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FÖRORD 

Under vår kandidatuppsats kom vi för första gången i kontakt med börsnoterade 
fotbollsklubbar. Genom vår undersökning om hur ett managerbyte påverkade en börsnoterad 
fotbollsklubbs aktiekurs fick vi inblick i denna specifika del av marknaden och upptäckte att 
den forskning som var gjord inte var speciellt bred jämfört med andra områden. Dessa luckor 
tillsammans med ett gediget fotbollsintresse gjorde att vi ville undersöka området igen. Att 
valet föll på matcher och resultat är naturligt då dessa förekommer frekvent och har stor 
ekonomisk betydelse för klubbarna.  

 

Älvsbyn 2008-03-24 
 
Peter Forslund & Lars Johansson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sammanfattning 

 
SAMMANFATTNING 

I takt med att fotbollsklubbarna i Europa utvecklats och fått allt större ekonomier ökar även 
deras behov av kapital. Under den senaste femtonårsperioden har allt fler klubbar sökt sig till 
den publika aktiemarknaden för att skaffa kapital. Eftersom detta är en relativt ny företeelse 
finns det många outforskade delar att studera. Därför har vi valt att inrikta vår studie mot 
frågeställningen: Finns det ett samband mellan ett fotbollslags framgång och dess aktiekurs?  

Genom vårt syfte har vi begränsat oss till att studera Europacupmatcher, vilket betyder att det 
är turneringarna Champions League och UEFA cupen som vi kommer undersöka. Dessa 
matcher är intressanta att undersöka genom att de genererar stora summor pengar genom 
biljettintäkter tv-pengar och prispengar, samt att de är de mest prestigefyllda matcherna som 
spelas inom fotbollen.  

För att undersöka vilken påverkan denna typ av händelse har på aktiepriset använder vi en väl 
vedertagen metod som kallas event studie. Det är en metod med fokus på en specifik händelse 
och dess påverkan på aktiens pris. I vårt fall utgörs händelsen av en match och dess utgång. 
Efter att ha noterat matchens utgång kan vi jämföra aktiekursens förändring från dagen innan 
match och dagen när handel kan ske på händelsen. Denna förändring jämförs sedan mot ett 
utvalt index för att se om det finns någon avvikande avkastning. Studien omfattar 
observationer från 204 matcher. Vi har för att ytterligare skapa förståelse kring aktieprisets 
rörelse tittat på hur förväntningarna påverkar aktiekursen. Som indikator för förväntningarna 
inför matchen använder vi matchodds. Vi tittar även på förväntningarna genom att se på 
utfallet i den första av de två matcherna i matchserien. 

De resultat vi ser är att det förekommer avvikande avkastning vid matcher i de Europeiska 
klubblagsturneringarna. Vi ser också att resultatet är kraftigast efter den andra matchen i 
matchserien vilket innebär att klubben antingen avancerar eller lämnar turneringen. 
Reaktionen är också starkare negativ vid negativ utgång av matchen eller matchserien än vad 
den är positiv vid vunnen match eller avancemang. Vi ser också att det existerar ett samband 
mellan matchodds och den avkastning som uppstår efter matchen. Större sannolikhet för vinst 
ger lägre avkastning vid vinst och lägre sannolikhet för vinst ger större avkastning. Motsatt 
samband gäller för förluster. Denna slutsats är ny, då tidigare forskning inte kunnat säkerställa 
sambandet.  
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1. INLEDNING 
Det inledande kapitlet syftar till att ge läsaren en bakgrund till vårt ämnesval samt att 
klargöra de forskningsrelaterade frågor uppsatsen ämnar besvara. Tanken är att läsaren 
skall få grundläggande förståelse för fotbollsmarknaden och skapa en vilja att läsa studien i 
sin helhet.  

1.1 Problembakgrund 

Under de senaste 15 åren har ett flertal fotbollsklubbar noterats på den publika 
aktiemarknaden. Först var de engelska klubbarna som under 1990-talet introducerades en 
efter en. (Vanbrabant och Renneboog, 2001) Orsaken till introduktionen var att det skulle bli 
lättare att få tag på kapital från investerare än det varit tidigare. (Hedberg och Lapalu, 1999) 
Efter börsnoteringen av de engelska klubbarna har klubbarna i många andra länder följt efter. 
I dagsläget finns det cirka 25 klubbar noterade runt om i Europa. De flesta av dessa kommer 
från Italien, Danmark, Turkiet, England och Portugal. (Dow Jones Football Index, 2007)  

Europeisk fotboll omsätter idag stora summor pengar. Intäkterna i de fem största ligorna har 
bara det senaste året ökat med 7 procent till hissnande 6.7 miljarder Euro (Deloitte, 2007). 
Lagen tjänar stora pengar på framförallt de TV-avtal som finns mellan ligorna och olika TV-
bolag, men även på biljettförsäljning och andra kringarrangemang. Det som skiljer de 
nationella klubbarna från varandra i ekonomiskt hänseende är bland annat deltagande i 
Europeiskt cupspel. De Europeiska klubblagsturneringarna är väldigt ekonomiskt lukrativa för 
klubbarna, då de ger mycket intäkter. Dessa pengar kommer från de TV-avtal som europeiska 
fotbollsförbundet har med olika TV-bolag, samt ytterligare hemmamatcher och därigenom 
ökade biljettintäkter. (Deloitte, 2007) Under säsongen 2005/2006 uppgick TV-intäkterna och 
reklampengarna från UEFA rörande Champions Leagues gruppspelsfas till hissnande 4 
miljarder kronor. Dessa pengar fördelas mellan de 32 klubbar som kvalificerar sig för 
gruppspelet i turneringen. Ytterligare intäkter för TV-rättigheter tillkommer sedan om laget 
går vidare från gruppspelet. (UEFA, 2007)  

Helsingborgs klubbdirektör Paul Myllenberg lyfter fram ytterligare en faktor till varför de 
europeiska turneringarna är väldigt betydelsefulla för lagen ”Framförallt blir det lättare för 
oss att behålla våra spelare och att värdet på dem ökar” (Larsson, 2007) 

Aktiemarknadens aktörer söker alltid ny information och värderar den information som finns 
att tillgå. Informationen kan bestå av en mängd olika saker, till exempel företagets resultat, 
utdelningens storlek, att bolaget byter VD eller att företaget får en ny order. Alla dessa 
händelser ger marknaden information och aktiens pris anpassas till den information som finns 
tillgänglig. (Asquith och Mullins, 1983) Liknande samband bör då gälla för fotbollsaktier där 
ett nytt matchresultat påverkar klubbens framtida kassaflöden och ekonomiska resultat. Det 
som kan göra att fotbollsaktier skiljer sig från vanliga aktier är att det finns mer känslor 
inblandade i fotbollsaktier. Det kan vara så att många äger aktierna av andra orsaker än de 
rent ekonomiska och att detta kan påverka reaktionen vid nyheter. Brown och Hartzell (2001) 
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visar dock att idrottsaktier tenderar att reagera på händelser som är direkt knutna till lagets 
prestation. Att vidare studera detta fenomen blir därför intressant.   

Den 10 april 2007 möter det italienska laget AS Roma det engelska storlaget Manchester 
United i Europas finaste klubblagsturnering, Champions League. Turneringen är framme vid 
kvartsfinal och Roma har kvalificerat sig dit genom att slå de franska ligaledarna Lyon. Första 
matchen spelas i Romas hemstad Rom och Manchester United kommer till matchen med gott 
självförtroende, då de vid denna tidpunkt leder den Engelska ligan. 77 000 åskådare bänkar 
sig på den väldiga Olympiastadion och får se Uniteds stjärnmittfältare Paul Scholes bli 
utvisad redan efter 34 minuter. Detta överläge utnyttjar Roma genom att strax därefter göra 1 
– 0. När domaren blåser av matchen står Roma som segrare med 2 – 1 och har via detta satt 
press på United inför den andra matchen på Uniteds hemmaplan Old Trafford. (Soccerbase, 
2007) 

Dagen efter matchen faller Romas aktiekurs cirka 1 procent. Marknaden reagerar negativt på 
händelsen trots att Roma vinner matchen. (Datastream, 2007) Reaktionen kan bero på att 
ytterligare en match ska spelas innan avancemanget är avgjort.  

Inför andra matchen har Manchester United stora skadeproblem, ingen av de ordinarie 
anfallarna är redo för spel bredvid Wayne Rooney på topp. Sir Alex Ferguson chansar och 
slänger in Alan Smith. Smith som varit borta hela säsongen på grund av ett benbrott och inte 
spelat en enda match innan denna avgörande fajt. Matchen är bara 12 minuter gammal när 
United gör kvällens första mål, strax därefter kommer 2 – 0 och 3 – 0. Matchen är avgjord, 
Old Trafford kokar och Roma är ett slaget lag. Efter 90 minuter lyser siffrorna 7 -1 från 
resultattavlan och Roma är utslaget ur Europas finaste klubblagsturnering (Soccerbase, 2007). 
Dagen efter rasar Romas aktie, vid dagens slut har aktien gått ner hela 7 procent. (Datastream, 
2007) 

Fallet Roma visar att det kan finnas ett samband mellan resultatet i en match och klubbens 
aktiekurs. Relationen mellan dessa variabler beskrivs i hockeyklubben Florida Panters 
prospekt för deras notering på den amerikanska börsen. Då ett hockeylag i grunden styrs av 
liknande variabler som ett fotbollslag vad gäller intäkter och kostnader borde Florida Panthers 
vara representativa för idrottsaktier.  
 
I sitt prospekt skriver Florida bland annat:”The financial results of the Company are expected 
to depend in part on the Panthers continuing to achieve success in the NHL. By achieving and 
maintaining success, the Panthers expect to generate greater fan enthusiasm, resulting in 
higher ticket sales throughout the regular season” (Florida Panthers Prospect, 1997)  
 
Vidare skriver Florida Panthers: “Furthermore, any participation in the playoffs will provide 
the Panthers with additional revenue from sales of tickets for home playoff games and from 
broadcasts of playoff “ (Florida Panthers Prospect, 1997) 
 
Utifrån vad Florida Panters anger och vad vi ser i fallet med AS Roma borde resultatet i 
specifika matcher kunna leda till en förändring av aktiens pris på marknaden, genom att ett 
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matchresultat genererar ny information om klubben. Vår studie ämnar kartlägga denna 
reaktion. De svar studien ger kan hjälpa aktiemarknaden att förstå vad som sker vid en match 
men även ge klubbarna en bild över hur känsliga de är för resultat i specifika matcher. En 
studie av den engelska fotbollsmarknaden gjord av Zuber et al. (2005) visar att det inte finns 
någon reaktion vid en match. De har undersökt den engelska högsta divisionen, Premier 
League under en 3 års period mellan 1997 och 2000. De finner att enskilda matcher i en serie 
inte innehåller nog information för att marknaden skall göra en omvärdering av aktien. Den 
information som framkommer bedöms inte stark nog. Renneboog och Vanbrabant (2000) som 
undersöker matchresultat under perioden 1995-1998 på Engelska klubbar, finner att det finns 
avvikande avkastning i samband med fotbollsmatcher. Vad som är intressant i deras studie är 
att de finner att resultaten i viktiga matcher, som till exempel matcher som avgör upp eller 
nerflyttning tenderar att ha en högre avkastning än andra vanliga seriematcher. Zuber et al. 
(2005) finner också i sin studie att cupmatcher för engelska lag under denna 3 års period 
tenderar att visa högre avvikande avkastning än vanliga seriematcher vid olika resultat.  
 
Det finns ett fåtal studier gjorda på området fotboll och aktier, av dessa behandlar ingen 
enbart europacupspel. Med de två studier vi redogjort för som bakgrund och det faktum att 
forskningen inte kommit så långt gör att vi finner det intressant att vidare studera vad som 
sker med en klubbs aktiekurs i samband med spel i de Europeiska klubblagsturneringarna. 
 
1.2 Problemformulering 
 
Finns det ett samband mellan ett fotbollslags framgång och dess aktiekurs? 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att studera aktiekursens rörelse i samband med att ett 
fotbollslag vinner eller förlorar en match i de europeiska klubblagsturneringarna. Studien 
innehåller utöver detta tre delsyften: 
 

1. Att undersöka om det finns avvikande avkastning då ett lag kvalificerar sig för nästa 
omgång i en Europeisk klubblagsturnering eller blir utslagna från dessa.  

2. Att klarlägga om resultatet i den första matchen påverkar aktiekursens rörelse i 
samband med att den andra matchen avgörs.  

3. Att undersöka om matchoddsen och därigenom förväntningarna kan förklara den 
avkastning som uppstår.  

 
Syftena utvecklas i ett antal hypoteser som presenteras i kapitel 4 
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1.4 Disposition 

Genom att presentera arbetets disposition redan i uppsatsens första kapitel hoppas vi kunna ge 
läsaren en genomgång av våra tankar runt arbetets upplägg. Dispositionens uppgift är att 
skapa tydlighet runt arbetets struktur. Arbetets disposition är anpassad till det område vi 
undersöker. 

- Bakgrund Fotboll 
I avsnittet bakgrund fotboll ger vi läsaren en grundläggande förståelse för hur 
fotbollsmarknaden ser ut i dagsläget. Vi berör hur den ekonomiska situationen kan se 
ut för en klubb, vilka poster som är stora på intäkt och utgiftssidan. Vidare ger kapitlet 
en inblick i hur viktigt Europacupspel är för lagen och hur mycket pengar en match i 
dessa cuper kan generera. 
 

- Teori 
Teorikapitlet består av två huvuddelar och inleds med den teoretiska referensramen i 
vilken fokus ligger på effektiva marknader. I teorikapitlets andra del gör vi en 
genomgång av tidigare forskning på området, med fokus på studier som behandlar 
sport.  

- Hypoteser 
Kapitlet som behandlar hypoteser har sin utgångspunkt i den teori vi presenterat och 
kopplar samman den presenterade teorin med våra frågeställningar. Vi utarbetar 
troliga scenarion utifrån de tidigare studier som utförts och ställer upp troliga samband 
mellan teori och empiri.  
 

- Metod 
Studiens praktiska genomförande diskuteras ingående i metodavsnittet. De val vi gjort 
lyfts upp till diskussion. Syftet är att öka förståelsen för våra ställningstaganden och 
underlätta granskning. Delar som berörs i kapitlet är en event studies arbetsgång, 
urval, datainsamling och statistiska modeller.  

 

- Resultat och analys 
I kapitlet resultat och analys presenterar vi vad vi funnit under studien. Resultaten 
presenteras först uppdelade på de olika delsyftena och efter varje resultatredovisning 
följer en analys av de resultat vi funnit.  

 
- Slutsatser och diskussion 

I kapitlet diskuteras de slutsatser som framkommer i analysen och alternativa 
tolkningar lyfts fram till diskussion.  
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- Avslutande slutsatser 
Kapitlet inleds med att studiens viktigaste resultat presenteras sedan följer en tabell 
som sammanfattar de resultat vi funnit. Vidare presenteras förslag till vidare 
forskning. 

 
- Appendix 

Här redovisas fakta som ligger utanför uppsatsen men ändå kan vara intressant för 
läsaren att studera för att få ytterligare information. 

 

1.5 Begreppsförklaring 

Abnormal eller avvikande avkastning – Skillnaden mellan den förväntade och den faktiska 
avkastningen 

Avkastning – Aktiekursens förändring under en bestämd tidsperiod 

Effektiv marknad – Om all tillgänglig information speglas i aktiens pris anses marknaden 
vara effektiv 

Event studie – Metod för att mäta effekten av en specifik händelses påverkan på aktiekursen 

Kumulativ avkastning – Den sammanlagda avkastningen under ett specifikt tidsintervall 

Champions League – Europas största och mest prestigefyllda klubblagsturnering. De bästa 
europeiska klubblagen deltar och turneringen ger lagen stora summor pengar. Spelas varje år 
och pågår under hela säsongen med final i maj. 

UEFA cupen – Europas andra klubblagsturnering. Inte lika prestigefylld och ekonomiskt 
lukrativ som Champions League beroende på att lagen längre ner i de inhemska ligorna 
kvalificerar sig för denna turnering.   

Utslagsmatcher – Är matcher som skiljer sig från gruppspelsmatcher då utslagsmatcherna 
innebär att ett lag har spelat färdigt i turneringen. 
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2. BAKGRUND FOTBOLL 

För att förstå hur fotbollsmarknaden fungerar och vilka faktorer som har betydelse för 
klubbarnas ekonomi är följande avsnitt tänkt att vara en vägledning till de undersökta 
turneringarnas struktur, vilken betydelse de har, samt även vilka ekonomiska möjligheter 
turneringarna skapar för de klubbar som deltar och går vidare.  

2.1 Fotbollens utveckling de senaste åren 

Under de senaste 10 åren har fotbollen blivit alltmer kommersialiserad. Utvecklingen har 
inneburit att stora pengar har kommit in och påverkat och förändrat fotbollen från grunden. 
Den marknad som idag existerar gör att spelare byter klubbar oftare och att talangjakten går 
allt längre ner i åldrarna. (Dobson och Goddard, 2001) Förändringen har också inneburit även 
att det i dagsläget är svårt att med små resurser skapa sig stora framgångar inom fotbollen. 

Att ett skifte kom till stånd för ungefär 10 år sedan kan härledas till tre orsaker. Dessa är ett 
nytt TV-avtal för Engelska klubbar, Bosmandomen och börsnoteringen av klubbarna. 1996 
förhandlade de Engelska ligaklubbarna fram ett TV-avtal värt 620 miljoner pund vilket var en 
kraftig ökning från det tidigare. (Renneboog och Vanbrabant, 2000) Avtalet gjorde att de 
Engelska klubbarna hade mer pengar att spendera på spelare, men det förde också med sig att 
spelarnas löner under perioden ökade kraftigt. (James, 2000) Bosmandomen innebar att 
spelare utan kontrakt kunde byta klubb utan att spelarens nya klubb behövde betala någon 
övergångssumma. Detta gjorde att spelare enklare kunde byta lag och antalet övergångar 
ökade. Domen förde också med sig negativa effekter, för att undgå att spelarna försvann iväg 
gratis försökte klubbarna skriva längre kontrakt vilket innebar högre kostnader genom att 
lönerna steg ytterligare. Den tredje orsaken till kommersialiseringen beror på att många 
klubbar under denna tid börsintroducerades vilket gjorde kravet på vinst större än det varit 
tidigare. (Renneboog och Vanbrabant, 2000) Sammantaget har detta lett till att pengarnas 
betydelse har ökat markant. I längden har detta inneburit att högre biljettpriser blivit vardag 
för supportrarna och att fotbollens publik på många håll skiftat från arbetarklass till 
medelklass. (James, 2000)  

2.2 Klubbarnas ekonomi 

För att visa varifrån klubbarna får sina pengar och vilka poster som står för de största 
kostnaderna kommer vi att göra en genomgång av den engelska klubben Newcastle Uniteds 
årsredovisning från 2006. Att vi använder Newcastle beror på att laget under 2005 deltog i 
europacupspel men att laget inte klarade av att kvalificera sig för spel i Europa under 2006. 
(Newcastle United, 2007) Genom detta faktum hoppas vi kunna belysa hur viktigt spel i de 
europeiska cuperna är för lagen. 

