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Sammanfattning 
 
Rapportens titel En vinst på planen, en vinst på börsen? – En undersökning om hur 

matchresultat påverkar aktiekurser i börsnoterade fotbollslag 
 
Seminariedatum 2008-01-30 
 
Ämne/kurs  NEKK01 Examensarbete – kandidatnivå, 15 hp. 
 
Författare  Daniel Grgic, Oxana Tarassiouk 
 
Handledare  Hossein Asgharian 
 
Nyckelord Fotbollsaktier, avvikande avkastning, italiensk fotboll, aktier, 

Event study, händelsestudie. 
 
Syfte Syftet är att undersöka ifall det finns ett signifikant samband 

mellan matchresultat och rörelsen i ett fotbollslags aktiekurs. 
Uppsatsen ska även ge en ökad förståelse gällande skillnader i 
avvikande avkastning vid olika typer av motstånd och matcher. 

 
Metod Uppsatsen är kvantitativ undersökning med deduktivt angreppssätt 

där avvikande avkastning studeras vid olika händelser med hjälp 
av diverse hypotesprövningar. 

 
Teoretiska perspektiv Teorierna i uppsatsen behandlar aktievärdering, 

marknadseffektivitet samt aktieägarbeteende. 
 
Empiri Empirin presenteras i form av tabeller med avvikande avkastning 

och hypotesprovningar vid olika händelser. 
 
Slutsatser Vi har hittat flera signifikanta samband mellan matchresultatet och 

aktiekursutvecklingen. Vi har vidare endast funnit signifikanta 
skillnader i den avvikande avkastningen beroende på matchtyp vid 
en händelse. 
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Abstract 
 

Title Is a victory on the field a victory on the stock market? – A paper 
on how game results effect the stock prices of football clubs that 
are listed on the stock market.  

 
Seminary date  2008-01-30 
 
Course   NEKK01 Economics: Degree project C, 15 credits. 
 
Authors   Daniel Grgic, Oxana Tarassiouk 
 
Advisor   Hossein Asgharian 
 
Keywords Football shares, abnormal return, Italian football, shares, stocks, 

stock market, Event study. 
 
Purpose The purpose is to find out whether there is a significant connection 

between match results and movement in stock prices. This paper 
will furthermore increase the readers understanding of differences 
in stock return depending on different type of opponents and 
football games. 

 
Methodology The abnormal return is studied at different kinds of events using 

hypothesises and testing them 
 
Theoretical perspectives The theoretical framework in the paper consists of stock valuation, 

market efficiency and behavioural finance. 
 
Empirical foundation The empirical investigation is presented in tables containing the 

abnormal return of the stock and results from the hypothesis 
testing. 

 
Conclusions We have found several results that indicate effects in the share 

price depending on different kinds of outcomes in a game. By 
comparing different kind of opponents and different type of games 
we have only found one significant difference.  
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1. Introduktion 
 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till ämnesvalet, vilket leder till en problematisering 

kring ämnet. Utifrån detta formuleras sedan frågeställningen och slutligen ett syfte. 

 

1.1. Bakgrund 

 

År 1999 lyckas argentinaren Martin Palermo missa tre straffar i en och samma match mot 

Colombia i en fotbollslandskamp. Detta innebar inte bara en förlust för Argentina utan dagen 

efter föll Palermos ligaklubb Boca Juniors aktiekurs med nästan fem procent på börsen i 

Buenos Aires. Veckan innan hade samma Palermo gjort två mål mot Ecuador. Denna gång 

steg Boca Juniors-aktierna med tre och en halv procent. Varje match, vunnen eller förlorad 

kan räknas om till pengar (TT, 2006). Ett annat exempel på detta fenomen är då AIK kämpade 

för att ta sig tillbaka till