Newcastles intäkter kan delas upp i tre huvudgrupper, matchdag, media och kommersiella 
intäkter. De totala intäkterna uppgick till ungefär 83 miljoner pund. Av dessa kom cirka 37 
procent eller 30,9 miljoner pund från matchdag, som består av publikintäkter. Dessa hade 
minskat från året innan då laget deltog i Europacupspel, då uppgick de till 35,3 miljoner pund. 
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Intäkterna från media som direkt kan hänföras till TV-avtal uppgick till 26,5 miljoner pund, 
vilket är cirka 32 procent. Jämför vi med året innan kan vi se att det uteblivna europacupspelet 
innebar lägre TV-intäkter på 3,3 miljoner pund. Den sista intäktskategorin är kommersiella 
intäkter, denna kategori består av sponsorpengar, pengar från souvenirförsäljning och 
försäljning av mat och dryck på arenan. Under 2006 uppgick dessa intäkter till 25,7 miljoner 
pund, vilket är cirka 31 procent. Lagets sponsorintäkter uppgick till 11,2 miljoner pund, de 
sålde souvenirer för 7,8 miljoner pund och matchdagsförsäljningen uppgick till 6,7 miljoner 
pund. Sammanlagt kan vi se att det uteblivna europacupspelet gav cirka 8 miljoner pund 
mindre i intäkter. (Newcastle United, 2007)  

Figur 2.1 Intäkternas fördelning för Newcastle United under 2006 

 

Undersöker vi istället kostnaderna ser vi att det är en post som klart dominerar och det är 
lönekostnaden. För Newcastle uppgick den till hela 52,2 miljoner pund, eller 63 procent av de 
totala operativa utgifterna på 76,9 miljoner pund. Övriga kostnader för klubben kommer från 
inköp, engångskostnader så som ett managerbyte och kostnader förknippade med matchdagar 
och utgör de resterande 24,7 miljonerna. Andra stora poster är avskrivning av spelare som 
uppgick till 16,2 miljoner pund En annan stor kostnad för klubben är de finansiella 
kostnaderna som kommer från lån förknippade med spelarköp och stadionbyggande. Dessa 
ingår inte i de 76,9 miljonerna som hör till den operativa sidan utan ligger utanför den 
summan och uppgår till 6 miljoner pund. Det gör att de totala kostnaderna uppgick till 95 
miljoner pund. (Newcastle United, 2007) 
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Figur 2.2 Utgifternas fördelning för Newcastle United under 2006 

 

Resultatet för året blev således en förlust på 12 miljoner pund. Hade laget kvalificerat sig för 
europacupspel hade den siffran varit avsevärt lägre och dessutom hade troligtvis kostnaden 
för managerbytet inte uppstått. Detta visar hur viktigt det är för klubbarna att kvalificera sig 
för europacupspel och att prestera bra i dessa turneringar. (Newcastle United, 2007) 

2.3 Champions League 

Champions League är Europas största och mest prestigefyllda turnering för klubblag. 
Champions League startade säsongen 1992/1993 då det europeiska fotbollsförbundet UEFA 
beslutade att revolutionera den gamla europeiska klubblagsturneringen Europacupen. 
Europacupen bestod av enbart utslagsmatcher medans den nya turneringen innehöll ett 
kvalspel, ett gruppspel och ett slutspel. Från början bestod Europacupen enbart av 
mästarlagen i de olika europeiska ligorna men detta har under turneringens gång luckrats upp 
till att även innehålla lag som slutat tvåa, trea eller fyra i sin liga. I dagsläget har de största 
ligorna, England, Italien och Spanien fyra platser var medan mindre länders representant, som 
exempelvis Sveriges allsvenska vinnare IFK Göteborg, får kvala för en plats i gruppspelet. 
(UEFA, 2007) 

2007/2008 års turnering består i grunden av 76 lag. Av dessa är 16 stycken direktkvalificerade 
till gruppspelet via sina tidigare resultat från de nationella serierna. Övriga lag kvalar till 
gruppspelet via tre kvalificeringsomgångar. I vilken kvalificeringsomgång laget startar beror 
på vilken position laget hade i sin liga och vilken status den ligan har. Den Engelska ligatrean 
går till exempel in i sista omgången medan de Svenska Mästarna IFK Göteborg går in i andra 
omgången. Från kvalet går ytterligare 16 lag vidare till gruppspelet, vilket således består av 
32 lag. (UEFA regler för 2007-2008)  

Dessa 32 lag delas in i åtta grupper om vardera fyra lag. Lagen möts sedan i dubbelmöten, 
hemma och borta i en form av seriespel. Av de fyra lagen kvalificerar sig två lag till 
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slutspelet. De lag som slutar trea i gruppen går vidare till UEFA cupen och det lag som 
kommer sist har gjort sitt i de europeiska cuperna. Slutspelet spelas som en utslagsturnering 
som startas med en åttondelsfinal för att spels vidare med kvartsfinal, semifinal och slutligen 
final. Dessa utslagsomgångar baseras på dubbelmöten, en match hemma och en match borta. 
Skulle lagen vara lika efter det avgör det antal mål lagen gjort på bortaplan. Finalen avgörs 
alltid i endast en match som spelas på neutral plan. (UEFA regler för 2007-2008)  

2.3.1 Pengarna i Champions League 

Pengarna i Champions League är som tidigare nämnts stora. För lagen som kvalificerar sig till 
gruppspelet väntar en prissumma på 28 miljoner kronor per lag. Vidare ger varje poäng i 
gruppspelet en ytterligare summa pengar. Lagen har en grundersättning på 3,6 miljoner 
kronor per match och en vinst ger ytterligare 5,5 miljoner kronor medan en oavgjord match 
ger ytterligare 2,8 miljoner. För de lag som går vidare till åttondelsfinalerna väntar ytterligare 
20 miljoner kronor i prispengar, för en vinst i åttondelen belönas klubben med 23 miljoner 
och för en plats i semifinalen ger ytterligare 28 miljoner kronor. De lag som lyckas ta sig ända 
till finalen väntar ytterligare prispengar. Vinnaren i turneringen får 65 miljoner kronor och 
förloraren i finalen får 36 miljoner som plåster på såren. Detta betyder att den som vinner 
turneringen kan tjäna 220 miljoner kronor bara i prispengar. (UEFA, 2007)  

En annan viktig del i av inkomsten från turneringen är publikintäkterna. De lag som går 
vidare från gruppspelet får en extra hemmamatch med allt vad det innebär. Det lag som har 
hemmaplan får behålla alla intäkter från matchen. Många av de stora lagen har enorma arenor 
och i dessa utslagsmatcher är det så gott som alltid utsålt. För att få bättre uppfattning om 
vilka summor det kan handla om kommer här två exempel. Den första klubben som studeras 
är Manchester United. Deras arena Old Trafford tar cirka 76 000 åskådare. Varje åskådare 
betalar ungefär 600 kronor för sin biljett. (Manchester United, 2007) Det gör att den extra 
intäkten för en match uppgår till cirka 45 miljoner kronor. Den andra klubben är vi valt att 
studera är Chelsea. Deras arena Stamford Bridge tar inte fler än 42 000 åskådare och får anses 
vara en av de mindre hos de största klubbarna. En hemmamatch för dem innebär således 
mindre intäkter per match, men summan hamnar ändå kring 25 miljoner kronor. (Chelsea FC, 
2007) Utöver detta tillkommer all försäljning som sker på arenan under matchdagen.  

Den tredje byggstenen när det gäller matchintäkter kommer från TV-avtal. UEFA fördelar de 
pengar de får in på TV-avtalen till de 32 lag som deltar i gruppspelet. Olika lag får olika 
mycket pengar beroende på hur stor hemmamarknad de har och hur mycket UEFA sålt 
rättigheterna för i det landet. Det betyder att till exempel de engelska lagen får större del av 
intäkterna än de norska lag som deltar. Under 2005/2006 var summan som UEFA fördelade 
hissnade 4 miljarder kronor. Detta är dock bara en grundersättning. Går laget vidare till 
åttondel, kvartsfinal, semifinal och final väntar ännu mer pengar. Varje omgång ger ytterligare 
ett visst antal miljoner. (UEFA, 2007) Denna summa är dock svårare att få tag på. För att 
uppskatta dessa siffror har vi använt oss av den engelska klubben Arsenal. De gick under året 
2005/2006 till final. Året därpå åkte de ut i åttondelsfinal. Det betyder att de spelade tre 
matcher mindre än året innan. I deras årsredovisning för 2006/2007 kan man utläsa att 
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intäkterna från TV-avtal sjukigt med ungefär 150 miljoner kronor. Detta betyder således att 
varje match i slutspelet kan vara värd runt 50 miljoner kronor. (Arsenal, 2007) 

Detta sammanvägt betyder att ett lag som avancerar vidare från en åttondelsfinal, kvartsfinal 
eller en semifinal får en extra intäkt på ungefär 20-28 miljoner för avancemanget till nästa 
omgång. Dessutom tillkommer biljettintäkter på summor mellan 25 och 45 miljoner kronor 
och sedan ytterligare cirka 50 miljoner kronor för TV-rättigheter. Detta gör att ett 
avancemang från en utslagsmatch kan vara värd någonstans mellan 95 och 123 miljoner 
kronor. Denna summa kommer självklart att variera med klubbens storlek och arenas 
kapacitet. Utifrån dessa siffror kan vi konstatera att stora klubbar kommer få mer pengar 
medan mindre klubbar får mindre pengar.       

2.4 UEFA Cupen 

UEFA cupen är den andra europeiska klubblagsturnering som spelas mellan lag från olika 
ligor. Prestigemässigt är UEFA cupen inte lika åtråvärd som Champions League, mycket 
beroende på att det är UEFA cupen spelas mellan de lag som hamnar längre ner i tabellen i de 
nationella ligorna. Från England är det till exempel lag fem till sju de som representerar 
landet, medan Sveriges representanter är de lag som slutar på plats två och tre. UEFA cupens 
format har varierat de senaste åren. Fram till och med säsongen 1998/1999 var UEFA cupen 
en av tre europeiska utslagsturneringar eftersom Cupvinnarcupen också fanns (UEFA, 2005). 
Den inkluderades i UEFA cupen 1999 och ökade statusen på turneringen. Under senare år har 
ytterligare en förändring skett. Före 2004 var turneringen en rak utslagsturnering där alla 
omgångar spelades i dubbelmöten där det segrande laget efter två matcher kvalificerade sig 
för nästa omgång. Nackdelen med detta system var att det för lagen blev många matcher mot 
motstånd från sämre ligor som inte höll klassen. Effekten av detta blev att många matcher 
lockade mindre publik och därför omstrukturerades turneringen 2004. (UEFA, 2005) 

Numera består turneringen av två kvalomgångar, ett gruppspel där 40 lag uppdelat på två 
grupper gör upp om 24 platser i slutspelet. Till slutspelet tillkommer dessutom 8 lag som 
blivit utslagna ur Champions Leagues gruppspel. Slutspelet spelas som en 
utslagningsturnering i bäst av två matcher och sträcker sig från sextondelsfinal fram till en 
final. Finalen spelas i en enda avgörande match i slutet av maj. (UEFA regler för 2007-2008)  

2.4.1 Pengarna i UEFA cupen 

Champions League är den mest ekonomiskt lukrativa turneringen för klubblagen. UEFA 
cupen är inte lika gynnsam men den medför ändå viktiga extraintäkter för de klubbar som 
deltar. De lag som kvalificerar sig för gruppspelet får 1,5 miljoner kronor. Väl i gruppspelet 
utgår en grundersättning per match på cirka en miljon kronor, dessutom får man 400 000 
kronor extra för en vinst och 200 000 kronor extra för en oavgjord match. Om laget går vidare 
från gruppspelet väntar ytterligare 650 000 kronor i prispengar. En summa om 2,8 miljoner 
kronor väntar om laget vinner sin sextondelsfinal. För vinst i kvartsfinal får laget 5,6 miljoner 
kronor. De lag som vinner hela turneringen kan kvittera ut cirka 24 miljoner kronor för 
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vinsten, medan tvåorna får 14 miljoner kronor. Vinnaren kan således tjäna dryga 40 miljoner 
bara i prispengar. (UEFA, 2006)  

TV-pengarna i UEFA cupen är inte lika stora som i Champion League. Detta beroende på att 
turneringen inte genererar samma uppmärksamhet som Champions League. Trots detta 
direktsänds alla matcher från turneringens senare delar över stora delar av världen. 
Skillnaderna mellan hur mycket pengar klubben får för TV-rättigheterna till matcher varierar 
beroende på vilken region klubben kommer från och hur intressant matchen anses vara. Rent 
generellt kan sägas att desto större marknad desto mer TV-pengar till klubben. Skillnaden 
mellan hur mycket pengar olika matcher genererar är betydligt större i UEFA cupen än i 
Champions League. Tittar vi på Helsingborg som under hösten 2007 avancerat till 
sextondelsfinal, beräknar de få in någonstans runt 3 miljoner kronor för TV-rättigheterna till 
sin match. (Larsson, 2007) För det engelska Premier league laget Newcastle ser siffrorna 
annorlunda ut. Under 2005 gick laget till kvartsfinal och under 2006 deltog laget inte i 
turneringen då de inte lyckats kvalificera sig. För dem innebar det att intäkterna från TV-
rättigheter sjönk med cirka 50 miljoner kronor. Dessa TV-intäkter härstammade från fyra 
stycken hemmamatcher för laget. Detta skulle innebära att varje match var värd runt 12,5 
miljoner kronor. I sammanhanget kan sägas att senare omgångar i turneringen ger högre TV-
pengar då intresset för matcherna blir större. (Newcastle United, 2007) 

Den minsta skillnaden mellan turneringarna finns i biljettintäkterna. De utslagsmatcher som vi 
ämnar studera är i regel utsålda då de är mycket viktiga för klubbarna. Även här finns det 
dock skillnader mellan klubbarnas intäkter eftersom de olika arenorna har olika kapacitet och 
att biljettpriserna skiljer sig mera i UEFA cupen än i Champions League. Om Helsingborg 
fungerar som det första exemplet kan vi konstatera att de innehar en av de minsta arenorna på 
denna nivå. (Soccerbase, 2007) Deras hemmaplan, Olympia, tar 17000 åskådare och en biljett 
till de bästa matcherna kostar i snitt 350 kronor. (Helsingborgs IF, 2007) Det innebär att 
Helsingborg kan tjäna ungefär sex miljoner på en ytterligare hemmamatch. Riktas blicken mot 
Newcastle blir siffrorna annorlunda. Deras arena St James’ Park tar hela 52 300 åskådare. En 
biljett till slutspelsmatcherna ligger i snitt runt 450 kronor. Det ger dem intäkter från en extra 
match på cirka 24 miljoner kronor. (Newcastle United, 2007)  

Undersöker vi vad en extra match i UEFA cupen kan ge finner vi att siffrorna varierar mer 
mellan lagen än i dem gör i Champions League, men vi finner detta naturligt då klubbens 
storlek varierar mer i UEFA cupen än i Champions League. Detta betyder dock inte att ett 
avancemang är mindre värt för dessa klubbar. För en mindre klubb innebär ett avancemang 
lika mycket som för en stor klubb oberoende av att den exakta summan pengar kan vara 
mindre. Detta beror på att dessa klubbar inte har lika stor omsättning och därför gör varje 
extra miljon skillnad. Tittar vi då på ett mindre lag skulle en ytterligare match kunna vara värd 
ungefär 10 miljoner kronor i en tidig utslagsmatch och ungefär 15 miljoner för en senare . En 
extra match för ett större lag kan generera cirka 40 miljoner kronor för en tidig utslagsmatch 
och cirka 55 miljoner för till exempel en semifinal. 
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3. TEORI 

I teorikapitlet förklaras de teoretiska grunderna studien bygger på genom att vi redogör för 
den effektiva marknadshypotesen och dess praktiska betydelse. Vidare diskuteras kortfattat de 
psykologiska effekter som kan påverka beteendet i samband med ny information. Kapitlet 
avslutas med en genomgång av tidigare forskning runt matchresultatets inverkan på 
aktiekursen.  

3.1 Marknaden och information 

I vår undersökning avser vi att studera om det i Europacupmatcher finns någon avvikande 
avkastning på klubbens aktiekurs. När denna typ av studie, som kallas event studie, 
genomförs gör vi som författare vissa antaganden. Vi måste exempelvis anta att aktiepriser 
påverkas av den tillgänglig information på marknaden och att investerare agerar rationellt.  

Ett företags marknadsvärde styrs av hur deras aktiekurs värdesätts av aktörerna på marknaden. 
Dessa aktörer värderar, enligt den effektiva marknadshypotesen, företaget genom att rationellt 
anpassa sina investeringar till den information som finns tillgänglig. (Ingersoll, 1987) Sådan 
information kan vara historisk och bestå av hur vinster och avkastningar historiskt har sett ut. 
Informationen kan även vara samtida, och bestå av information presenterad i nuet. Det kan 
innebära att händelser såsom aktiesplittar, VD-avgångar och liknande är händelser som 
marknaden måste ta in och värdera. Andra händelser som måste värderas kan vara stora 
samarbetsavtal eller leveransavtal som löper över flera år. Dessa kan inbringa kapital till 
företaget under en längre period, vilket värderas och ökar aktiens värde. De nyheter som 
marknaden värderar och väger in på företagets värde består inte enbart av företagsspecifika 
faktorer utan även makroekonomiska faktorer så som konjunkturcyklar och ränteförändringar.  
(Fama, 1970)  

3.1.1 Teorin bakom den effektiva marknadshypotesen 

I mitten av det förra århundradet introducerade Fama (1970) teorin om en effektiv 
aktiemarknad. Med en effektiv marknad menade Fama att aktiekursen speglade all relevant 
information på marknaden samt att priset på aktien anpassade sig omedelbart till 
nytillkommen information. Grunden för en effektiv marknad är att informationsflödet som 
företagen genererar skall tolkas på ett enhetligt sätt av rationella aktörer på marknaden. Finns 
inte denna effektivitet faller aktiemarknadens funktion och syfte. Om alla aktörer reagerade 
olika på informationen från företagen skulle aktiekursens utveckling vid en viss händelse vara 
omöjlig att prediktera. Genom detta skulle osäkerheten öka ytterligare och allokeringen av 
kapital skulle inte bli effektiv. (Fama, 1970) 

För att teorin om den effektiva marknaden skall fungera finns ytterligare faktorer som 
förväntas vara uppfyllda. En utav dessa faktorer är att all relevant information måste finnas 
tillgänglig samtidigt för alla aktörer på marknaden. Fama antar också att det inte existerar 
några transaktionskostnader på marknaden samt att den information som finns är tillgänglig 
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för alla aktörer utan att någon kostnad uppstår. Vidare är marknaden effektiv om aktörerna 
beter sig rationellt, vilket innebär att det existerar ett visst mönster i deras handlande vid 
specifika nyheter. I verkligheten är dessa faktorer inte alltid till fullo uppfyllda, exempelvis 
existerar transaktionskostnader i nästan alla fall. Ett flertal studier har dock gett empiriska 
bevis för att marknaden ändå kan sägas vara effektiv. (Fama, 1970) Genom vår studie vill vi 
undersöka om det vid den specifika händelsen, matchresultat i Europacupspel, finns något 
mönster på reaktionerna. 

3.1.2 Tre former av effektivitet 

Inom begreppet marknadseffektivitet talas det om tre olika former av effektivitet. Dessa är 
svag, semistark och stark form av effektivitet. Den svaga formen av marknadseffektivitet har 
historien som utgångspunkt då priserna på aktien avses spegla relevant historisk information. I 
den svaga formen menar forskarna att aktiens rörelser är slumpmässiga. I teorin kallas det att 
aktierna rör sig enligt random walk, vilket innebär att det inte går att prediktera aktiekursens 
framtida förändringar.  Följden av detta blir att ingen teknisk analys av aktien kan ge några 
svar på hur aktien fortsättningsvis kommer att utvecklas. (De Ridder. 2000)  

I den semistarka effektivitetsformen beaktas den historiska informationen samt även ny 
information, såsom exempelvis VD-byten och kvartalsrapporter. Den nya informationen 
värderas av aktörerna på marknaden och priserna justeras snabbt till den nytillkomna 
informationen så att inga abnormala vinster kan uppkomma. (De Ridder, 2000) Den praktiska 
implikationen blir att om ett företag gör en högre vinst än väntat så kommer det inte finnas 
möjlighet att köpa aktien till det pris som gällde innan informationen var släppt. Med hjälp av 
den nya informationen blir priset högre och den investerare som önskar köpa aktien får 
således betala mera. Skulle marknaden inte vara effektiv innebär det att aktiens kurs inte 
omedelbart skulle justerades till den nya informationen. I detta fall skulle det vara möjligt att 
köpa aktien på exempelvis den positiva årsrapporten och sälja när kursen efter en tid justerats 
till det nya priset (Fama, 1970). 

Figur 3.1 Illustration av reaktionen av en händelse på en effektiv marknad 
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Modellen ovan är en illustration på hur en effektiv marknad fungerar när ny information 
tillkommer. Aktörerna på marknaden värderar informationen i detta fall som positiv och 
aktiekursen anpassar sig till det nya jämviktspriset omedelbart. (Ingersoll, 1987) På den 
horisontella axeln finns antalet dagar. 

Med stark form av marknadseffektivitet menas att det inte enbart är offentliga handlingar och 
uttalanden som är kända för marknaden. Det betyder att även den information som inte är 
publicerad, såsom företagsintern information, är känd för marknaden. När förhållandet på 
marknaden är sådant finns då ingen ”insider” som känner till annan information och kan göra 
vinster på grund av sin merinformation. Detta förhållande är dock ingen realitet, Fama 1970 
skriver vidare att det har bevisats på N.Y.S.E1 att företagsledare har monopolistisk 
information angående sina företag och kan därmed idka insiderhandel. (Fama 1970). I vår 
studie kan stark form av marknadseffektivitet inte förekomma då matchens utfall är okänt för 
alla aktörer.  

 

3.2 Forskning inom området 

Det har sedan 1950-talet gjorts ett flertal studier för att se om marknaden kan förklaras vara 
semistarkt effektiv. Även om resultaten har varierat så har den stora majoriteten av studier 
visat att denna teori har substans och kan förklara aktiekursens rörelser. (Lumby och Jones, 
2000) För att finna stöd och skapa relevans för den typ av metod och typen av händelse vi ska 
undersöka presenterar vi nedan en sammanställning av diversifierade studier som undersökt 
liknande typer av händelser samt använt sig av liknande eller samma metoder. Dessa studier 
är valda med tanken att de fenomen de undersökt kan vara applicerbart på vår studie. 
Resultatet av dessa studier ger stöd till den semistarka formen av effektivitet som utgör en 
utgångspunkt för vår studie. 

3.2.1 Fama 

Från 1950- talet fram till idag är det många forskare som studerat fenomenet 
marknadseffektivitet. En av de mest erkända är Fama som sent 60-tal gjorde tester hur 
aktiesplittar påverkade aktiekursen. Metoden han använde kallas event studie, vilken gjorde 
att han kunde avskilja aktiens avvikande avkastning vid aktiesplitt, från den förväntade 
normala avkastningen. Eftersom Fama med statistisk säkerhet kunde fastställa att det i en viss 
procent av fallen förekom avvikande avkastning när informationen om aktiesplitt 
tillkännagavs, kunde han konstatera att detta var en typ av information som marknaden tyckte 
var viktig och därför värderade marknaden om aktien direkt när den nya informationen blivit 
känd. Slutsatsen av detta är att marknaden verkar vara effektiv i sin semistarka form. Fama et 
al, (1969) menar att händelsen i detta fall är kopplad till ekonomiska för eller nackdelar vilket 
gör att informationen är av intresse för aktörerna på aktiemarknaden. (Fama et al, 1969) 
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3.2.2 Collett 

I en studie som Collett utförde 2004 undersökte han vilken effekt vinstvarningar respektive 
förbättrade vinstprognoser hade på aktiekursen. Studien utfördes på London Stock Exchange 
och resultaten visade en högre effekt på de negativa nyheterna än de positiva. När 
vinstvarningarna presenterades så föll aktiekursen med i genomsnitt 15,1 % men korrigerades 
dagen efter upp med 1,3 %, vilket tyder på viss överreaktion. Positiva vinstprognoser ger en 
betydligt mindre effekt. Effekten för de ändrade vinstprognoserna uppgick till 4,28 %. Enligt 
Collett och fler med honom, är det svårt att avgöra vad som gör att effekten är större vid 
negativa än vid positiva nyheter. Collett menar att en förklaring kan vara att goda relationer 
mellan analytikerna och ledarna för företagen kan göra att positiva nyheter läker ut innan den 
egentliga presentationsdagen. (Collett, 2004) 

3.2.3 Deadman och Lin 

Deadman och Lin (2002)  undersöker huruvida det finns någon effekt på aktiekursen för 
företag när de tillkännager information om att deras VD lämnar företaget. Studien utfördes 
mellan åren 1990-1995 på den brittiska aktiemarknaden och urvalet kom från alla företag på 
FT indexet. De kom fram till att det fanns en negativ effekt när VD:n lämnade företaget, men 
i många utav fallen säkrade företagen resultaten genom att släppa antingen namnet på 
ersättaren, utdelningsplaner eller andra av marknaden sett positiva nyheter för att nå ett noll 
eller positivt resultat av aktiekurspåverkan. (Deadman och Lin, 2002) 

3.2.4 Foster  

Utfallet från en match i någon av de europeiska cuperna blir vinst, förlust eller ett oavgjort. 
Resultaten från matcherna kan liknas med att ett företag lämnar sina kvartalsrapporter då 
rapporterna kan kategoriseras som bra, dåliga eller neutrala utifrån de prognoser som finns 
tillgängliga på marknaden. Foster et al, (1984) studerade under åren 1974-1981 ett stort antal 
företag på den amerikanska aktiemarknaden. Studiens syfte var att se om det förekom någon 
avvikande avkastning i samband med att företagen presenterade sina kvartalsrapporter.  

Studien genomfördes genom att tio portföljer skapades baserade på hur stort prognosfelet var 
samt om prognosfelet var negativt eller positivt. Resultaten från studien visade att det 
förekom både negativ samt positiv avkastning. Forskarna kunde även se att effekten skiljde 
sig beroende på storleken på prognosfelet. I de fall där felet var större var också den 
avvikande avkastningen större. Detta gällde för både positiva samt negativa prognosfel. 
Intressant var att marknadens aktörer gjorde en omedelbar anpassning till presentationen av 
kvartalsrapporten, dock kunde Foster et al, (1984) se tendenser till en fördröjd effekt. 
Aktiekursen tenderade att fortsätta utvecklas i den negativa eller positiva riktning den tagit 
omedelbart i anslutning till kvartalsrapporten.  

De ovan beskrivna studierna är av varierande karaktär och skilda undersökningsvariabler. 
Gemensamt är dock att alla händelser har gett rektioner och avvikande avkastningar på 
aktiekurserna vilket sammanfaller med den effektiva marknadshypotesen förutsättningar där 
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en viss händelse föranleder en systematisk reaktion på marknaden. Undersökningarna vi 
presenterat är intressanta då de visar att både direkt finansiell information och även 
information om exempelvis VD-avgångar påverkar aktörerna på marknaden. 

 

3.3 Kritik mot den effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen är omdiskuterad och det finns kritik gentemot denna 
modell. Förespråkarna för kritiken menar bland annat att det finns beslut på aktiemarknaden 
som inte är rationella. Kahneman och Tversky, är två kända kritiker, de menar genom 
prospekt teorin som de utvecklat, att parametern risk är sammankopplad med investerares 
beslutsfattande. De menar att vid en förlust på marknaden är investeraren angelägen att ta 
risker för att tjäna tillbaka det förlorade kapitalet, i en situation där vinst uppstått är de 
däremot mindre riskbenägna. Dessa handlanden är inte rationella i alla lägen och ska ses som 
bevis för att investerare inte är rationella. (Kahneman och Tversky, 1979)  

Ytterligare kritik som kan riktats mot den effektiva marknadshypotesen är att det finns trender 
i aktiekurser. Många investerare förlitar sig på vad ett företag historiskt har presterat och vilka 
avkastningar det inbringat. Följden av detta blir att de inte ser alltigenom rationellt på 
företagets framtida möjligheter utan följer med strömmen och fortsätter investera i företaget 
trots att det inte finns stöd i den fundamentala analysen. Studier har även visat på trög 
prisanpassning. Vilket innebär att alla investerarna inte direkt har anpassat sig till den 
nytillkomna informationen utan viss fördröjning har funnits. (Ross et al, 2005) 

3.4 Goda och dåliga nyheter 

Vi vet att det finns samband mellan ny information och aktiens rörelser, genom att se på alla 
de studier gjorda om marknadens effektivitet finns tydliga indikationer på en marknad som är 
semistark. När detta samband är känt blir det intressant för oss att belysa hur olika nyheter 
påverkar aktiekusen. Vi undersöker matcher med tre utfall vinst, förlust samt oavgjort. Dessa 
kan i sin tur värderas av marknaden med tre möjliga utfall, dessa är positivt, neutralt eller 
negativt.  

Är nyheten positiv och marknadens aktörer bedömer den som relevant kommer en ökad 
handel att ske samt med en positiv reaktion som följd. Det fungerar så att priset på aktien 
stiger på grund av den ökade efterfrågan. Ses nyheten som neutral av marknaden finns ingen 
signifikant skillnad i handel. Detta beror på att en neutral nyhet inte innehåller nog med 
information för att påverka aktiekursen för det aktuella bolaget. En negativ nyhet leder till 
ökad handel samt en nedgång i aktiekursen. Nedgången i aktiekursen beror på en minskad 
efterfrågan för aktien vid den aktuella kursen, aktien faller då till ett nytt jämviktsläge. Det 
som är beskrivet ovan är hur det fungerar på en optimal aktiemarknad. Förhållandena för en 
optimal marknad är inte alltid uppfyllda och därför kan verkligheten se annorlunda ut, detta 
eftersom aktiemarknaden består av en mängd olika aktörer, både privata investerare samt 
institutionella investerare. Dessa aktorer har olika preferenser och bidrar till att det optimala 
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förhållandet inte alltid uppfylls. I en studie undersöker Nofsinger (2001) hur marknaden 
reagerar när specifika händelser kring företaget tillkännages samt när makroekonomiska 
händelser tillkännages. Vidare undersöker han skillnaden mellan de privata och institutionella 
investerarnas handlingsmönster.   

Nofsinger (2001) menar att de institutionella investerarna i större utsträckning än de privata 
handlar på både positiva och negativa nyheter. Vidare säger han att de privata enbart idkar 
handel på de positiva nyheterna. De privata investerarna tenderar alltså att behålla sina aktier 
vid negativa nyheter, detta resultat får även stöd i tidigare studier utförda av Shefrin och 
Statman (1984)  samt Hong et al, (2000). De neutrala nyheterna tenderar enligt Nofsinger att 
inte ha någon effekt, på vare sig på aktiepriset eller på handelsvolymen. Detta resultat är 
konsistent oavsett vilken typ av investerare.  

 

3.5 Investment behaviour  

Den effektiva marknadshypotesen förutsätter att investerare är rationella. (Fama, 1970) 
Många forskare, Baker och Nofsinger (2002), Thaler (1993) med flera, menar att verkligheten 
är svårare att bedöma. De menar att de känslor och värderingar som människor har påverkar 
de beslut vi tar. Detta gäller enligt dem även investeringsbeslut. Fotboll, och i synnerhet 
relationen till ett lag skapar mycket känslor. Detta skulle kunna vara en faktor som påverkar 
de investeringsbeslut vi tar och därmed aktiekursens reaktion.  

Även om ny information leder till någon form av reaktion måste utfallet granskas utifrån fler 
parametrar. Varför blir reaktionen större när det framkommer att resultatet kommer att bli 
sämre än när förhållandet är det motsatta? (Collett, 2004) Dessa typer av reaktioner kan 
möjligtvis förklaras genom att studera investerarnas beteenden (Baker och Nofsinger, 2002). 

Forskarna Baker och Nofsinger (2002) och Rind (1996), säger att en investerares humör 
påverkar dess finansiella beslut. Enligt forskarna ger ett negativt humör upphov till en mer 
djupgående analys kring investerarnas placeringar och därmed mer kritiskt tänkande vilket 
leder till ökad handel (Baker och Nofsinger, 2002). Forskarna menar vidare att positiva 
resultat gör investerare mer optimistiska och mindre analytiska (Baker och Nofsinger, 2002). 
Detta kan förklara varför vissa mönster uppstår vid negativa sinneslag medan effekterna kan 
utebli vid positiva sinneslag. En match i slutspelet i Champions League kan innebära att 
ytterligare 100 miljoner kronor strömmar in till klubben, om klubben då förlorar 
utslagsmatchen påverkar det både humöret på grund av förlorade intäkter samt att deras klubb 
presterar ett dåligt fotbollsmässigt resultat. 

En annan faktor som kan bidra till att marknadens effektivitet påverkas kan vara de enskilda 
investerarnas övertro på sitt eget prognostiserande. Belsky och Gilovich (1999) säger att 
investerare tror att de har mer information och mer kunskap än de egentligen har och kan 
därmed identifiera undervärderade aktier och prediktera framtiden. I en gallup underökning 
från 2001 frågades investerare vad de trodde aktie marknaden skulle ha för avkastning det 
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kommande året. Snittet predikterades till 10,3% och tron om deras personliga avkastning 
uppgick till 11,7%. Detta visar på den övertro som individuella investerare har på sin egen 
kapacitet. (Baker och Nofsinger, 2002) Detta är intressant och väl överförbart till vår studie 
där det finns många investerare runt lagen som känner att de kan och vet mycket om lagen, 
vilket gör att de tror sig bättre kunna bedöma utgången för exempelvis en match i 
Europacuperna.  

3.5.1 Den heta handens påverkan 

I ytterligare forskning inom området behavioral finance visar studier att individers 
prediktioner av utfall styrs av orationellt tänkande.  En studie av Gilovich, Vallone och 
Tversky, (1985) visar de att en effekt uppkommer när människor förutspår framtida sport 
händelser. Den observerade effekten består av att individer tenderar att överskatta de som 
presterat bra tidigare. Exempelvis visar deras forskning att individer gör bedömningen att om 
en basketspelare sätter ett försök och på så vis ger laget poäng så bedöms chansen att han gör 
ytterligare poäng som högre än om han missat sitt senaste försök. Innebörden av detta är att 
förväntningarna ligger på att vinnare fortsätter vinna och att förlorare fortsätter att förlora.  
Detta samband finns det inga fastställda bevis för, utan chansen att nästa skottförsök ger 
poäng är lika stor oberoende på utfallet i det föregående försöket. Bedömningen som 
individen gör är en mänsklig bedömning som skapar skeva resultat genom att sambandet inte 
existerar.  En annan studie av Camerer (1989) kommer fram till att lag som under en period 
har vunnit övervärderas inför kommande händelser och att det motsatta gäller för lag som har 
negativa resultat under en period. Detta fenomen är konsistent över alla idrotter och kallas 
”hothand”. Fenomenet innebär att de som spelar på matcherna och lagen sätter för stor tilltro 
till den trend som laget uppvisat under den senaste perioden. Genom fenomenet skapas en 
övertro till det lag som tidigare vunnit sina matcher. I vår studie kommer båda lagen ofta från 
vinster eller åtminstone avancemang från tidigare omgångar. Fenomenet ”hothand” borde då 
innebära att förväntningarna på vinst är för höga. 

Ett fenomen som liknar ”hothand” kan även ses på aktiemarknaden. De Bondt och Thaler 
(1985) visar i en studie på den amerikanska aktiemarknaden mellan åren 1926-1982 att de 
aktier som presterat bra under en treårsperiod övervärderas av marknaden medan aktier som 
under samma tidsperiod presterat dåligt tenderar att undervärderas. De Bondt och Thaler 
(1990) visar att samma beteende finns hos såväl privata som institutionella investerare. Denna 
felkälla på marknaden liknar kraftigt den som kan observeras på spelmarknaden. 

Orsakerna bakom att fenomenet uppstår kan härledas till samma orsaker. I en marknad som 
präglas av osäkerhet vilket både spel och aktie marknaden får anses göra tenderar spelare och 
investerare att fokusera på händelser som ligger nära i tiden för att prediktera framtiden. 
Händelser som ligger längre tillbaka i tiden tillsätts mindre värde och på så sätt skapas en 
övertro till de signaler som presteras i nära anslutning till nutid. (De Bondt och Thaler, 1985 
samt Camerer, 1989) För vår studie innebär detta att matchresultat från tidigare omgångar 
kommer att ha inverkan på de förväntningar som finns på lagets prestation. Fotbollsaktier får i 
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sammanhanget ses som unika då de är beroende av de resultat som laget gör i matcherna. 
Fenomenet skapar därför en situation då förväntningarna i många fall är för högt ställda. 

3.6 Är oddsmarknaden effektiv? 

Då vi i studien avser att utifrån oddsen se om förväntningarna på laget påverkar aktiekursens 
rörelse är det av vikt att säkerställa att oddsen är en effektiv indikator på detta. Om 
oddsmarknaden är effektiv kan den anses vara en effektiv indikator eftersom rörelsen på två 
parallella effektiva marknader bör vara likartad. 

På samma sätt som en person som handlar med aktier har incitament att köpa en aktie om 
aktiens pris avviker från vad denna tror, har den som spelar på fotbollsmatcher incitament att 
spela på ett lag, om han tror att chansen för laget att vinna är större än oddset säger. Detta 
beteende ledar till att om många spelare gör samma bedömning kommer oddset att sjunka till 
det motsvarar spelarnas förväntningar. Vid en viss tidpunkt blir det inte längre attraktivt att 
spela på ett visst lag till det odds som erbjuds. I ett sådant läge råder det en jämvikt på 
marknaden.  

Sauer (1998) visar att det finns olika resultat från studier som undersöker effektiviteten på 
spelmarknaden. Studier med små populationer visar att det knappast kan sägas existera något 
samband mellan utgången av matchen och oddsen. Däremot visar studier på större 
populationer att ett sådant samband existerar och marknaden kan i alla fall inte sägas vara 
ineffektiv. Sauer (1998) menar därför att det finns indikationer på att oddsmarknaden är 
effektiv. Brown och Hartzell (2001) antar i sin studie med Sauers (1998) studie som grund att 
det är rimligt att anta att oddsmarknaden för basket är effektiv. Det finns en viktig skillnad 
mellan fotboll och basket. En basketmatch kan inte sluta med ett oavgjort resultat varvid dessa 
studier inte är direkt överförbara till fotboll. Zuber et al (2005) gör ändå i sin undersökning 
antagandet att fallet är så, grundat på de slutsatser Sauer (1998) kommer fram till. Detta gör 
att vi också tycker att vi kan anta att matchoddsen är effektiva.   

Om matchoddsen är effektiva och de på ett bra sätt predikterar utgången av matchen borde 
reaktionen på aktiekursen komma när oddsen offentliggörs. Aktiens pris borde således sjunka 
eller stiga när oddsen presenteras eftersom de innehåller information och sannolikheter för 
utgången av matchen. Palamino et al, (2005) undersöker detta och finner att ingen reaktion 
uppstår i samband med att oddsen släpps. De finner att odds är en bra prediktator för utgången 
av matchen men att det faktum att informationen inte är definitiv gör att den förväntade 
reaktionen inte uppstår. Palamino et al, (2005) beskriver att orsakerna till den uteblivna 
reaktionen kan bero på att investerarna undervärderar ny information och att odds får väldigt 
lite medial uppmärksamhet, medan själva matchens utgång finns i nästan varje tidning. Deras 
resultat är intressanta för oss då det utesluter en reaktion innan matchen som skulle kunna 
påverka avkastningen runt matchtillfället. Att de inte lyckas finna några resultat tror vi kan 
bero på att spelmarknaden idag är mycket diversifierad. Det finns ett stort antal bolag som 
erbjuder odds men det finns ingen specifik dag då dessa släpps. Olika aktörer släpper sina 
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odds olika dagar, varvid det blir svårt att prata om att informationen släppts vid en specifik 
tidpunkt.   

3.7 Tidigare forskning 

På området idrott och aktiekurser finns det ett flertal studier. I denna genomgång har vi valt 
att belysa ett antal undersökningar på ett översiktligt sätt. Vi har även fokuserat oss på tre 
studier som ligger nära det området vi ämnar studera. Två av dessa handlar om aktieprisets 
reaktion i samband med spelade matcher för engelska fotbollsklubbar under olika tidsperioder 
under 1990- talet. (Zuber et al, 2005 samt Renneboog och Vanbrabant, 2000) Den sista 
studien behandlar basketlaget Boston Celtics och studerar reaktionen vid olika händelser för 
laget under en 11 års period. (Brown och Hartzell, 2001) Kapitlet avslutas med en 
sammanställning av ytterligare forskning inom idrott och aktiekurser. 

3.7.1 Investor fans? An examination of the performance of publicly traded English 
Premier League teams  

Zuaber et al, (2005) har undersökt aktieprisets reaktion för 10 engelska fotbollsklubbar under 
en tre års period mellan 1997 och 2000. De har studerat vilken effekt ett specifikt 
matchresultat ger på aktiekursen under liga och cupspel. De undersöker även i sin studie om 
det finns skillnader mellan träningsmatcher och vanliga seriematcher eftersom den 
information som släpps runt dessa betyder olika saker. Zuber et al, (2005) undersöker den 
avvikande avkastningen och försöker hitta förklaringsvariabler till den uppkomna avvikande 
avkastningen. De variabler som studeras är målskillnad, hemmaplansfördel, vilken typ av 
match, om laget var innehavare av plats 1-5 eller 18-20 i ligan, då dessa innebär 
europacupspel eller nedflyttning samt om matchoddsen kunde förklara den avvikande 
avkastningen. De hittar i sin undersökning en variabel som på ett signifikant sätt kan förklara 
avkastningen. Detta är variabeln typ av match, som indikerar att det finns en skillnad mellan 
cupmatcher och vanliga seriematcher. Att oddsen inte ger någon förklaring till den avvikande 
avkastningen är enligt författarna underligt, ännu underligare ter sig då resultatet att de finner 
ett negativt samband mellan odds och resultat, vilket betyder att klubbarna blir belönade 
genom negativa nyheter och straffade för positiva nyheter. Inget av detta är dock statistiskt 
säkerställt, men tendenserna finns. Författarna lyckas inte heller hitta något bevis för att 
avkastningen ser olika ut beroende på om det är en träningsmatch eller en seriematch. (Zuber 
et al, 2005) 

Eftersom Zuber et al, (2005) inte hittar några bra förklaringsvariabler testar de hypotesen om 
att fotbollsaktier inte handlas på samma sätt som andra aktier och att ny information inte har 
samma betydelse. De finner att i 52 procent av de undersökta fallen i deras studie finns ingen 
förändring av aktiekursen dagen efter en match spelas. För en kontrollgrupp av andra företag 
är samma siffra 14 procent. De finner även att fotbollsaktier har lägre handelsfrekvens än 
andra typer av aktier efter att en nyhet släppts. Från dessa två fakta, tillsammans med de 
uteblivna reaktionerna i de testade kategorierna, drar författarna slutsatsen att fotbollsaktier 
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inte fungerar och reagerar som andra typer av aktier. De menar vidare att de som äger 
fotbollsaktier representerar en ny typ av ägargrupp, en grupp som inte bryr sig om kassaflöden 
och andra variabler utan enbart äger aktien av kärlek till laget. (Zuber et al, 2005) 

3.7.2 Share price reaction to sporty performance of soccer clubs listed on the London 
stock exchange and the AIM 

Renneboog och Vanbrabant (2000) gör en studie som liknar den som Zuber et al, (2005) gjort. 
De undersöker också de engelska fotbollsklubbar som är noterade på börsen, men de gör det 
under en tidsperiod som sträcker sig från 1995 till 1998. I undersökningen ingår 17 lag från de 
brittiska öarna som spelar i någon av de två högsta divisionerna. De undersöker både 
avkastningen för dagen efter, precis som vi gör, men även hur avkastningen ser ut för en 
period om fem dagar efter matchen. Renneboog och Vanbrabant delar in materialet i flera 
olika kategorier, bland annat reguljära seriematcher, cupmatcher, Europacupmatcher och 
uppflyttningsmatcher. (Renneboog och Vanbrabant, 2000) 

De finner att för alla matcher tillsammans finns det en statistiskt signifikant avvikande 
avkastning för alla tre möjliga utfall av matchen. En vinst ger en positiv avkastning på 0,9 
procent, ett oavgjort resultat ger en negativ reaktion på 0,6 procent och en förlust ger en 
negativ avvikande avkastning på 1,4 procent. Den del av deras undersökning som är mest 
intressant för vår studie är om de finner avvikande avkastning när de studerar 
Europacupmatcher. De finner att avvikande avkastning existerar och kan statistiskt säkerställa 
effekten för vinster, vilka ger en positiv avvikande avkastning på 1 procent. För förluster 
hittar de en avvikande avkastning som är negativ med 1,7 procent som är starkt signifikativ. 
För oavgjorda matcher hittar de en avvikande avkastning på – 0,4 procent, denna avkastning 
är dock inte signifikativt säkerställd. En annan intressant slutsats från deras studie är att desto 
mer information en match innehåller desto större blir reaktionen. Denna slutsats kommer från 
att upp och nerflyttningsmatcher ger högst avvikande avkastning, dessa matcher är också de 
matcher som innehåller mest information. (Renneboog och Vanbrabant, 2000) En vunnen 
uppflyttningsmatch kan enligt Deloittes genomgång av fotbollsmarknaden vara värd 780 
miljoner kronor, vilket är mer än någon annan match i fotbollsvärlden.  (Deloitte, 2007) 

Renneboog och Vanbrabants (2000) studie är inte direkt jämförbar med vår studie då de 
inkluderar matcher i sin studie som inte är utslagsmatcher, till exempel från Champions 
Leagues gruppspel. Detta gör att alla matcher i studien inte har samma betydelse och att en 
del matcher i princip saknar betydelse för de deltagande lagen. Den reaktion som aktien då 
uppvisar borde ligga nära noll, då betydelselösa matcher förmedlar lite ny information. 
Dessutom innehåller deras studie för få observationer av Europacupmatcher för att kunna dra 
några definitiva slutsatser. I några kategorier är antalet observationer så få som 14. 
(Renneboog och Vanbrabant, 2000)   
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3.7.3 Market reaction to public information: The atypical case of the Boston Celtics 

Brown och Hartzell (2001) studerar det amerikanska basketlaget Boston Celtics under en 
period från 1987 till 1998. Boston Celtics är ett av de amerikanska sportlag som är noterade 
på börsen. Författarna beskriver orsakerna till att äga aktier i Boston Celtics som 
svårdefinierade. Brown och Hartzell lyfter fram både den finansiella aspekten som orsak till 
ägandet men också den rent känslomässiga orsaken, att som supporter få äga en del av sin 
klubb. De lyfter dock fram att den typen av ägande endast tillgodoser behovet hos en liten del 
av investerarna och att övriga aktieägare troligtvis har finansiella aspekter i tankarna vid en 
investering. Författarna vill dock inte utesluta möjligheten att detta har större betydelse än vad 
som kan förefalla.   

Själva undersökningen tittar på hur investerare använder matchresultat från grundspel och 
slutspel för att värdera aktien. De kontrollerar både volym och prisreaktionen för dagen efter 
match. De undersöker också i sin studie om två olika marknader, båda beskrivna som 
effektiva, spelmarknaden och aktiemarknaden har samma förväntningar på utgången av en 
specifik match. (Brown och Hartzell, 2001) 

De finner i studien att investerare använder matchresultat för att värdera aktien, 
matchresultaten leder till avvikande avkastning. Denna avkastning är dock asymmetrisk vilket 
betyder att kursen påverkas mer vid en förlust än vid en vinst. För förluster finns det en 
signifikant negativ effekt vid grundspelsmatcher medan det vid vinster finns en positiv effekt 
som inte är statistiskt säkerställd. För slutspelsmatcher är effekten kraftigare än vid 
grundspelsmatcher. Förluster innebär även här en signifikant nedgång i aktiepris medan en 
vinst leder till en signifikant uppgång. (Brown och Hartzell, 2001) 

På frågeställningen om spelmarknaden och aktiemarknaden har samma förväntningar på 
utgången i en specifik match, visar deras undersökning att fallet inte är så. De finner att även 
om spelmarknaden väntar sig att laget ska förlora så finns det en signifikant negativ reaktion 
på aktiepriset på dagen efter match. När laget däremot vinner, trots att spelmarknaden trott på 
förlust finns ingen positiv reaktion på aktiepriset. Även regressionsanalys visar att matchodds 
enbart till liten del ökar förklaringsförmågan för den avvikande avkastningen. Detta betyder 
att de som agerar på dessa två marknader inte har samma förväntningar. De som äger aktien 
förväntar sig alltid att laget ska vinna medan de som spelar på matchen inte förväntar sig det. 
Aktieägarna har således högre krav än spelarna på Boston Celtics. Genom att de två 
marknaderna inte samverkar antyder författarna att det finns arbitrage möjligheter på grund av 
asymmetrin mellan marknaderna. (Brown och Hartzell, 2001)  
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3.7.4 Genomgång av tidigare studier 

Författare/År Undersökt område Datamaterial Metod  Resultat 
     
Stadtmann 
(2006) 
 

Framgångar inom 
fotboll, dess påverkan 
på aktiekursen. 

B.Dortmund 
aktiedata + 175 
matcher 

Event studie 
med ett 
intervall på 
+/- 1 dag 

Signifikanta 
resultat för 
sambandet. 

 
Ashton et al. 
(2003) 

 
Engelska landslagets 
påverkan på FTSE 
100 

 
FTSE 100 under 
alla matcher 
mellan 1984-2002 

 
Event studie 
+/- 1 dag 

 
Signifikanta 
upp och 
nedgångar vid 
bra och dåliga 
matchresultat. 

 
Gannon et al. 
(2006) 
 

 
Sambandet mellan 
aktiekursen rörelse 
och tecknandet av nya 
TV-avtal. 

 
Alla börsnoterade 
klubbar i England 

 
Even studie 
+/- 10 
dagar. 

 
Positiv effekt 
hos klubbarnas 
aktie när nytt 
avtal 
tecknades. 

 
Forslund & 
Johansson 
(2007) 

 
Manager avgångars 
påverkan på 
aktiekursen. 

 
Noterade klubbar, 
64 manager 
avgångar. 

 
Event 
studie,  
+/- 1 dag 

 
Signifikant 
nedgång vid 
avgång pga. 
Dåliga 
resultat. 

 
Briem et al. 
(2005) 

 
Hur aktien påverkas 
av spelartransaktioner 
och kvalifikation till 
champions league. 

 
Data för 4 
börsnoterade 
klubbar. 

 
Event studie 
+/- 5 dagar. 

 
Signifikant 
negativt vid 
missad 
kvalifikation. 

     

Genomgången visar att det till stor del saknas information om hur specifika idrottshändelser 
kopplade till ett lag påverkar aktiekursen. Hur lagens aktiekurs reagerar på resultat i 
Europacuperna är en sådan sak. Hur de reagerar på andra händelser direkt kopplade till laget 
som till exempel skador, spelarförluster och nyförvärv saknas också. Vi saknar också studier 
som beskriver motiven för att äga sportaktier, är det rent ekonomiska eller är det av lojalitet 
till klubben? 

3.8 Källkritik 

Insamlingen av källor har till största del skötts med hjälp av Umeå Universitetsbibliotekets 
databaser. De databaser vi använt mest frekvent är Business Source Premier och Emerald. 
Sökord vi använt är till exempel: Football, soccer, sports, event study, investment behavior, 
Psychological investments, stockmarket efficiency, market reaction, betting odds. En viktig 
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del av studien är att man under arbetets gång har en kritisk inställning och utvärderar det 
material man ämnar använda i studien. (Patel och Davidsson, 2003) Vi har i vår studie 
mestadels använt vetenskapliga artiklar som är publicerade i olika tidskrifter varvid vi anser 
att tillförlitligheten hos dessa är hög. Det bekymmer som finns inom forskningsområdet är att 
många av artiklarna har några år på nacken. Famas artiklar till exempel är från början av 
1970-talet och Kahneman och Tverskys artikel är från slutet av samma årtionde. Vi tycker 
dock inte att detta är något problem då dessa artiklar är mycket väl kända och refererade ett 
stort antal gånger. Fama är något av en grundare för hela fältet eventstudier och Kahneman 
fick 2002 Nobelpriset för sina teorier om beslut under osäkerhet. Inom idrotten och fotbollen i 
synnerhet finns det inte ett speciellt brett urval av studier. De studier vi har hittat och som har 
samband med vår studie finns på ett eller annat sätt upptagna i arbetet. På ett fåtal ställen finns 
referenser till opublicerat material, det vill säga bland annat tidigare uppsatser. Dessa har dock 
inte används speciellt frekvent och studien är inte beroende av dessa. Anledningen till att de 
används är att som vi beskrivit ovan att urvalet av studier inom idrott är litet.  
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4. HYPOTESER 

De hypoteser vi ställer upp syftar till att relatera den teoretiska bakgrunden till de specifika 
problem vi ämnar studera. Diskussionen skall leda till att hypoteser som antingen kan 
förkastas eller accepteras skall skapas. Vår undersökning innehåller fyra stycken hypoteser 
och kommer direkt från det syfte vi ställt upp i arbetets inledande kapitel. Varje hypotes 
diskuteras nedan. 

4.1 Matchresultat  

Den första hypotes vi ställer upp är att matchresultatet påverkar aktiekursen för börsnoterade 
fotbollsklubbar. Den effektiva marknadshypotesen säger att marknaden använder all 
tillgänglig information för att värdera en aktie och att ny information blixtsnabbt gör att priset 
anpassar sig till en ny jämviktsnivå. Tidigare studier från ett flertal författare visar att teorin 
håller och att aktiekursen påverkas av nyheter. (Collett, 2004, Foster 1984) Nofsinger (2001) 
beskriver i sin studie vad som händer vid olika typer av nyheter så som positiva, negativa och 
neutrala nyheter. Detta är direkt överförbart då matchresultatet kan få tre utfall, vinst, förlust 
eller oavgjort. Han finner att negativa nyheter ger negativ avkastning och att positiva nyheter 
ger en positiv avkastning. De neutrala nyheterna ger ingen avvikande avkastning enligt 
Nofsinger (2001). För oss borde detta leda till att vinster ger positiv avkastning, att förluster 
ger negativ avkastning samt att oavgjorda inte ger avvikande avkastning.  

För att vidare jämföra den reaktion som uppstår vid ett matchresultat tittar vi på Collett (2004) 
som menar att företag som vinstvarnar får en större avvikande avkastning än de bolag som 
säger att de kommer göra större vinster. Detta betyder att en negativ nyhet kommer att få en 
större avvikande avkastning än en positiv nyhet. I vårt fall innebär det att en förlust borde ge 
mer avvikande avkastning än en positiv nyhet. Dessa antaganden stämmer också överens med 
vad Vanbrabant och Renneboog (2000) finner i sin studie. De visar att den avvikande 
avkastningen för en vinst är cirka 1 procent och för en förlust är den 1,4 procent.  

Både Zuber et al (2005) och Vanbrabant och Renneboog, (2000) visar i sina studier att det 
finns skillnader mellan seriespel och cupspel. Deras studier är dock utförda på små urval av 
Europacupmatcher för att statistiskt kunna säkerställa effekter. Det som skiljer vår studie mot 
både Vanbrabant och Renneboog, (2000) samt Zuber et al. (2005) är att deras studier till stor 
del undersöker matcher som är inplanerade långt i förväg och att en vinst i dessa matcher inte 
direkt ger någon extra inkomst till klubben. Vi tror därför att vår studie kommer vis större 
avvikande avkastning än vad dessa två studier gör.  

 Hypotes 1: Vid utslagsmatcher i Europacupspel förekommer det avvikande avkastning. För 
vinster är denna avkastning positiv, för förluster negativ och för oavgjorda matcher neutral. 
Den avvikande avkastningen för förluster är större än för den avvikande avkastningen för 
vinster.  

 



 
Hypoteser 

 

 

4.2 Utgång av matchserie 

Den andra hypotesen vi ställer upp liknar i stora drag den första och behandlar vad som 
händer med aktiekursen då laget blir klara för vidare avancemang. När vi pratar om 
avancemang menar vi då utfallet av hela matchserien och inte bara utfallet i en specifik 
match. Champions League och UEFA cupen innehåller stora pengar. Ett lag som lyckas ta sig 
vidare från en utslagsmatch i Champions League kommer tjäna någonstans mellan 95 och 130 
miljoner kronor. Detta är pengar som kommer synas direkt på sista raden i bolagens rapporter 
då det bara finns små kostnader förknippade med ytterligare matcher. För UEFA cupen 
kommer ett avancemang vara värt någonstans mellan 10 och 55 miljoner kronor.  

Tittar vi på Foster (1984) så menar han att beroende på prognosfelets storlek kommer kraften i 
reaktionen att variera. Detta kan kopplas till vår studie då ett avancemang ger ett definitivt 
besked om utfallet medans en match bara ger en hint om hur det kan sluta totalt. Genom detta 
samband tror vi att reaktionen i samband med att klubben går vidare eller slås ut kommer vara 
kraftigare än den reaktion som kan observeras vid enskilda matcher. 

Hypotes 2: Vid avancemang eller utslagning från Europacupspel förekommer det avvikande 
avkastning. Den avvikande avkastningen vid denna händelse kommer att vara större än den 
som kan observeras vid den första kategorin, matchresultat.  

4.3 Utgång av matchserie beroende på resultat i match 1 

Den tredje hypotesen grundar sig i tanken att den första matchens utgång kommer att ha 
betydelse för hur aktiens reaktion ser ut efter den andra matchen. Om ett lag vinner den första 
matchen stort borde reaktionen efter andra matchen inte bli så stor då det knappast kan ses 
som en nyhet att laget går vidare då. I det fallet kommer det inte att bli någon reaktion med 
stöd av den effektiva marknadshypotesens som säger att marknaden anpassar sig till ny 
information och i detta fall kan informationen inte ses som ny varvid reaktionen uteblir. 
(Fama, 1969) Samma samband måste då gälla när ett lag förlorar första matchen men vinner 
andra matchen och går vidare. I ett sådant fall borde reaktionen bli större än om resultatet 
efter den första matchen var neutralt. Detta samband kommer från Foster et al (1984) som 
menar att reaktionens storlek beror på hur stor avvikelsen från förväntningarna är. Större 
avvikelser leder till kraftigare reaktion. I detta sammanhang kommer vi att testa fyra olika 
utfall som bygger på ett bra eller dåligt utfall i först matchen och sen om laget går vidare till 
nästa omgång eller inte.  

• Bra resultat i första matchen – Går vidare 
• Bra resultat i första matchen – Blir utslagna 
• Dåligt resultat i första matchen – Går vidare 
• Dåligt resultat i första matchen – Blir utslagna 
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Hypotes 3: Utgången av den första matchen har betydelse för den vilken avvikande 
avkastning som uppträder efter andra matchen. Om laget har med sig ett bra resultat från 
första matchen och går vidare kommer reaktionen efter andra matchen att bli liten. Har laget 
däremot ett bra resultat från första matchen och blir utslagna kommer det finnas en 
kraftigare negativ reaktion än om resultatet i den första matchen var dåligt. För de 
händelserna med dåligt resultat i första matchen borde resultatet vara det omvända.  

4.4 Förväntningarnas påverkan på den avvikande avkastningen 

Uppsatsens sista hypotes bygger på faktumet att det finns en oddsmarknad parallellt med 
aktiemarknaden. Tidigare forskning av bland annat Sauer (1998) tyder på att oddsmarknaden 
kan anses vara effektiv. Utifrån detta antagande borde de två effektiva marknaderna samspela 
då effektiviteten bygger på att alla investerare på de två marknaderna beter sig rationellt. 
(Brown och Hartzell, 2001) Om de två marknaderna inte samspelar finns det chans för 
investerare att göra arbitrage vinster. Denna möjlighet anser Brown och Hartzell (2001) vara 
liten i den praktiska värden då transaktionskostnader existerar.  

Om marknaderna inte reagerar lika betyder det att det finns olika förväntningar på de olika 
marknaderna. Detta kan bero på att aktieägare i klubben är betydligt mer optimistisk om 
utgången än de på oddsmarknaden. (Zuber et al, 2005) Att detta fenomen kan uppstå skulle 
kunna förklaras med hjälp av behavioural finance, där forskare menar att känslorna styr över 
vårt handlande. (Baker och Nofsinger, 2002) 

Tidigare forskning av Brown och Hartzell, (2001) samt Zuber et al, (2005) visar att oddsen 
inte är någon bra förklaringsvariabel för den avvikande avkastningen som uppkommer vid 
matcher trots att oddsen anger en procentuell chans för att ett lag ska gå segrande ur den 
aktuella matchen.  

Hypotes 4: Matchodds klarar inte att förklara hur den avvikande avkastningen ser ut efter en 
match i de europeiska cuperna, vilket innebär att det finns olika förväntningar på de olika 
marknaderna. Arbitrage vinster kan därför göras. 
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5. METOD 

Alla val vi under studiens gång gör kommer på ett eller annat sätt att påverka de resultat som 
framkommer. Därför är det av största vikt att på ett klart och tydligt sätt redogöra för de 
metoder som används samt att klargöra vilka tankegångar vi haft runt specifika beslut. Vårt 
metodkapitel syftar till just detta och inleds därför med en diskussion om valet av event studie 
som metod. Andra viktiga områden som berörs är urval, datainsamling och statistisk metod. 
Den metod vi använt följer forskningstraditionen inom området. (Se Fama, 1970 och Brown 
& Hartzell 2001 ) 

5.1 Eventstudier 

Vi har i teorin redogjort för effekten vid nyheter och beskrivit denna reaktion som en följd av 
att marknaden är effektiv. För att närmare studera den effekt som uppstår när en nyhet släpps 
finns en metod som kallas event studie. Event studiemetodiken bygger på att effekten vid 
offentliggörandet av en nyhet isoleras från det normala och aktiens rörelse studeras. 
(Campbell et al 1997) Denna metod är väl förankrad i forskningsvärden och har använts vid 
ett mycket stort antal studier under en lång tidsperiod. (Fama 1991) 

Enligt den effektiva marknadshypotesen ska kursen röra sig vid nyheter, frågan blir då om en 
fotbollsmatch innehåller tillräckligt med information. Genom att använda event 
studiemetodiken kan vi undersöka huruvida utfallet i en fotbollsmatch i en av de Europeiska 
cuperna är att klassificera som en nyhet som påverkar aktiens värde. Vi kan vidare avgöra om 
reaktionen ger signifikanta mönster och på så sätt avgöra om marknaden kan anses effektiv 
enligt den semistarka formen av effektivitet  

5.1.1 Tillvägagångssätt för event studier 

Campbell et al (1997) presenterar arbetsgången för event studier genom att dela in processen i 
ett antal steg. Varje steg innehåller viktiga åtgärder för studiens genomförande och skapar en 
logisk arbetsgång för studiens genomförande. 

1. Definiera händelsen 
Det första steget i en event studie är att identifiera den händelse som ligger till grund 
för studien. I vårt fall karakteriseras händelsen av en match i de två Europeiska 
klubblagsturneringarna Champions League och UEFA cupen. När den händelse som 
ska studeras är framtagen måste den period som ska studeras definieras. För vår del är 
dagen efter händelsen den mest intressanta men det finns incitament att även studera 
utvecklingen under hela event perioden 
 

2. Urvalskriterier  
Efter att händelsen definierats måste kriterierna för urvalet fastställas för att de bolag 
som ska ingå i studien kan fastställas och granskas. Kriterierna kan baseras på olika 
variabler. Exempel på vanligt använda variabler är notering på specifik lista, ingår i 
viss bransch samt faller inom viss tidsperiod.  
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3. Normal och avvikande avkastning  
Arbetshypotesen under en event studie är att den undersökta händelsen förväntas ha 
påverkan på aktiens avkastning. För att kunna mäta effekten av den definierade 
händelsen måste den avvikande avkastningen för den bestämda tidsperioden beräknas. 
Den avvikande avkastningen genereras genom att jämföra den normala avkastningen 
och aktiens avkastning. Normal avkastning kan tas fram på flera olika sätt. De två 
vanligaste är genom ett marknadsindex eller en uppskattning av aktiens avkastning.  
 

4. Beräkning av den avvikande avkastningen 
När parametrarna normal avkastning och aktiens avkastning är definierade kan den 
avvikande avkastningen (AR) beräknas. När avvikande avkastning är beräknat för de 
utvalda enheterna kan den genomsnittliga avvikande avkastningen (AAR) beräknas. I 
detta steg konstrueras även de hypoteser som skall prövas och de statistiska metoderna 
definieras.    
 

5. Empiriska resultat 
Det empiriska resultatet utgör det femte steget i processen. I detta steg är tanken att 
resultatet från studien skall presenteras. Granskning av resultatet utifrån kriterier som 
tillförlitlighet och reliabilitet är också lämpligt att genomföra i detta steg för att styrka 
och öka studiens relevans.  
 

6. Slutsatser  
I det avslutande steget på arbetsmodellen för event studier ingår tolkning av materialet 
och framställning av för studien relevanta slutsatser. I vårt fall kommer dessa att bestå 
av en insikt i hur matchresultatet påverka aktiekursen.  

5.2 Urvalsprocess 

Ett urval består av en process där de enheter som ingår i målpopulationen arbetas fram. 
(Lundahl och Skärvad, 1999) För att kunna göra detta behöver olika frågor såsom om vem 
som ska undersökas, vad skall undersökas och hur undersökningen skall utföras besvaras. 
Dessa frågor hjälper författaren att finna de enheter som i sammanhanget är intressanta. 
(Dahmström, 2005) 

Eftersom vi ska undersöka om en spelad match i Europacuperna och dess resultat påverkar 
aktiekursen för börsnoterade fotbollsklubbar är det just dessa klubbar som för oss blir 
intressanta att undersöka. I dagsläget finns det 28 fotbollsklubbar som är noterade på olika 
marknader runt om i Europa. För att få fram dessa har vi utgått från Dow Jones Stoxx 
Football Index, vilket är ett index byggt uteslutande på fotbollsklubbar. Indexet innehåller 27 
klubbar per den 28 september 2007. (Dow Jones Football Index, 2007) Den klubb som inte 
finns representerad i indexet är den Engelska fotbollsklubben Arsenal. Arsenal är noterat på 
en mindre lista kallad OFEX, där omsättningen är lägre. Vi har valt att inkludera Arsenal i vår 
undersökning då de uppfyller de urvalskriterier vi satt upp.  
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Under de senaste åren har en förändring i riktning mot ett privat ägande av fotbollsklubbar 
skådats. Detta har skett genom att individer med stor förmögenhet köpt ut lagen från 
aktiemarknaden. Chelseas ägare, ryssen Roman Abramovich var den förste multimiljardären 
som köpte sig en fotbollsklubb. (Björk, 2003) Efter honom har ett antal andra rika personer 
köpt egna lag och flertalet stora klubbar så som Manchester United, Newcastle, Liverpool, 
Manchester City, West Ham och Aston Villa blivit avnoterade från den Engelska 
aktiemarknaden (Smale, 2007). Klubbarna har dock varit noterade under vår undersökta 
period och uppfyller urvalskraven, varvid vi inkluderat dem i undersökningen. Att de är 
inkluderade tillför ett stort antal observationer vilket hjälper oss att öka tillförlitligheten för 
vår studie.   

Studien omfattar 204 matcher från perioden 1996-06-30 till 2007-06-30 i det två 
turneringarna Champions League och UEFA cupen. Från Champions League kommer 68 
matcher och från UEFA cupen kommer 136 matcher. Detta gör att vi undersöker 102 
matchserier om två matcher, av vilka 34 i Champions League och 68 i Uefa Cupen. Genom 
att vi studerar ett sådant stort antal matcher täcker vi in alla händelser under en 11 års period 
med det lag som finns noterade eller har varit noterade och uppfyller urvalskriterierna.  

5.2.1 Kriterier för urval 

• Matchen skall ha spelats som utslagsmatch i bäst av två möten, med en match hemma 
och en match borta. Detta leder till att finalmatcher är exkluderade. Anledningen till 
att det enbart är utslagsmatcher vi studerar är att den reaktion som kan uppkomma kan 
isoleras till ett visst datum. Avhandlar vi även gruppspelsmatcher kan klubben bli klart 
för slutspel vid olika tidpunkter under gruppspelet och detta kan bero på annat än den 
egna prestationen, som till exempel att deras värsta motståndare i gruppen också 
förlorar sin match.   
 

• Matchen skall ha spelats i Champion League eller UEFA cupen. De matcher som 
under 1996-1999 spelats i Cupvinnarcupen är exkluderade då de faller utanför denna 
begränsning. Denna begränsning görs för att cupvinnarcupen enbart var den tredje 
största turneringen och statusen de sista åren var låg då den enbart innehöll de olika 
nationernas cupvinnare.  
 

• Den undersökta matchen skall ligga inom tidsintervallet från 1996-06-30 fram till och 
med 2007-06-30. Detta ger oss en period om 11 år. Anledningen till denna indelning 
är att den ger oss viss aktualitet i studien och att startdatumet infaller i samband med 
att TV pengarna i fotbollen blev större och därmed även nyttan av att gå vidare i de 
Europeiska klubblagsturneringarna. (Deloitte, 2007) 
 

• Klubben skall ha varit börsnoterad vid matchtillfället.  
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• Det får inte ha funnits oroligheter runt klubben vid tillfället för matchen. Finns det 
oroligheter blir det svårt att utläsa vad den uppkomna reaktionen beror på och hur 
påverkad aktiekursen blir. Ett exempel på en sådan situation är Lazio som under året 
2003 stod på ruinens brant och hade ett konkurshot hängande över sig. Sådana 
händelser har därför exkluderats  
 

5.3 Datainsamling 

I avsnittet datainsamling kommer vi redogöra för hur processen för att samla in datamaterialet 
som ligger till grund för studien gått till. Anledningen till att vi presenterar detta är att det gör 
studien replikerbar för andra forskare. Genom att tydligt redogöra för alla steg i processen 
ökar också tillförlitligheten för studien (Davidsson och Patel, 2003). 

• Som första steg har vi identifierat de lag som är eller varit noterade på börser runt om i 
Europa. När vi identifierat dessa har vi utifrån den engelska statistiksidan 
soccerbase.com plockat fram matchdatum och resultat. Vi har börjat med Champions 
League för alla år i det bestämda tidsintervallet och studerat alla matcher för att se om 
något av de noterade lagen deltagit. När vi plockat fram de tillfällen där lagen deltagit 
gick vi vidare med UEFA cupen och genomförde samma process med denna 
turnering. När alla datum och matchresultat var identifierade för båda turneringarna 
har vi slumpvist undersökt om de datum som soccerbase.com angivit stämmer med 
vad klubbarnas egna hemsidor anger. I alla de undersökta fallen stämmer dessa 
överens.  
 

• För att ta oss vidare i studien har vi när de aktuella dagarna var identifierade samlat in 
stängningskurserna för de berörda klubbarna. Vi har till denna uppgift använt oss av 
databasen Datastream Advanced. Vi har hittat alla klubbars aktiekurser i denna 
databas.  
 

• Som parameter för den normala avkastningen har vi valt breda generalindex för de 
olika länderna. Utökad diskussion om val av parameter för normal avkastning finns i 
senare kapitel. Siffrorna för de olika indexen har hämtats även de från databasen 
Datastream Advanced.  

5.3.1 Insamling av matchodds 

Då studien även syftar till att undersöka om förväntningarna inför matchen kan påverka 
storleken på den eventuella avvikande avkastningen använder vi matchodds som proxy för 
förväntningarna. Ett matchodds kan omvandlas till en procentuell chans för ett visst utfall 
av en match. Genom denna procentuella chans kan vi undersöka om lag som anses ha 
större vinstchans har annan avkastning än de lag med mindre vinstchans har. Vi har valt 
att använda oss av Svenska Spels odds eftersom de oddsen har varit enklast för oss att få 
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tag på då de publiceras i de flesta dagstidningar. Nedan redogör vi för hur denna 
datainsamling gått till.  

• Utifrån datumen från då matcherna spelats har sökning gjorts i databasen 
mediearkivet. Sökning har skett på datum som ligger 1-3 dagar före matchens 
speldatum. Det har i de flesta fall varit möjligt att finna de odds Svenska Spel 
erbjudit via tidningsartiklar i samband med matcherna. Svenska Spel producerar 
även oddslistor vilka publiceras ett antal dagar i veckan i de största svenska 
tidningarna. Från dessa har också odds insamlats. 
 

• Vid de tillfällen odds inte kunnat hittas via mediearkivet har sökmotorn 
google.com använts. Via den har sökning på datum som ligger 1-3 dagar före 
matchens speldatum gjorts och tidningsartiklar som behandlar matchen, samt 
oddslistor har hittats. Vi har valt att i dessa fall plocka oddsen från kända 
dagstidningar där trovärdigheten får anses hög.  

 

5.4 Indelning av datamaterialet för statistiska tester 

I studiens syfte presenterar vi ett huvudsyfte och tre stycken delsyften. En indelande 
kategorisering av datamaterialet måste därför göras för att alla syften skall kunna bli 
uppfyllda. Indelningen är gjord för att öka förståelsen för den eventuella reaktionen och till 
för att få en inblick i vilka faktorer som påverkar avkastningens storlek. Nedan följer en 
sammanställning och kort beskrivning av de fyra olika kategorierna.  

• Matchresultat 
I kategorin Matchresultat undersöker vi vilken reaktion som uppstår vid en vinst, 
oavgjord eller förlorad match för börsnoterade fotbollsklubbar i samband med en 
match i europacuperna.  
 

• Utgång av matchserie 
I denna kategori undersöker vi vilken reaktion som uppkommer då ett lag antingen 
kvalificerar sig för nästa omgång i Europacupspel eller vilken reaktion som 
uppkommer då ett lag blir utslagna ur turneringen. I denna kategori tas ingen hänsyn 
till utgången av den första matchen utan avser endast den reaktion som uppkommer då 
det blir klart om laget kvalificerar sig eller inte.  
 

• Utgång av matchserie beroende på resultat i match 1 
I kategorin utgång av matchserie beroende på resultat i match 1 studerar vi reaktionen 
av att ett lag antingen går vidare eller blir utslagna. I denna kategori har en indelning 
gjort utifrån resultatet i den första matchen. Resultatet i första matchen kategoriseras 
som antingen bra eller dålig. I kategorin bra ingår alla matcher där laget vunnit eller 
spelat oavgjort på bortaplan och i kategorin dåligt ingår alla matcher där laget förlorat 
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eller har spelat oavgjort på hemmaplan. Denna indelning baseras på att de lag som 
inleder hemma ger bort hemmaplansfördelen om laget inte utnyttjar denna.  
 

• Förväntningarnas påverkan på den avvikande avkastningen 
I denna kategori undersöker vi huruvida det existerar ett samband mellan det 
matchodds som spelbolagen tillhandahåller och den avvikande avkastningen. Oddset 
anges som en procentuell chans för vinst och jämförs med avkastningen i samband 
med matchtillfället. Alla matcher undersöks i denna kategori och ingen skillnad görs 
mellan match ett och två 

5.5 Urvalsfel 

När en undersökning genomförs gör forskarna många olika val. Dessa val medför vissa risker 
som kan ge olika stor påverkan beroende på felets storlek och dess art. (Johansson - Lindfors, 
1993) För att minimera riskerna och möjliggöra granskning diskuterar vi i detta avsnitt tre 
olika typer av fel och riskerna associerade med dessa med vår studie som utgångspunkt.   

5.5.1 Täckningsfel 

I alla statistiska undersökningar finns det en risk för täckningsfel. Felet kan bestå av antingen 
övertäckning eller undertäckning och orsakar snedvridning i undersökningen om det existerar. 
(Dahmström, 2000) Därför är det viktigt att diskutera riskerna och försöka säkerställa att 
täckningsfel inte existerar i studien. I vår studie består rampopulationen, vilken är alla de 
enheter som skulle kunna undersökas, av alla börsnoterade fotbollsklubbar i Europa. Vår 
målpopulation består i undersökningen av alla börsnoterade fotbollsklubbar som deltagit i 
europacupspel och i övrigt uppfyller de urvalskriterier vi ställt upp. 

I studien finns det risk att undertäckning uppstår då detta fenomen innebär att enheter som 
finns med i målpopulationen inte finns med i rampopulationen. (Dahmström, 2000)  I vårt fall 
är tanken att alla fotbollsklubbar som deltagit i Europacupspel sedan 1996 ska vara 
inkluderade i målpopulationen. Har vi i populationen vi gör urvalet från, rampopulationen, 
missat att inkludera någon börsnoterad fotbollsklubb finns risken att undertäckning uppstått. 
Att övertäckning uppstått finner vi som mycket osannolikt då övertäckning uppstår när 
enheter i rampopulationen undersöks fastän de inte ingår i målpopulationen. (Dahmström, 
2000) Detta är i vårt fall omöjligt när enheterna i målpopulationen verifierats mot spelade 
matcher. 

5.5.2 Bortfall 

Ett bortfall kan kortfattat beskrivas bestå av de enheter som var tänkta att undersökas, det vill 
säga att de ingick i målpopulationen, men uppgifter från dessa saknas. Vanligtvis delas 
bortfallet upp i två stycken kategorier, individbortfall och partiellt bortfall. Individbortfall 
innebär att det inte finns någon information om enheten. (Dahmström, 2000) I vårt fall skulle 
ett individbortfall innebära att det saknas aktiekurser för den berörda klubben eller att odds för 
en specifik match saknas. Partiellt bortfall kan beskrivas som att vissa uppgifter är 
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ofullständiga. (Dahmström, 2000) I vårt fall kan partiellt bortfall uppstå när datamaterialet om 
vissa klubbar visar låg relevans genom till exempel minimal omsättning. I vår studie kan 
bortfallet delas in i två olika delar. Först den del som hör till själva matcherna och sen till den 
del av studien där matchens odds har betydelse. 

I vår studie finns det tre orsaker till bortfall. De första två kan hänföras till själva matchen och 
det tredje hör till den specifika delen av undersökningen som hör till matchodds. Orsakerna 
till själva matchen berör låg omsättning i aktien och att det i samband med händelsen finns 
andra händelser knutna till det specifika datumet för matchen.  

5.5.3 Lagrelaterat bortfall 

De aktier som visat en mycket låg omsättning eller ingen handel alls har vi valt att exkludera 
från datamaterialet, detta kan då ses som ett bortfall då enheterna ingår i målpopulationen men 
inte i undersökningen. Detta problem har endast berört en klubb, Glasgow Rangers, som för 
alla händelser under de år vi undersök aldrig visat rörelse i aktiens pris. Vi har valt att 
exkludera dem då den låga likviditeten i aktien kan skapa problem för båda säljare och köpare 
och genom det skapa reaktioner som mer beror på likviditeten snarare än själva händelsen. Vi 
ser också att när ingen handel sker och priset ligger kvar på samma nivå får förändringen i 
index avgörande betydelse för den reaktion som kan mätas. Detta skapar också problem 
genom att indexet och inte aktien avgör den avvikande avkastningen. 

I en studie med många observationer finns alltid risken att det inträffar andra händelser som 
påverkar aktiekursen inom det valda tidsintervallet. För att minimera problemet har vi valt en 
kort event period. Vi har ändå funnit att i ett fall har en klubb, Manchester United släppt sin 
årsredovisning dagen efter match. Detta gör att avkastningen denna dag inte direkt kan sägas 
bero på utgången i matchen varvid vi valt att exkludera denna specifika händelse. Denna 
exkludering är också att se som bortfall då händelsen ingår i målpopulationen.  

5.5.4 Oddsrelaterat bortfall 

Som ett av våra delsyften har vi valt att föra fram jämförelsen mellan utgången av matchen 
och den reaktion som uppstår med de förväntningar som finns på olika utfall. Detta studeras 
med hjälp av matchodds från Svenska Spel. Vi har i tidigare kapitel redogjort för hur denna 
datainsamling genomförts men vi ser att under genomförandet har odds för vissa matcher inte 
gått att finna trots användandet av två olika metoder. Det totala antalet matcher där odds 
saknas är 17 stycken av det totala antalet matcher som är 204. Bortfallet kan bero på två olika 
faktorer, den första typen av bortfall uppstår då det i första matchen av två blir en stor seger 
för det ena laget. Svenska Spel sätter då inte odds på den andra matchen då utgången av denna 
blir mycket oviss beroende på att lagen kanske inte ställer upp med bästa lag och att matchen i 
praktiken inte har någon betydelse. I denna kategori av bortfall finns 2 observationer. Den 
andra typen av bortfall uppstår då vi inte kan finna oddsen. Bortfallet i denna kategori består 
av 15 enheter. Vi kan se att dessa 15 matcher uteslutande har spelats under den tidigare delen 
av vår tidsperiod, alltså under 1990-talet. Orsaken till varför vi inte funnit odds för dessa kan 
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vara att mycket av materialet från den tiden inte helt igenom är digitaliserat och att mängden 
tillgängligt material från den tiden därför är mindre.  

Vi ser att bortfallet rörande själva matcherna är litet, detta är positivt då vi tack vare detta 
slipper oroa oss för att bortfallet skulle kunna snedvrida resultatet. När det gäller oddsen är 
bortfallet större och uppgår till cirka 8 procent. Vi har så noggrant vi kan försökt finna odds 
för dessa matcher men misslyckats. Trots det bortfall som uppstått tycker vi att vi har nog 
mängd material för att kunna säkerställa studiens tillförlitlighet och genomföra den som 
planerat.  

 

5.6 Statistisk Metod 

Vår studie baseras på den avvikande avkastningen som uppstår runt matchtillfället. För att 
undersöka händelsen måste först den avvikande avkastningen beräknas och sedan testas mot 
de uppställda hypoteserna. För att göra detta använder vi oss av både statistiska t-tester av 
medelvärden och regressionsanalys. För de tre första testkategorierna använda t-tester av 
medelvärden och för jämförelsen mot oddsen används regressionsanalys samt t-tester. 

5.6.1 Avvikande avkastning 

För att undvika att resultatet från studien påverkas av andra händelser än den vi avser att 
undersöka har vi valt att använda ett kort tidsintervall runt de undersökta händelserna. Andra 
händelser som kan påverka kursen om ett längre tidsintervall väljs är till exempelvis 
kvartalsrapporter från klubbarna och uppköpserbjudanden. (Dardan et al, 2006) Vi har valt att 
använda ± 1 dag. Detta innebär att vi undersöker vad som sker under denna korta period. 
Tidigare studier (Dardan et al, 2006, samt Zuber et al. 2005) har också använt korta 
tidsintervall. Nedan följer en beskrivning av hur beräkningen av den avvikande avkastningen 
ser och viktiga ställningstaganden runt detta presenteras.  

Den avvikande avkastningen för en bestämd klubb benämns AR. För att beräkna AR måste 
först den dagliga avkastningen för den enskilda klubbens aktie beräknas. Beräkningen sker 
enligt följande ekvationer:  

 

Rit = ( Pt – Pt-1 )/ Pt-1 

Rit = Avkastning för klubben i under dagen t. 
Pt = Slutkursen på klubben i:s aktie under dagen t. 
Pt-1 = Slutkursen på klubben i:s aktie dagen t minus 1. 
 
 
När avkastningen för den specifika klubbens aktie är beräknad måste den normala 
avkastningen beräknas. Detta sker genom att den dagliga avkastningen på marknaden 
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beräknas genom samma procedur som för avkastningen för den enskilda aktien. När detta är 
genomfört kan den avvikande avkastningen för aktien beräknas genom att den specifika 
klubbens avkastning jämförs med marknadsavkastningen. (Ross et al, 2005) 
 
I vår studie har vi valt att använda ett marknadsindex som estimator för den normala 
avkastningen, eller marknadsavkastningen som variabeln också kallas. Det finns flera andra 
sätt för att bestämma marknadsavkastningen. Bland annat kan en CMR modell eller en 
faktormodell användas i stället för en marknadsmodell, som det kallas när index använts. 
(Campbell, 1997) Orsaken till att vi använt en marknadsmodell är att den är förhållandevis 
enkel att använda och att studier som liknar vår undersökning (Zuber et al, 2005 & 
Vanbrabant and Renneboog, 2000) använder index som estimat för den normala 
avkastningen.  

Även om frågan om vad som ska användas för att bestämma den normala avkastningen är 
avgjord återstår en mycket central fråga, nämligen vilket index ska användas. Tidigare 
undersökningar inom området fotboll och aktiekurser (Forslund & Johansson, 2007) visar att 
valet av index kan ha avgörande betydelse för studiens resultat. Vi har i vår undersökning valt 
att använda breda generalindex för varje land. Orsaken till att vi inte använder ett 
fotbollsindex är att indexet består av få klubbar och de klubbar som utgör stor del av indexet 
får mycket stor betydelse för indexets utveckling under en specifik dag. Skulle en av de 
indextunga klubbarna förlora sin match samtidigt som en av de indexlätta klubbarna skulle 
vinna sin match skulle den tyngre klubbens reaktion få genomslag på hela indexet. Genom att 
använda ett bredare index uppstår inte denna problematik. Nedan följer en sammanställning 
av använda index, vilka är desamma som tidningen Dagens Industri använder för att återge 
utvecklingen i de specifika länderna:  

• Danmark – OMXC 20 
• England – FTSE 100 
• Italien – MIBTEL (MIB30) 
• Holland – AEX 
• Portugal – PSI General Index 
• Turkiet – ISE 100 National 
• Tyskland – DAX 
• Frankrike – CAC 

 

Beräkningsuppställning för den avvikande avkastningen vid en specifik tidpunkt.  

ARit = Rit – Rm, t 

ARit = Avvikande avkastning för klubben i vid tidpunkten t. 
Rit = Faktisk avkastning för klubben i vid tidpunkten t. 
Rm, t = Marknadsindexets avkastning vi tidpunkten t. 
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Genom att studera ARit kan vi se om det förekommer avvikande avkastning i det specifika 
fallet. Om ARit avviker från 0 finns det avvikande avkastning för denna händelse. En siffra 
som är skiljd från 0 indikerar att det nyhetsvärde en match i europacuperna är starkt nog för 
att påverka aktiekursen i någon riktning. (De Ridder, 2003) 

Utifrån de enskilda observationerna av ARit kan inga statistiska samband fastställas. För att 
göra detta måste de enskilda observationerna adderas och ett medelvärde måste beräknas. För 
att göra detta används följande formler.  

 

 n 
 Σ AR i,t 
AARt =        i=1 
 n 
 
 
AARt = Genomsnittlig avkastning för dag t. 
n = Antalet matcher. 
 

Om AARt skiljer sig från 0 kan vi fastslå att det förekommer genomsnittlig avvikande 
avkastning på de undersökta händelserna. Det är sedan denna siffra som statistiskt testas för 
att se om det går att fastställa att den avvikande avkastningen skiljer sig från 0. (De Ridder, 
2003) 

5.6.2 Kumulativ avkastning 

Till skillnad från AR, som bara ger oss avkastningen för en specifik dag ger den kumulativa 
avkastningen oss en bild över avkastningen sett till hela intervallet på ± 1 dag. Genom att 
studera den kumulativa avkastningen CAR, kan vi få kunskap om aktiekursen påverkas av 
händelsen. (Campbell, 1997) Det kan kanske vara så att i ren spekulation handlas aktien upp 
dagen före match och säljs sedan dagen efter för att göra en kortsiktig vinst. CAR fås fram 
genom att de avvikande avkastningarna för samtliga dagar adderas. Nedan följer 
beräkningsstegen.  

 
CAR  = ARt-1 + ARt  + ARt+1 

CAR  = Kumulativ avvikande avkastning för 3 dagar 
ARt-1 = Avvikande avkastning för dag före händelse 
ARt  = Avvikande avkastning händelsedag 
ARt+1 =Avvikande Avkastning för dag efter händelse 
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CAR ger oss den avvikande avkastningen för en period om tre dagar för en specifik klubb. 
Vår studie syftar till att undersöka hur det ser ut på marknaden och därför måste vi summera 
resultaten från alla enskilda observationer för CAR. Genom att göra detta kommer vi få fram 
ett värde på CAAR. (Campbell, 1997)  

 
CAAR = AARt-1 + AARt  + AARt+1 
 
CAAR = Genomsnittlig kumulativ avvikande avkastning 
AARt-1 = Genomsnittlig avvikande avkastning för dag före händelse 
AARt  = Genomsnittlig avvikande avkastning händelsedag 
AARt+1 = Genomsnittlig avvikande avkastning för dag efter händelse 
 
 
Genom det värde CAAR antar kommer vi att kunna dra slutsatser om det signifikant skiljer 
sig från 0. Om värdet signifikant skiljer sig från 0 kan vi dra slutsatsen att den under perioden 
± 1 dag finns avvikande avkastning i samband med en match i Europacuperna. (De Ridder, 
2003) 

5.6.3 Beräkning odds 

För att kalkylera den procentuella chansen för olika utfall vid matchtillfället har vi använd 
följande metod.  

1/ ((1/Hemmaodds) + (1/Oavgjordodds) + (1/Bortaodds)) = återbetalningsgrad 

Återbetalningsgrad är den del av den totala procenten som går spelarna tillbaka. 
(Oddschecker, 2007) Denna siffra ligger för de odds vi studerat på cirka 80 procent. Vilket 
betyder att bookmakern har en marginal på 20 procent. För att från denna siffra få fram 
sannolikheterna för varje möjligt utfall görs följande beräkningar: 

(1/Hemmaodds) x Återbetalningsgrad 
(1/Oavgjordodds) x Återbetalningsgrad 
(1/Bortaodds) x Återbetalningsgrad  

Dessa sannolikheter blir tillsammans 100 procent och kan därför benämnas som sannolikheter 
för olika utfall.  

 

5.7 Statistiska tester 

I vår undersökning studerar vi alla enheter som finns tillgängliga. Genom detta slipper 
forskarna göra något urval av enheter och undersökningen kan därför kallas totalundersökning 
(Johansson-Lindfors, 1993). Detta påverkar tolkningen av studiens resultat då ett 
slumpmässigt urval gör att resultatet från studien kan generaliseras på hela populationen, 
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vilket innebär att slutsatser även kan dras om enheter som inte undersökts. (Patel och 
Davidsson, 2003) För vår del blir den generaliseringen inte möjlig då vår studie innehåller alla 
observationer. Istället blir en generalisering för andra tidsperioder möjlig för oss då den 
bestämda tidsperioden i kan anses vara ett stickprov. Det är för att kunna göra denna 
generalisering och kunna avgöra om de samband som vi hittas kan anses vara statistiskt 
hållbara som vi behöver använda statistiska metoder. 

Vår studie innehåller två olika typer av statistiska test, t-test av medelvärden och en 
regressionsanalys. För det tre första kategorierna, matchresultat, utgång av matchserie och 
utgång av matchserie beroende på resultat i match 1 använder vi t-tester för medelvärden då 
detta är ett vedertaget sätt att statistiskt testa dessa parametrar. För kategorin förväntningarnas 
påverkan på avkastningen, sett mot matchresultatet använder vi en regressionsmodell. 
Anledningen till att vi gör detta är att tidigare forskare på området (Hartzell and Brown, 2001, 
samt Zuber et al, 2005) använder regressionsmodeller då de undersöker vilken inverkan 
matchoddsen har på den avvikande avkastningen. Avsnittet är uppdelat så att först kommer de 
hypoteser vi avser att testa, sen kommer en genomgång av teststatistikan och 
regressionsmodellen och sist en diskussion om signifikansnivå.  

5.7.1 Hypoteser  

För att kunna avgöra huruvida det finns någon statistiskt säkerställd effekt i någon av våra 
testkategorier måste vi fastställa de hypoteser som ska testas. Då vi avser att testa båda AAR, 
CAAR och ODDS måste tre par av hypoteser ställas upp.  

 

H0 : AARt = 0 Innebär att det inte finns någon genomsnittlig avvikande 
avkastning knutet till matchresultat 

Ha : AARt ≠ 0 Innebär att det finns genomsnittlig avvikande avkastning knutet till 
matchresultatet 

H0 : CAAR = 0 Innebär att det inte finns någon kumulativ genomsnittlig avvikande 
avkastning knutet till matchresultatet 

Ha : CAAR ≠ 0  Innebär att det finns kumulativ genomsnittlig avvikande 
avkastning knutet till matchresultatet 

 

För de två ytterligare testkategorierna utgång av matchserie och utgång av matchserie 
beroende på resultat i match 1 gäller samma hypoteser som ovan för både AAR och CAAR. 
För sambandet mellan förväntningarna och avkastningen, gäller följande hypoteser:  
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H0 : ODDS = 0 Innebär att det inte finns något samband mellan den bedömda 
procentuella vinstchansen och den avvikande avkastningen.  

Ha : ODDS≠ 0 Innebär att det inte finns något samband mellan den bedömda 
procentuella vinstchansen och den avvikande avkastningen. 

 

5.7.2 Statistiska modeller 

De statistiska modellernas uppgift är att avgöra om den avvikande avkastningen skiljer sig 
från 0.  För t-testerna av medelvärden används en teststatistika. (Vejde, 2003) Teststatistikan 
används för de tre första kategorierna vi undersöker. Nedan presenteras ststistikan och dess 
variabler.  

 t = X - µ 

      Sx / √ n 

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

I några av de testade kategorierna understiger antalet observationer det rekommenderade 
värdet på 30 observationer för ett pålitligt resultat (Vejde, 2003). Edling och Hedström (2003) 
belyser detta problem och menar att tillförlitligheten minskar. Den statistiska signifikansen 
blir i dessa tester mindre viktig än i tester med fler observationer och att fokus måste ligga på 
styrkan i reaktionerna. Vidare menar de dock att i dessa fall finns ändå möjlighet att dra 
slutsatser om reaktionens riktning och förekomst. (Edling och Hedström, 2003) 

För den sista testkategorin använder vi istället för enbart en teststatistika, även en enkel 
regressionsmodell. En regressionsmodell undersöker sambandet mellan en beroende och en 
oberoende variabel och undersöker sambandet mellan dessa två. (Edling och Hedström, 2003) 
Vår modell består enbart av en oberoende variabel som testas. Normalt kan fler variabler 
testas men detta har inte någon betydelse för tillförlitligheten då varje variabel skattas enskilt 
(Andersson et al. 2002).  

För att testa oddsens påverkan på den avvikande avkastningen kommer vi använd två typer av 
modeller. En som följer den metodik som Brown och Hartzell (2001) använder och en 
regressionsmodell som vi själv skapat. För de regressioner vi utför använder vi två 
regressionsmodeller. Liknande regressioner har används i en rad artiklar, bland annat Zuber et 
al, (2005) och följer en standardiserad mall för regressionsmodellers utseende. (Se Andersson 
et al, 2002) Av de två modellerna är det en som hanterar att laget vinner och en som hanterar 
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att laget förlorar. Modellerna undersöker huruvida det existerar ett samband mellan de 
tillgängliga oddsen och den avvikande avkastning som uppstår efter matchen.   

Att vi i regressionsmodellen delar upp vinster och förluster beror på att reaktionen vid dessa 
ser olika ut och att detta kan påverka det resultat som framkommer. Rent logiskt borde 
väntade vinster ge mindre avvikande avkastning än oväntade vinster och oväntade förluster 
borde ge större avvikande avkastning än väntade förluster.  

 

ARt = α + β Odds Vinst + ε 

Där Odds Vinst anger att laget vunnit den spelade matchen och sambandet mellan lagets 
procentuella vinstchans i matchen testas mot den beroende variabeln ARt. (Andersson et al, 
2002) 

ARt = α + β Odds Förlust + ε 

Där Odds Förlust anger att laget förlorat den spelade matchen och sambandet mellan lagets 
procentuella vinstchans i matchen testas mot den beroende variabeln ARt. (Andersson et al, 
2002)  

För båda modellerna gäller: 

ARt = Avvikande avkastning händelsedag, beroende variabel 
α = Intercept 
ε = Slumpvariabel, error term 
 

Den modell som följer Brown och Hartzell (2001) innebär att oddset och genom det den 
förväntning som finns på ett visst utfall styr indelningen i kategorier. Fyra kategorier skapas 
för dessa tester. Kategorierna ser ut som följer: 

- Laget förväntas vinna och vinner 
- Laget förväntas vinna och förlorar 
- Laget förväntas förlora och vinner 
- Laget förväntas förlora och förlorar 

Brytpunkterna ligger för förväntad vinst på sannolikheter över 50 procent och för förväntad 
förlust på under 25 procents chans till vinst. Dessa kategorier testas sedan med hjälp av t-
tester. T – testernas metodologi presenteras ovan. Tanken med indelningen är att säkerställa 
att de utfall som anses oväntade ger högre avkastning än de väntade ger. Finns ett sådant 
samband kan oddsen sägas vara ett sätt att förklara den avvikande avkastningen. Att vi 
använder andra gränsvärden än Brown & Hartzell beror på att basketmatcher bara har två 
utfall och fotbollsmatcher har tre.  
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5.7.3 Signifikansnivå 

Vi kommer i vår studie att använda oss av en signifikansnivå på 5 procent i utgångsläget. 
Signifikansnivåns uppgift är att sätta en gräns för när 0 hypotesen skall förkastas och 
alternativhypotesen skall antas. (Vejde, 2003) Vid statistiska tester är strävan att 
signifikansnivån skall vara så låg som möjlig. En signifikansnivå på 1 procent är således 
säkrare och minskar risken för att en sann nollhypotes förkastas än en signifikansnivå på 5 
procent. Vårt val av den 5 procentliga signifikansnivån bygger på att denna nivå är flitigt 
använd i olika statistiska studier som exempelvis Zuber et al, (2005) Även om grunden är den 
5 procentliga signifikansnivån bör det nämnas att en signifikansnivå på 10 procent även det 
kan ge resultat. Vid sådan signifikansnivå brukar man säga att det finns svaga bevis. Vi 
kommer att använda tvåsidiga signifikanstest vilket innebär att kritiska värden finns i båda 
ändar av fördelningen. (Körner och Wahlgren, 2000) Orsaken till detta är att vi inte vet i 
vilken riktning vissa kategorier kommer gå. Det är lätt att anta att vinster ger ett positivt värde 
och förluster ett negativt värde, men hur är det med oavgjorda matcher till exempel. För att 
undvika problem med detta använder vi tvåsidiga test. Hypotesprovning är förknippat med 
vissa risker. Som vi redogjort för ovan finns det risk att förkasta hypoteser som är sanna och 
vise versa. Detta kallas typ I och typ II fel. (Körner och Wahlgren, 2000) Dessa uppstår då:  

• Typ I fel: När en sann nollhypotes förkastas 

• Typ II fel: När en falsk nollhypotes accepteras 

Dessa två typer av fel kan förekomma i alla undersökningar och skapas beroende på att 
verkligheten förenklas. För läsaren är det viktigt att veta att typ ett och typ två fel kan 
förekomma i studien.  

 

5.8 Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

I detta avsnitt ämnar vi göra en presentation av sanningskriterierna validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet vilket ger läsaren av uppsatsen en möjlighet att bedöma uppsatsens 
trovärdighet och bilda sig en uppfattning i vilken utsträckning kriterierna är uppfyllda. De 
problem vi mött diskuteras i detta avsnitt med sanningskriterierna som grund.  

5.8.1 Validitet 

Begreppet validitet kan kortfattat beskrivas som att man mäter det som man avser att mäta. 
(Johansson-Lindfors, 1993) Validiteten är den del av sanningskriterierna som i vår 
undersökning varit mest utmanande för oss att hålla på en hög nivå. I vår undersökning skapas 
hög validitet om vi lyckats att undersöka den reaktion som uppstår i samband med 
matchtillfällen i Europacuperna. 

Eftersom matcherna infaller på specifika datum är det av största vikt för undersökningens 
validitet att dessa är korrekta. Vi har använt den engelska statistiksidan Soccerbase för att ta 
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fram matchdatum och resultat. Vi bedömer denna källa som mycket trovärdig. Trots detta har 
vi använt ett antal åtgärder för att ytterligare stärka validiteten. Vi har tagit stickprov på 
matchdagarna och kontrollerat detta mot klubbarnas hemsidor och UEFA:s hemsida. I alla 
undersökta fall stämmer datumen överens. Vi anser därför att validiteten gällande själva 
matchtillfället är hög.  

Den faktor som kan ha påverkat validiteten mest i vår undersökning är det faktum att andra 
händelser kan ha inträffat under den definierade mätperioden på ± 1 dag. Vi har i vår uppsats 
inte rensat materialet för företagsspecifika händelser som inträffat under event perioden. Detta 
kan medföra att det i materialet finns händelser som inte är knutna till utgången av matchen 
utan beror på helt andra faktorer. För att minska risken för att någon påverkan ska finnas har 
vi vidtagit tre olika åtgärder.  

För det första har vi begränsat event perioden till ± 1 dag, då denna period är den kortaste som 
kan användas om värden för CAAR skall kunna observeras. En sådan begränsning gör att 
risken för att företagsspecifika händelser som kan ha påverkat aktiekursen inträffat under 
event perioden blir mindre. För det andra har vi i de urvalskriterier lagt in begränsningar som 
gör att klubbar som befinner sig i svårigheter och omringas av oroligheter har exkluderats. 
Detta urvalskriterium har gjort att klubbar som till exempel Lazio som under ett antal år hade 
ekonomiska problem har exkluderats, då det finns en större risk runt dessa klubbar. Den tredje 
åtgärden vi vidtagit är att de reaktioner som för oss framstår som underliga har studerats extra. 
Ett sådant exempel är när Manchester Uniteds hemmaförlust mot Bayern München ledde till 
en uppgång på 6 procent. Uppgången berodde dock troligtvis inte på utfallet i matchen utan 
det faktum att United släppt sin årsredovisning, vilken innehöll ett bra resultat. Denna 
händelse har exkluderats från materialet och kategoriseras som bortfall. Vi har undersökt ett 
antal andra händelser också men har i dessa fall inte hittat någon företagsspecifik nyhet som 
kan ha påverkat kursen. Detta utesluter dock inte att det finns fall där företagsspecifika 
nyheter kan ha påverkat avkastningen och därigenom resultatet i undersökningen.  

Vi vill också lägga in en reservation när det gäller oddsen vi använt. Tidigare studier har 
använt marknadsodds när de räknat fram sannolikheterna. Detta har inte varit möjligt för oss 
utan vi har använt odds från Svenska Spel. Svenska Spels odds sätts några dagar innan match 
och det listor vi använt för att ta fram oddsen är från publikationsdagen. Skillnaden mellan 
dessa och marknadsoddsen är att dessa odds inte har hunnit ändras om styrkeförhållandena 
mellan lagen ändrats. Tidigare studier har använt det odds som gällde vid spelets stängning 
strax före matchstart. Detta kan medföra att den bedömda procentuella vinstchansen i vissa 
fall inte är helt överensstämmande med marknadens bedömda vinstchans. Risken finns att 
detta kan leda till viss skevhet i undersökningen. Vi tror dock att skillnaderna är små och 
faller inom ramen för vad som får anses acceptabelt. 
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5.8.2 Reliabilitet 

Nästa sanningskriterium som vi ämnar beröra är reliabilitet. Reliabilitet kan beskrivas som 
tillförlitligheten och användbarheten hos mätinstrumentet. (Lindfors-Johansson, 1993) Vidare 
anses reliabiliteten hög om liknande resultat kan uppnås vid olika mättillfällen. (Dahmström, 
2000)  

Ett sätt att öka studiens reliabilitet är att använda tillförlitliga källor för att ta fram 
datamaterialet. Vi har använd Datastream Advance från Thomson vilket får anses som en 
säker källa. Risken för mätfel får därför anses som liten. För oss innebär inmatningen av 
aktiekurser och oddsdata i ett Exceldokument som använts för beräkningar en möjlig felkälla. 
Vi har försökt minska risken för denna typ av fel genom att vara två stycken som vid all 
datahantering kontrollerar att rätt värden används.  

En viktig åtgärd för att öka studiens reliabilitet är att tydligt redogöra för alla val vi gör under 
studiens gång. Detta för att undersökningen skall kunna utvärderas och granskas. Vi redovisar 
tydligt undersökningens alla steg i kapitlet Metod. I det kapitlet beskriver vi ingående 
mätningarnas grund.  

5.8.3 Generaliserbarhet  

När en kvantitativ studie utförs bearbetas ofta en stor mängd data. För att få ett datamaterial i 
lämplig storlek görs urval som ska representera populationen istället för att undersöka hela 
populationen. En studies generaliserbarhet har sin grund i hur väl urvalet är gjort samt vilken 
typ av urval som gjorts. (Linfors-Johansson, 1993) I vårt fall har en population definierats 
som alla börsnoterade klubbar som deltagit i Europacupspel under den valda tidsperioden. För 
att få tillräckligt antal med observationer för de statistiska testerna har vi utfört en 
totalundersökning. Det vill säga att vi inte gjort något urval utan undersökt hela populationen. 
Generaliserbarheten från vår studie blir således inte på andra delar av populationen utan vi 
kan generalisera våra resultat på kommande Europacupsspel.  

För att kunna överföra studiens resultat på andra händelser har vi gjort statistiska tester vars 
resultat respresenterar hela populationen. De resultat som framkommit ligger i linje med vad 
andra forskare (Vanbrabant & Renneboog, 2000) kommit fram till detta gör att vi med 
ytterligare styrka kan säga att överförbarheten för vissa av våra undersökta områden är goda.  

Det orosmoln som finns vad gäller generaliserbarheten och tillförlitligheten är att det i vissa 
av de studerade kategorierna finns få observationer. När så har varit fallet har vi på ett tydligt 
sätt redogjort för detta i resultatredovisningen. För att uppväga detta har vi i den mest kritiska 
kategorin förväntningarnas påverkan på aktiekursen gjort två typer av tester där den ena 
innehåller ett klart tillfredställande antal observationer varvid vi känner förtroende för de 
resultat vi presenterar. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

Kapitlet kommer att utgå från de hypoteser vi format i teoriavsnittet. Utifrån dessa hypoteser 
och uppsatsens olika syften kommer resultaten att presenteras för att därefter analyseras. De 
olika kategorierna kommer skiljas åt med separata analyser trots att vissa orsakssamband 
kan göras gällande på mer än en kategori. Tanken med upplägget är att göra resultat och 
analysdelen av arbetet lättförstålig och tydlig.  

6.1 Resultat av matchresultatets påverkan på aktiekursen 

För undersökningsvariabeln matchresultatets påverkan på aktiekursen finns det tre olika utfall, 
vinst, förlust eller oavgjort. Dessa tre olika utfall leder alla till olika påverkan på aktiekursen 
då de innehåller olika information. Nedan kommer vi redogöra för utfallet i de tre 
kategorierna.   

Tabell 6.1 Vinst 

 Test Value = 0 

  T Df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of 

the Difference 

          Lower Upper 
Dag Före ,976 78 ,332 ,003222 -,00335 ,00980 
Dag 0 1,618 78 ,110 ,013503 -,00311 ,03012 
Dag Efter ,103 78 ,919 ,000283 -,00522 ,00579 
CAAR 1,931 78 ,057 ,017009 -,00053 ,03454 

I kategorin vinst har vi undersökt 78 matcher i de två europeiska klubblagsturneringarna. 
Utfallet på den mest intressanta dagen, det vill säga händelsedagen, AARt, visar att det finns 
en positiv reaktion för den dagen. Styrkan på reaktionen uppgår till 1,35 procent. Denna 
reaktion är dock inte signifikant. Det betyder att vi kan se tendenser till att aktiekursen i de 
fall där laget vinner går upp men vi kan inte förkasta nollhypotesen och därför inte statistiskt 
säkerställa sambandet med en signifikansnivå på 5 procent. Det vi kan ta med oss till arbetets 
senare delar är att avkastningen ändå verkar vara positiv vilket ligger i linje med de hypoteser 
vi redogjort för tidigare.  

Undersöker vi istället värdet för CAAR för intervallet om ±1 dag ser vi att den positiva 
reaktionen uppgår till 1,7 procent. Detta innebär att aktien under hela tidsperioden har en 
positiv trend och detta stärker påståendet om att det finns en positiv reaktion i samband med 
vinster. Vi kan även se att detta värde inte är signifikant på 5 procentsnivån men att det inte är 
långt borta. Använder vi då istället en signifikansnivå på 10 procent ser vi att utfallet är 
signifikant. När den högre signifikansnivån används ökar risken för typ I fel. 
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Tabell 6.2 Oavgjort 

 

Test Value = 0 

t Df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
Dag Före -1,067 53 ,291 -,003634 -,01047 ,00320 
Dag 0 -2,141 53 ,037 -,008348 -,01617 -,00053 
Dag Efter -1,723 53 ,091 -,007705 -,01667 ,00126 
CAAR -2,852 53 ,006 -,019687 -,03353 -,00584 

För det oavgjorda resultatet visar det sig att aktiekursen kommer att sjunka den dagen det går 
att handla på resultatet i matchen. Reaktionen blir inte lika kraftig som vid en vinst utan 
stannar på minus 0,8 procent. Skillnaden mot utfallet med vinstmatcherna är att resultatet vid 
oavgjorda matcher leder till signifikanta resultat. Vi kan alltså statistiskt säkerställa att den 
uppmätta reaktionen med stor säkerhet existerar. I denna kategori finns det 53 stycken 
observationer vilket är klart acceptabelt för att kunna dra säkra slutsatser.  

Även i denna kategori visar CAAR en tydlig trend. Tvärtemot den observerade trenden vid 
vinster är alla studerade dagar nu negativa. Sammanlagt gör detta att den kumulativa 
avkastningen för oavgjorda matcher uppgår till minus 1,9 procent. Detta samband är också det 
starkt signifikant. Att dagen efter händelsen också uppvisar en stark negativ reaktion, minus 
0,77 procent tyder på att aktien inte överreagerar på utfallet i en oavgjord match.   

Tabell 6.3 Förlust 

 

Test Value = 0 

T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
Dag Före ,977 73 ,332 ,003038 -,00316 ,00924 
Dag 0 -4,710 73 ,000 -,022316 -,03176 -,01287 
Dag Efter ,706 73 ,483 ,002763 -,00504 ,01057 
CAAR -3,048 73 ,003 -,016514 -,02731 -,00572 

För förluster gick vår hypotes ut på att dessa skulle innebära en negativ avkastning. Så visar 
sig fallet också vara för de 73 observationerna. Vi ser att den observerade avvikande 
avkastningen uppgår till minus 2,2 procent för händelsedagen. Det mest intressanta är dock 
den mycket starka signifikans resultatet uppvisar. Vi kan med mer än 99 procents säkerhet 
fastställa att nollhypotesen, som innebär att det inte förekommer avvikande avkastning, kan 
förkastas.  

Även för förluster är CAAR värdet intressant att studera. Även i detta fall är CAAR starkt 
signifikant och negativt för den undersökta perioden. Till skillnad från de två tidigare 
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kategorierna finn det dock ingen trend i rörelserna. Vi kan se att dagen före händelsen och 
dagen efter har en positiv avkastning, vilket gör den uppmätta reaktionen för CAAR blir 
mindre än den för händelsedagen.  

6.2 Analys av matchresultatets påverkan på aktiekursen 

Enligt den effektiva marknadshypotesen skall ny information som bedöms som relevant 
påverka aktiekursen i en förutbestämd rikting beroende på informationen art. (Fama, 1970) Vi 
kan i vår studie se att så är fallet, när det gäller matchresultatens påverkan på aktiekursen. Ett 
matchresultat innehåller tillräckligt mycket information för att påverka aktiekursen. Detta 
resultat är inte överensstämmande med det som Zuber et al (2005) finner i sin studie då de 
studerar den engelska ligafotbollen. Sambandet i deras studie är inte lika direkt som det är vid 
en cupmatch där utfallet av matcherna är direkt avgörande. I en lång serie kommer det finnas 
många fler tillfällen för att prisa in en eventuell slutspelsplats eller en topplacering som i 
fotbollen kan leda till europacupspel under nästa säsong.  

Tittar vi på riktningen av reaktionen ser vi att det endast är vinster som ger en positiv 
reaktion, då både oavgjorda matcher och förluster leder till en negativ reaktion. Jämför vi vår 
studie med den Vanbrabant och Renneboog (2000) gjort ser vi att de resultat de får fram 
stämmer överens med våra resultat. För dem ger vinster en positiv avkastning på 0,9 procent, 
en oavgjord match ger en negativ avkastning på 0,6 procent och en förlust ger också den en 
negativ avkastning, denna gång på 1,4 procent. Vanbrabant och Renneboog (2000) har också 
de i stor utsträckning undersökt seriematcher, men även lagt in cupmatcher och kvalmatcher i 
sin studie. Att våra resultat, undantaget vinstmatcher, är starkare än deras kan också det bero 
på det faktum att många matcher i deras studie är schemalagda långt i förväg och att detta ger 
färre matcher med direkt ekonomisk betydelse. Värt att notera från deras resultat är att de 
även lägger in uppflyttnings och nedflyttningsmatcher, vilka genererar en kraftig avvikande 
avkastning vid vinster, då ett klarat kval till Premier League i dagsläget kan vara värt ungefär 
780 miljoner kronor (Deloitte, 2007). Detta gör att deras genomsnittliga avvikande avkastning 
lyfts av dessa matcher.  

Hartzell och Brown (2001) visar i sin studie även de samma resultat som oss, då de får fram 
att den avvikande avkastningen för vinster skiljer sig från den vid förluster. De lyckas inte 
heller visa att avkastningen vid vinster är signifikant men får fram att förluster ger signifikant 
negativ avkastning. En annan studie som stärker de resultat vi funnit är Colettes (2004) som 
finner att reaktionen vid vinstvarningar och ökade vinstprognoser ser olika ut trots att 
storleken på dem är lika. Han finner att den negativa reaktionen är betydligt kraftigare än vad 
den positiva reaktionen är. Detta resultat kan appliceras på vår studie då en vinstvarning, 
precis som en förlust är en negativ nyhet och att både en vinst och en ökad vinstprognos är en 
positiv nyhet.  

Att vår studie visar samma resultat som Hartzell och Brown (2001) samt Renneboog och 
Vanbrabants (2000) studier indikerar att resultatet är pålitligt och att den reaktion som 
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uppkommer verkar vara vanligt förekommande vid resultat från matcher. De resultat vi visar 
går emot de slutsatser Zuber, et al (2005) drar i sin studie och som innebär att de som äger 
fotbollsaktier skulle representera en ny typ av ägargrupp. Denna grupp skulle enligt dem inte 
bry sig om kassaflöden och andra variabler utan enbart äger aktien av kärlek till laget. Genom 
att en reaktion kan observeras så sker handel på grund av händelsen och att fotbollsklubbar 
bara skulle ägas av denna orsak kan förkastas. En ytterligare faktor som gör att denna teori 
kan ifrågasättas är det faktum att privata investerare enligt Nofsinger (2001) Shefrin och 
Statman (1984) samt Hong (2000) inte handlar på dåliga nyheter. Vi ser i vårt resultat en 
negativ utveckling vid negativa nyheter vilket gör att handel måste förekomma. Om handel då 
sker är det institutionella investerare som gör affärer och detta indikerar att de som äger 
fotbollsaktier inte utgör en egen typ av investerargrupp. 

När vi nu kan se att riktningen är samma som vi förväntat oss men att reaktionerna för vinst 
och förlust är olika starka blir det intressant att försöka klargöra vad denna reaktion beror på. 
Den negativa nyheten medför en större reaktion än vad motsvarande positiva nyhet gör, trots 
att storleken på förändringarna i vinst är lika. Marknaden vet dessutom vilka förutsättningar 
som gäller innan matchen och ungefär vilka belopp som kommer att genereras till varje 
enskild klubb beroende på utfallet. För att hitta en möjlig förklaring vänder vi våra blickar 
mot behavior finance teorier.  

De förklaringar som vi anser kan vara möjliga till att reaktionen ser olika ut kommer från två 
typer av övertro på den egna förmågan. Den första delen har sin grund i Baker och Nofsingers 
(2002) studier och är av en mer generell art. Baker och Nofsinger menar att investerare har en 
övertro till sin förmåga att prediktera resultat. För vår studie blir detta intressant då matcherna 
har en direkt påverkan på det ekonomiska resultatet och att för fotbollsaktier bör då 
prediktionerna till viss del bygga på tippandet av utgången i matcher. Detta kan skapa för 
höga förväntningar på laget och därför blir uppsidan mindre vid en vinst än nedsidan vid en 
förlust. Detta resonemang får anses mycket generellt men skapar en grund inför det fenomen 
som många forskare benämner ”hothand” 

Hot hand innebär att utgången i den föregående händelsen tillsätts onödigt stort värde och att 
detta skapar en övertro på att samma utfall skall upprepas. Det intressanta i detta fall är att 
fenomenet har observerats på både idrott och aktier. (Se Carmrer, 1989 samt De Bondt och 
Thaler, 1985) För vår studie innebär detta att vi direkt kan sammankoppla reaktionen på grund 
av övertron på aktiekursens rörelse. De lag som avancerar vidare från en matchserie befinner 
sig i en positiv trend inför matchen varvid det är troligt att deras förmåga överskattas. När det 
gäller utslagsmatcher kommer båda lagen att komma till matchen med en positiv trend då 
resultatet tidigare måste varit bra då de gått vidare. Detta gör att förväntningarna ligger för 
högt och att detta kan påverka aktiekursen, då det finns större nedsida vid en förlust och 
begränsat utrymme för kursuppgång då vinsten är mer väntad. (Gilovich et al, 1988) 

De två förklaringar vi lyfter fram från behavioural finance är möjliga förklaringar, men 
orsaken till den asymmetriska aktiereaktionen är svåra att förklara och tidigare studier gör 
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ingen ansats att beskriva möjliga orsaker utan nöjer sig ned att konstatera att reaktionen ser ut 
som den gör. Den enda som försöker sig på en förklaring är Colette (2004) men hans 
förklaring om att relationerna mellan företagen och investerarna gör att positiva nyheter 
läcker ut i förväg, är inte applicerbar då matchen spelas på en specifik planerad dag och 
utfallet är okänt. 

6.3 Resultat utgång av matchserie 

Nästa kategori vi undersökt är vad som händer med aktiekursen när ett lag går vidare från 
matchserien. Denna kategoris resultat kommer från andra matchens utfall och består därför av 
totalt 102 undersökta matchserier. Varje matchserie ge två olika utfall, antingen går laget 
vidare eller så blir de utslagna. Nedan redogör vi för utfallet vi de två händelserna. 

Tabell 6.4 Vidare 

 

Test Value = 0 

t Df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
Dag Före 2,227 53 ,030 ,009642 ,00096 ,01832 
Dag 0 1,365 53 ,178 ,015230 -,00715 ,03761 
Dag Efter -,587 53 ,560 -,002409 -,01064 ,00583 
CAAR 1,796 53 ,078 ,022463 -,00262 ,04754 

 

Om ett lag lyckas kvalificera sig för nästa omgång i europacupspelet efter att ha vunnit en 
utslagsserie över två matcher kommer aktiekursen att gå upp. Vi har undersökt 53 händelser 
med detta utfall och ser att reaktionen storlek uppgår till 1,5 procent. Detta är högre än vad 
den enskilda matchen visade upp. Detta resultat är dock inte signifikativt utan vi kan inte 
förkasta nollhypotesen som säger att avkastningen vid vinst är skiljd från 0. Vi kan dock se att 
avkastningen med tydlighet tenderar att vara positiv och kan i och med detta fastställa att 
sannolikheten för att den skall vara negativ som låg. 

Intressant att observera i detta test är att för dagen före match finns det en signifikant positiv 
reaktion på ungefär 0,95 procent. För kategorin kan vi också se att CAAR är positiv med 2,2 
procent som en effekt av att det finns positiv avkastning både på händelsedagen och även på 
dagen före händelsen. CAAR är inte signifikant på 5 procents nivå men däremot på 10 
procents nivå, vilket innebär att säkerheten i resultatet minskar.  
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Tabell 6.5 Utslagna 

 

Test Value = 0 

T Df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
Dag Före -,732 49 ,467 -,001898 -,00711 ,00331 
Dag 0 -5,086 49 ,000 -,027020 -,03770 -,01634 
Dag Efter -,193 49 ,848 -,000940 -,01074 ,00886 
CAAR -5,581 49 ,000 -,029858 -,04061 -,01911 

Om vi istället undersöker vad som sker med aktiekursen när ett lag slås ut från turneringen 
finner vi att reaktionen kommer vara starkt negativ. Aktiekursen kommer falla hela 2,7 
procent om laget inte klara av att ta sig vidare från den aktuella omgången. Denna kategori 
omfattar 49 observationer. Den uppmätta reaktionen är mycket signifikativ, vi kan konstatera 
att den har en signifikansnivå högre än 99 procent. Detta betyder att vi med stor sannolikhet 
kan förkasta nollhypotesen och att risken för fel är mycket liten.  

CAAR för de händelser där ett lag blir utslaget är ytterligare mer signifikant än den reaktion 
som kan studeras på händelsedagen. Vi ser att CAAR uppgår till nästan 3 procent och att det 
under vårt studerade intervall finns en negativ trend under alla dagar. Till skillnad från de 
tillfällen där laget går vidare kan vi inte finna någon signifikant avvikande avkastning på 
någon ytterligare dag i det undersökta intervallet.  

6.4 Analys utgång av matchserie 

Att den avvikande avkastningen är större när avancemanget eller utslagningen är större är 
inget som förvånar oss. Vi kan se att avkastningen i denna kategori är klart mycket högre för 
de lag som går vidare eller blir utslagna jämfört med de lag som vinner eller förlorar en 
match. Skillnaden för vinst i en enskild match2 och avancemang uppgår till 11 procent och för 
förluster är samma siffra 23 procent. Att den avvikande avkastningen är högre vid 
avancemang eller utslagning är naturligt då dessa händelser är definitiva. Innan matchen kan 
bara marknaden spekulera i vilka chanser olika lag har att vinna och genom det kunna få 
ytterligare intäkter. När matchserien är avgjord behövs ingen spekulation och aktiekursen 
anpassar sig till den nya informationen.  

Liknande reaktioner har visat sig i tidigare studier inom andra områden. Foster (1984) visar 
att storleken på prognosfelet har avgörande betydelse för storleken på reaktionen. Detta är 
överförbart till vår studie då den monetära intäkten eller uteblivna intäktens storlek inte kan 
fastställas efter den första matchen utan då endast kan förklaras som en sannolikhet för ett 
visst utfall. I enlighet med den effektiva marknadshypotesen borde då aktiens pris röra sig åt 
ett visst håll med storleken av den procentuella chansen för att gå vidare varvid reaktionen när 

                                                             
2 Med enskild match menas resultatet från den första testade kategorin, Matchresultat. 
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det faktiska utfallet kommer uppvisar större utfall än efter den första matchen. För att förklara 
detta ytterligare kommer här ett exempel.  

Barcelona möter Chelsea i en utslagsomgång. Vi tänker oss att vi jämför en match som är den 
första matchen i matchserien och en match som är den andra i matchserien. De två matcherna 
är fristående från varandra. Vi kan tänka oss att de spelas olika år. Om vi antar samma resultat 
i båda matcherna säg 1 – 0 till Barcelona kommer reaktionen på Chelseas aktiekurs att 
variera. Om vi tittar på den första matchen kommer reaktionen ligga i paritet med den 
förmodade chansen Chelsea har att gå vidare. I detta fall antar vi att den kanske ligger på 50 
procent. Kursen kommer då att anpassas till detta. Tittar vi på den andra matchen, som vi 
också antar slutar 1 – 0 så ser vi att Chelseas chanser att gå vidare är 0 procent och detta 
kommer aktiekursen att anpassa sig till. Reaktionen blir alltså i teorin större vid den andra 
matchen eftersom chansen för ett annat utfall inte längre existerar. 

Vi är också medvetna om att skillnaderna mellan den avvikande avkastningen som observeras 
vid de olika matchserierna och enskilda matcher förmodligen skulle vara ännu större om de 
matcher som innebär kvalificering eller utslagning sorteras bort. De enskilda matcherna i den 
första undersökta kategorin får hjälp av utslagsmatcherna och avkastningen i den kategorin 
blir då högre då utslagsmatcherna genererar högre avvikande avkastning. 

Att reaktionerna ser olika ut är ett fenomen som återkommer även i denna kategori. Vi ser 
dock ingen orsak till varför det i denna kategori skulle bero på några andra faktorer än de vi 
behandlat i tidigare diskussioner i avsnittet analys utgång matchserie.  

I denna kategori är det inte bara själva händelsedagen som är intressant att analysera. Vi 
finner att för de lag som avancerar vidare finns det signifikant positiv avkastning dagen före 
match. Detta är intressant då det indikerar att spekulation förekommer och att förväntningarna 
inför matchen verkar påverka utfallet för den avvikande avkastningen. Genom att denna 
reaktion existerar blir utrymmet för en likartad reaktion på händelsedagen mindre. Vi tror att 
reaktionen dagen före match är stark sammankopplad med hur den första matchen i 
matchserien slutade. Vi finner det därför det mycket intressant att studera om utgången av den 
första matchen påverkar vad som sker efter den andra matchen, det vill säga till vilken 
utsträckning påverkar förväntningarna utfallet.  

6.5 Resultat utgång av matchserie beroende på resultat i match 1 

I denna kategori ser vi hur den avvikande avkastningen påverkas av resultatet i den första 
matchen. Indelningen är gjord så att fyra kategorier undersöks och utfallen är kategoriserade 
som antingen bra eller dåliga och vidare eller ej vidare för att få nog med observationer i varje 
kategori. 
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Tabell 6.6 Avkastning beroende på match 1 

 

Test Value = 0 

T Df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
Bra Vidare ,547 40 ,587 ,002398 -,00646 ,01125 
Bra ej Vidare -4,727 12 ,000 -,042179 -,06162 -,02274 
Dåligt Vidare 1,204 13 ,250 ,049240 -,03913 ,13761 
Dåligt ej 
vidare -3,344 37 ,002 -,020456 -,03285 -,00806 

 

Om laget efter den första matchen har ett bra resultat att gå på ser vi att den positiva reaktion 
som uppstår är väldigt liten. En avvikande avkastning på ungefär 0,25 procent kan observeras. 
Denna lilla avvikande avkastning skapar inget resultat som innebär att nollhypotesen kan 
förkastas då den uppvisar låg signifikans. Om laget istället för att gå vidare blir utslagna efter 
den fina prestationen i den första matchen blir nedgången mycket kraftig. Hela 4,2 procents 
fall uppvisar aktien i de 12 fall vi undersökt. Resultatet är mycket signifikant varvid vi känner 
oss trygga då vi konstaterar att reaktionen är negativ, trots att testen utförs med ett litet antal 
enheter och därför kategoriseras som ett litet N-test. 

Problemet med få observationer uppträder också i nästa testade kategori som är att resultatet i 
den första matchen går emot laget och klassas som dåligt men att laget i den andra matchen 
lyckas vända på matchserien och gå vidare trots detta. Marknaden kommer om så är fallet att 
kraftigt handla upp aktien med hela 4,9 procent. I denna kategori har 13 händelser undersökts 
och de resultat vi får fram är inte signifikativa, varvid det från dessa resultat finns en fara med 
att dra definitiva slutsatser. När vi tittar på vad som händer om den första matchens resultat är 
dåligt och laget inte klarar av att vända så ser vi att den observerade reaktionen är mycket 
signifikant. En nedgång i aktiekursen med 2 procent kan observeras. I denna kategori har 37 
händelser undersökts. 

6.6 Analys utgång av matchserie beroende på resultat i match 1 

Inte helt oväntat kan vi konstatera att de förväntningar som finns på utgången av matchserien 
starkt påverkar det uppmätta resultatet. Detta samband kommer sig av den effektiva 
marknadshypotesen. (Fama, 1970) Ser vi vad som händer när ett lag går vidare finner vi att 
reaktionen i genomsnitt ligger på 1,5 procent om vi istället väger in den första matchen blir 
utfallet ett helt annat. Där visar det sig att om laget går vidare efter en bra förstamatch finns i 
princip ingen reaktion och om laget inte lyckas gå vidare så blir det ett kraftigt fall. Av detta 
samband kan vi konstatera att det aldrig är förmånligt att äga aktier över en andramatch om 
laget gjort ett bra resultat i den första matchen, då uppsidan är liten och nedsidan stor. 

För de tillfällen då den första matchen är dålig gäller inte samma klara samband. Om laget 
lyckas vända finns en stor uppsida, men lite förvånande också en stor nedsida. Att det i det 
läget uppstår negativ avkastning tycker vi är konstigt men inte helt förvånande då detta följer 
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samma mönster som i tidigare undersökta kategorier med kraftigare negativa reaktioner vid 
dåliga nyheter. Vi menar att sannolikheten för att gå vidare borde vara anpassad på samma 
sätt som den är vid vinster där förväntningarna gör att reaktionen blir liten. Att det i denna 
kategori kan ser ut som det gör, med högre avkastning kanske kan förklaras med hjälp av 
spekulationer. Uppsidan vid en vändning är mycket stor för aktieägaren och kanske är det så 
att spekulation om vändning förekommer vilket kan skapa denna negativa reaktion när 
händelsen väl ägt rum.  

Foster et al (1984) visar att olika storlek på prognosfelen ger olika utfall. Detta samband 
verkar stämma även för oss. Om ett lag förväntas gå vidare och sedan också gör detta blir 
prognosfelet litet och reaktionen genom det inte speciellt stor. Visar det sig däremot att lager 
förväntas vinna och sedan inte går vidare bli prognosfelet större och den reaktion som 
uppkommer blir således även den större.  

Den påverkan förväntningarna har går inte att bortse ifrån och studiens resultat påverkas av 
dessa. Att bara kategorisera utfallet som bra eller dåligt, samt vidare eller utslagna kan anses 
vara ett lite trubbigt instrument för att mäta förväntningarnas betydelse för reaktionen. Vi 
undersöker sportevenemang och för dessa finns det nästan alltid en parallell spelmarknad. 
Genom att ta odds därifrån borde förväntningarna kunna kontrolleras och identifieras. 

6.7 Resultat förväntningarnas påverkan på den avvikande avkastningen 

I denna kategori testar vi huruvida förväntningarna påverkar den avvikande avkastning som 
uppstår vid en match i Europacuperna. De resultat som framkommer är mycket intressanta då 
de visar på annorlunda resultat än tidigare forskning. Vi kommer börja presentera resultatet 
från de tillfällen då laget vinner, för att sedan beröra förluster. I nästa del presenterar vi en 
tabell som bygger på t – tester, vilket är samma metod som används i de tidigare kategoriernas 
tester. Resultaten i den tabellen kommer från de test som använder samma metod som Brown 
& Hartzell (2005). 

Tabell 6.7 Odds Vinst 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,385(a) ,149 ,137 ,037717 

 

Model   
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,018 1 ,018 12,387 ,001(a) 

Residual ,101 71 ,001     
Total ,119 72       
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I denna kategori har 71 matcher som slutat med vinst undersökts. Sambandet mellan den 
beroende variabeln som är den avvikande avkastningen och den oberoende variabeln 
sannolikheten för vinst har testats. Testerna visar att det finns ett tydligt samband mellan 
dessa två variabler. De resultat vi får fram är signifikanta och vi kan därför förkasta 
nollhyoptesen. Värdet på R2, som förklarar hur mycket av sambandet som förklaras av 
modellen är 14,9 procent. Detta betyder att det finns ytterligare faktorer som förklarar varför 
den avvikande avkastningen ser ut som den gör. I denna kategori har materialet rensats från 
en outlier som förekommit i materialet. Det viktigaste resultatet från denna kategori är dock 
att det existerar ett samband mellan avkastningen och förväntningarna på laget.  

Tabell 6.8 Odds Förlust  

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,384(a) ,148 ,136 ,071017 

 

Model   
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,017 1 ,017 10,994 ,002(a) 

Residual ,102 64 ,002     
Total ,119 65       

I kategorin odds förlust har 64 matcher undersökts. Bland dessa fanns inga outliers, varvid 
materialet är komplett. Vi ser att även här finns det tydliga bevis för att ett samband existerar 
mellan den förväntade vinstchansen och den avvikande avkastningen. Detta resultat är även i 
denna kategori kraftigt signifikant. Detta test visar dock, precis som det föregående en låg 
förklaringsgrad genom att R2 endast uppgår till 14,8 procent. 

 
Tabell 6.9 Test enligt Brown & Hartzell indelning 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

          Lower Upper 
Över 50 % - Vinst -2,134 22 ,044 -,011860 -,02339 -,00033 
Över 50 %- Förlust -1,999 7 ,086 -,045134 -,09852 ,00825 
Under 25 % - Förlust -2,111 24 ,045 -,011631 -,02300 -,00026 
Under25 % - Vinst 1,456 8 ,184 ,094482 -,05518 ,24415 

 

I denna tabell ser vi att antalet observationer är få. De resultat som framkommer måste då 
utvärderas noggrant innan slutsatser dras från dem. Vi ser att i de fall där observationerna bara 
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uppgår till sju och åtta får enskilda observationer stor betydelse. Anledningen till att de blir så 
få observationer är att kategoriseringen utesluter ett stort antal händelser.  

Även trots detta faktum är resultaten intressanta då de visar att det finns ett samband mellan 
odds och avvikande avkastning. Vi ser att det finns en klar skillnad i avkastning mellan 
förluster och vinster när sannolikheten bedöms som stor att laget skall vinna. Samma samband 
finns vid de tillfällen där sannolikheten för vinst är låg, skillnaden mellan den avvikande 
avkastningen uppkommer. 

6.8 Analys av förväntningarnas påverkan på den avvikande avkastningen 

Tvärtemot den hypotes vi presenterar i det fjärde kapitlet finner vi att det finns ett samband 
mellan den förväntade vinstchans laget anses ha och den avvikande avkastning som uppstår 
på händelsedagen. Detta enligt de dubbla tester vi utfört för att säkerställa resultatet. Att 
sambandet uppstår tycker vi är föga förvånande då det vore konstigt om det inte fanns något 
samband mellan förväntningarna och den reaktion som uppstår. Att vi får andra resultat än 
Zuber et al, (2005) och Brown och Hartzell (2001) är mer underligt, speciellt när våra resultat 
från regressionsmodellen är mycket signifikanta och de test som bygger på Brown & Hartzells 
(2005) metodik följer de mönster man kan vänta sig för att kunna konstatera att det finns ett 
samband mellan oddsen och avkastningen. Enligt all logik borde reaktionen bli kraftigare om 
något oförutsett inträffar jämfört med om något väntat inträffar. Tidigare studier på sport har 
inte kunnat säkerställa detta samband mellan oddsen och aktiens reaktion. Problemet för dem 
har varit att en oväntad vinst har gett lägre avkastning än en väntad vinst. (Ex Zuber et al, 
2005 samt Brown och Hartzell, 2001)  

Vi ser på vårt resultat från regressionsmodellen att sambandet mellan variablerna är starkt 
signifikant men att förklaringsgraden i modellen inte är speciellt hög. Detta kan förklaras med 
att det finns ytterligare att antal faktorer utöver oddsen som också kan påverka den avvikande 
avkastningen. Vissa av faktorerna som kan påverka matchens utgång tycker vi borde vara 
inkluderade i oddset. Dessa är saker som spelares medverkan i matchen, finns det skador i de 
olika lagen? Form och tidigare resultat är faktorer som också borde ingå i oddset. Detta är 
dock faktorer som är kopplade till laget och inte direkt till ekonomi.  

Utöver detta finns det även ett stort antal andra faktorer som oddsen inte klarar att väga in. 
Exempel på detta skulle kunna vara arenans storlek, hur mycket pengar laget får in från TV-
avtal för en extra match, hur stor omsättning laget har och genom det hur viktig matchen 
anses vara. För ett lag med lägre omsättning kan matchen kanske vara viktigare än för de 
klubbar som har väldigt hög omsättning. Att klubbanas struktur ser olika ut är också en sak 
som vi tror skulle kunna påverka den avvikande avkastningen. För klubbar som är större och 
spelar i större ligor kommer Europacupspelet inte att vara ett lika stort skyltfönster som det 
kan vara för mindre lag. Att mindre lag går långt kan helt enkelt få andra konsekvenser än när 
ett större lag går vidare. Som Helsingborgs klubbdirektör Paul Myllenberg uttrycker det i 
samband med att Helsingborg gått vidare i UEFA cupen ”Det blir dyrare att handla i vår 
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butik”. Med detta uttalande menar han att det kommer bli dyrare att köpa spelare från 
Helsingborg nu när laget klarat av att gå långt och att fler klubbar fått upp ögonen för deras 
spelare. (Larsson, 2007) Från vilket land klubben kommer kan också ha betydelse då 
biljettpriserna varierar mellan olika länder. (Chelsea, 2007 samt Helsingborg, 2007) 

Med dessa faktorer som bakgrund finner vi det inte speciellt konstigt att den förklaringsgrad 
som finns är låg. Att undersöka dessa andra faktorers påverkan ligger dock utanför studiens 
syfte.  

Studiens resultat visar att det finns ett samband mellan oddsen och reaktionen. Genom att 
detta samband finns borde oddsen vara av stort intresse för den som vill spekulera i 
fotbollsaktier och inprisning av oddsen borde ske när de släpps på marknaden. Palamino et al 
(2005) visar att det inte finns någon reaktion i samband med att oddsen släpps. Detta trots att 
oddsen är mycket bra på att prediktera utgången av en match och det faktum att det finns ett 
samband mellan oddsen och den reaktion som uppstår efter matchen. Detta faktum framstår 
då som lite förvånande. Om oddsen är effektiva och de är en bra predikator för utgången av 
matchen, vilket Sauer (1998) och Palaminio et al, (2005) påstår, borde oddsen kunna ge en 
klar indikation om vad som ska hända i framtiden. En sådan indikation borde kunna vara en 
typ av informationen leder till handel.  

Palaminos (2005) visar att någon sådan reaktion inte finnas och förklaringen till att de inte 
existerar någon reaktion stödjas av våra resultat då den förhållandevis låga förklaringsgraden 
visar att det existerar ytterligare faktorer än oddset som styr hur avkastningen kommer se ut. 
Denna osäkerhetsfaktor gör att oddsets värde minskar. Ett ytterligare problem som finns är att 
oddsen släpps på fler dagar än en specifik dag. Detta kan också göra att det resultat som skulle 
kunna ha observerats försvinner.   
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7. DISKUSSION 

Nedan följer en djupare presentation om de slutsatser vi funnit och en diskussion runt dessa 
resultat. Tanken med kapitlet är att författarna ska få ge sin syn på de framkomna resultaten 
och diskutera alternativa tolkningar av resultatet. Diskussionen kommer föras utifrån de fyra 
uppställda hypoteserna.  
 
7.1 Hypotes 1 
 
En av studiens viktigaste slutsatser är att det existerar avvikande avkastning i samband med 
matcher i Europacuperna. Avkastningen ser olika ut beroende på om laget vunnit förlorat eller 
spelat oavgjort men alla tre utfall innehåller nog med information för att påverka aktiekursen. 
De resultat vi funnit går i linje med resultaten från vissa tidigare studier inom samma område 
men emot andra. Dessa studier har dock berört andra typer av matcher och marknader. Vår 
studie som berör Europacupmatcher har visat sig ge kraftigare reaktioner än de tidigare 
studier som gjorts. Orsaken till detta är att Europacupmatcher innehåller mer pengar och blir 
på så vis viktigare för de klubbar som deltar 
 
En ytterligare förklaring till den skillnad som finns mellan resultatet i vår och Zuber et al, 
(2005) studie är att deras studie undersöker matcher som är schemalagda långt i förväg och att 
de extra intäkterna som genereras av en vunnen match är försvinnande små. Genom att 
matchen är schemalagd långt i förväg är alla medvetna om att den kommer att spelas och det 
finns lång tid att prisa in matchen. För en Europacupmatch är det inte samma sak, vid en vinst 
tillkommer ytterligare matcher och genom det intäkter. Florida Panthers skriver i och för sig i 
sitt prospekt att bra resultat i seriematcherna kommer leda till högre intäkter. Vi tvivlar inte 
direkt på deras slutsatser om att det kan vara så, bra resultat kan leda till större intresse och 
genom det högre biljettintäkter men inte på samma direkta vis som en Europacupmatch, vilket 
leder till att reaktionen därför blir kraftigare vid sådana. 

Vi finner inte heller några bevis för att påstå att handeln med fotbollsaktier skulle se 
annorlunda ut än övriga typer av aktier vilket påståtts av Zuber et al, (2005). De reaktioner 
som uppstår vi matchtillfällena liknar de reaktioner som uppstår vi andra typer av aktier. 
Denna slutsats kommer från att det finns en reaktion vi matchtillfällena, något som inte skulle 
finnas om ägandet bara skedde på grund av kärlek till laget. Skulle känslorna för laget styra 
ägandet är aktiekursens negativa reaktion vid en förlust svår att förklara, då en supporter inte 
borde sälja vid motgång utan då behålla sina aktier. En ytterligare faktor som motsäger Zubers 
et al, (2005) slutsats är att privata investerare inte handlar på negativa nyheter vilket gör det 
svårt att förklara hur kursen kan falla när laget förlorar. Vi tror dock trots den kritik vi lyfter 
fram att de kan ha en poäng när de diskuterar denna typ av nya ägargrupp. Det finns med stor 
sannolikhet vissa som äger aktien på grund av att det är deras favoritlag och att ekonomisk 
avkastning har mindre betydelse. Denna grupp torde dock inte vara dominerande då den 
reaktion som uppstår vid nyheter är lik den som uppstår vid till exempel vinstvarningar. 
(Collette, 2004)  
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Vi lyfter i analysen fram övertron på både den egna förmågan att prediktera resultat och det 
faktum att utfallet av tidigare händelser ger skevhet i prediktionerna. (De Bondt och Thaler, 
1985 samt Baker och Nofsinger 2002) Dessa två förklaringar har dock en svaghet då de är 
beroende av att investerare före matchen lägger stor vikt vid just den specifika matchen och 
att deras placeringshorisont är kort. Om utfallet i den specifika matchen inte har någon större 
betydelse vid aktieköpet blir det oviktigt hur man själv tror matchen ska sluta och vad som 
skett i matcher innan vilket gör att dessa teorier tappar i styrka som förklaringsvariabel. Vi 
finner det däremot inte helt otroligt att det förekommer en del spekulation i samband med 
matcherna. Situationen med direkt vinst eller förlust kan säkert attrahera vissa typer av 
investerare som tror sig kunna prediktera utfallet.  

Att reaktionerna för vinst och förlust ser olika ut är svårare att förstå. Marknaden har all 
information innan matchen, det enda som saknas är utfallet. Att då reaktionen ändå ser olika 
ut kan ge indikationer om att det finns en imperfektion på marknaden då marknaden inte 
klarar att prisa in all tillgånglig information. Att resultatet ser ut på detta vis kan möjligtvis 
förklaras med att vi studerar både första och andra matchen i denna kategori och att det finns 
olika mycket information tillgänglig vid de olika matcherna.  

7.2 Hypotes 2  
 
Vi finner i studien att reaktionen är kraftigare efter den andra matchen då det blir klart om 
laget går vidare eller blir utslagna. Detta är inget vi finner förvånande då händelsen vidare 
eller utslagna är definitivt, vilket ett matchresultat inte är. Det intressanta i denna kategori är 
att styrkan i reaktionen är olika ut beroende på om laget slås ut eller går vidare. Skillnaden 
mellan det två utfallen är stor, minus 2.7 procent för utslagning respektive plus 1,5 procent för 
avancemang. Under hypotes 1 diskuterar vi varför denna skillnad kan förekomma och samma 
faktorer får anses vara applicerbara i denna kategori.  
 
7.3 Hypotes 3 & 4 

Hypotes tre och fyra behandlar sambandet mellan förväntningar och avkastning. Vi kan av 
dessa tester dra slutsatsen att förväntningarna i allra högsta grad kommer påverka utfallet, det 
vill säga hur stor den avvikande avkastningen kommer bli. Testarna visar att det finns ett 
samband mellan den avvikande avkastningen och den procentuella vinstchansen, vilken ges 
genom matchodds. Dessa resultat går emot vad Zuber et al (2005) samt Brown och Hartzell 
(2001) funnit i sina studier då de inte kunnat bevisa detta samband. Vi anser trots att våra 
resultat skiljer sig från tidigare forskning att våra resultat inte är förvånande, då de följer det 
faktum att två parallellt effektiva marknader bör ha liknade förväntningar och genom det ge 
samma förväntade vinstchans. 

Det teoretiska sambandet mellan odds och avvikande avkastning bör baserat på våra tester se 
ut på följande sätt. Om ett lag oväntat vinner en match borde aktiekursen gå upp och om ett 
lag väntat vinner borde den ligga kvar på ungefär samma nivå. Detta gör att det finns en linje 
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mellan det positiva värdet i den ena ändan och det neutrala i den andra. För det motsatta 
förhållandet, när ett lag förväntas vinna men förlorar uppstår en negativ avkastning och när de 
förväntas förlora och också gör det kommer den avvikande avkastningen ligga nära noll. I 
detta fall ligger linjen för de olika fallen med sin högsta punkt på noll och sin lägsta punkt på 
ett negativt värde. Sambandet kan även existera med andra värden utifrån det faktum att 
förluster tidigare i studien gett upphov till större reaktioner än vinster. Det viktiga är att det 
existerar en klar skillnad mellan den avvikande avkastningen när något väntat och något 
oväntat inträffar. 

Figur 7.1 Beskrivning samband mellan odds och avkastning 

 

Om oddsen inte skulle ha betydelse skulle detta samband inte gälla och linjerna skulle se 
annorlunda ut. Vi ser från testet som bygger på Brown och Hartzell (2005) att detta samband 
existerar och linjerna liknar de i figuren där väntade vinster ger låg avkastning och oväntade 
vinster ger hög avkastning. Det blir därför intressant att studera varför skillnaden uppkommer. 
En orsak till att de inte finner något samband kan vara att de till stor del undersöker 
seriematcher och dessa har som tidigare diskuterats mindre betydelse och mindre avvikande 
avkastning än matcher i Europacuperna.  

Vi kan också se från våra tester att förväntningarna, det vill säga oddsen, inte klarar att till 
fullo beskriva varför avkastningen ser ut som den gör. Vår modell har hög signifikans men en 
lägre förklaringsgrad viket tyder på att det finns fler faktorer som påverkar den avvikande 
avkastningen. Exempel på sådana faktorer skulle kunna vara arenakapacitet, biljettpriser och 
klubbens storlek. Att bedöma vilken inverkan dessa har på reaktionen är svårt och kan 
säkerligen se väldigt olika ut för olika klubbar vilket gör det komplicerat att bedöma deras 
inverkan.  
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8. AVSLUTANDE SLUTSATSER 

Studien har byggt på en problemformulering som lyder: Finns det ett samband mellan ett 
fotbollslags framgång och dess aktiekurs? 
 
Uppsatsen har vidare bestått av fyra stycken syften som testats utifrån de hypoteser vi ställt 
upp. Uppsatsens huvudsyfte har varit att studera aktiekursens rörelse i samband med att ett 
fotbollslag vinner eller förlorar en match i de europeiska klubblagsturneringarna. De 
ytterligare syftena har varit att:  

• Undersöka om det finns avvikande avkastning då ett lag kvalificerar sig för nästa 
omgång i en Europeisk klubblagsturnering eller blir utslagna från dessa.  

• Klarlägga om resultatet i den första matchen påverkar aktiekursens rörelse i samband 
med den andra matchen avgörs.  

• Undersöka om matchoddsen och därigenom förväntningarna kan förklara den 
avkastning som uppstår.  
 

Studiens två viktigaste slutsatser är: 
• Det existerar avvikande avkastning i samband med Europacupmatcher 
• Det finns ett samband mellan förväntningarna, vilka mäts med hjälp av odds och 

aktiekursens reaktion på matchresultatet. Tidigare studier inom området har inte 
kunnat bevisa detta samband. 
 

Följande tabell visar utfallet av hypotestesterna som beskrivs i sin helhet i kapitel 4. Tabellen 
visar de slutsatser som går att dra utifrån de statistiska tester vi utfört.  
 
Tabell 8.1 Sammanfattning av resultatet från hypoteser 
 
Hypotes # Acceptera eller Förkasta Resultat 
Hypotes 1 Acceptera – Vinster ger positiv 

avkastning på 1,35 % 
– Oavgjort ger negativ 
avkastning på 0,8 % 
– Förluster ger negativ 
avkastning på 2,2 % 

Hypotes 2 Acceptera – Att gå vidare ger positiv 
avkastning på 1,5 % 
– Att bli utslagen ger negativ 
avkastning på 2,7 %  

Hypotes 3 Acceptera Utfallet i första matchen styr 
hur reaktionen efter den 
andra matchen kommer se ut. 

Hypotes 4 Förkasta Det existerar ett samband 
mellan matchodds och den 
avkastning som uppstår efter 
matchen. Större sannolikhet 
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för vinst ger lägre avkastning 
vid vinst och lägre 
sannolikhet för vinst ger 
större avkastning. Motsatt 
samband gäller för förluster. 
Samband som är signifikanta 
på 1 % nivå finns. Två olika 
test har använts för att 
säkerställa sambandet  

 
8.1 Teoretiskt bidrag 

I tidigare studier (Zuber et al, 2005) har det lyfts fram att fotbollsaktier inte reagerar som 
andra typer av aktier. Fotbollsaktier styrs enligt dem mer av känslor än andra typer av aktier 
och reaktionerna runt händelser ser därför annorlunda ut. I vår uppsats kommer till en annan 
slutsats. Vi finner att fotbollsaktier reagerar precis som vanliga aktier vid händelser och att de 
traditionella teorierna om effektiva marknader och kurspåverkande händelser är applicerbara 
även på denna specifika typ av aktie. Känslornas betydelse vid investeringen är generellt sett 
inte större för fotbollsaktier än vad de är för andra typer av aktier.  

8.2 Metodologiskt bidrag 

Genom den metod vi använt för att undersöka om oddsen och genom det förväntningarnas 
samband med den avvikande avkastningen visar vi att det finns fler metoder än de tidigare 
forskarna använt för att testa detta samband.  

8.3 Vidare forskning 

Vi har under arbetets gång stött på två ytterligare frågeställningar som tycker skulle vara 
intressanta att studera vidare. Den första har sin grund i den låga förklaringsgrad som vår 
modell visar. Genom den låga förklaringsgraden finns det indikationer på att andra faktorer 
kan påverka den avvikande avkastningen. Att undersöka dessa och se vilken påverkan andra 
variabler skulle kunna ha blir därför mycket intressant. Vi tror att det med relativt små medel 
borde gå att finna en modell med högre förklaringsgrad, genom att använda variabler som 
omsättning, arenastorlek och biljettpriser. 

Den andra frågeställningen som vi finner intressant att undersöka är när förväntningarna på 
olika utfall prisas in i aktien. Palaminio et al, (2005) visar att det inte sker när oddsen släpps. 
Frågan blir då när det sker? Finns de redan vid säsongsstaren invägda eller sker det när 
lottningen för slutspelet görs? Om ett lag på pappret får en lätt lottning borde aktiekursen 
kunna påverkas redan då. Ett sätt att göra detta skulle kunna vara att göra en omvänd event 
studie och undersöka de dagar då avvikande avkastning finns och undersöka orsaken till att 
den uppstått. 
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Appendix 1: Publikkapacitet för de lag som ingår i undersökningen 

Celtic  Celtic Park   60 355 

Rangers  Ibrox  51 082 

Newcastle  St James Park 52 387 

Manchester U Old Trafford  67 212 

Leeds  Elland Road  40 202 

Liverpool  Anfield  45 362 

Aston Villa  Villa Park  42 584 

Arsenal  Erimates/ Highbury3 60 432/38 500 

Chelsea  Stamford Bridge 42 000 

Tottenham  White Hart Lane 36 267 

Lyon  Stade de Gerland 41 044 

Dortmund  Signal Iduna Park 80 700 

Ajax  Amsterdam Arena 51 628 

Porto  Estadio do Drago 50 948 

Sporting  Alvalade  50 466  

Bröndby  Bröndby Stadion 29 000 

FC Köpenhamn Parken  42 192 

Roma  Olympiastadion 81 193  

Lazio  Olympiastadion 81 193 

Juventus  Olympico/ Del Alpi4 25 387/67 229 

Galatasaray  Ali Sami Yen 25 000 

Besiktas  Inönu  32 145 

Fenerbache  Saracoglu  52 000 

                                                             
3 Arsenal flyttade från Highbury2006 till Emirates Stadium, varav alla matcher före år 2006  spelats på 
Highbury.  
4 Juventus hemmaarena Del Alpi är under ombyggnad, de spelar därför från och med 2006-2009 på Olimpico 
som kan ta betydligt färre åskådare. Alla Juventus matcher i undersökningen har spelats på den större arenan 
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Appendix 2: Tidigare vinnare Champions League 

2007 AC Milan 

2006 FC Barcelona 

2005 Liverpool FC 

2004 FC Porto 

2003 AC Milan 

2002 Real Madrid 

2001 Bayern Munchen 

2000 Real Madrid 

1999 Manchester United 

1998 Real Madrid 

1997 Borussia Dortmund 

1996 Juventus FC 

1995 Ajax 

1994 AC Milan 

1993 Olympique Marseille 

1992 FC Barcelona 
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Appendix 3: Tidigare vinnare UEFA cupen 

2007 Sevilla FC 

2006 Sevilla FC 

2005 CSKA Moskva 

2004 Valencia CF 

2003 FC Porto  

2002 Feyenoord 

2001 Liverpool FC 

2000 Galatasaray 

1999 Parma AC  

1998 FC Inter 

1997 Schalke 04 

1996 Bayern Munchen 

1995 Parma AC 

1994 FC Inter 

1993 Juventus 

1992 Ajax 
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Appendix 4: Klubbarnas intäkter under 2006/2007, sorterade efter intäkternas storlek 

1.(1) Real Madrid - 351.0 
2.(4) Manchester United - 315,2  
3.(2) FC Barcelona - 290,1  
4.(6) Chelsea - 283.0 
5.(9) Arsenal - 263,9  
6.(5) AC Milan - 227.2 
7.(8) Bayern München - 223.3 
8.(10) Liverpool - 198.9 
9.(7) Inter - 195.0 
10.(12) AS Roma - 157.6 
11.(15) Tottenham - 153.1  
12.(3) Juventus - 145.2  
13.(11) Lyon - 140.6  
14.(13) Newcastle -129.4 
15.(16) Hamburg SV - 120.4  
16.(14) Schalke 04 - 114.3  
17.(-) Celtic - 111.8  
18.(-) Valencia - 107.6  
19.(-) Marseille - 99.0  
20. (-) Werder Bremen - 97.3 

Föregående års placering i parentes. Alla siffror är i miljoner Euro. (Pavlidis, 2008) 

 

 

 

 


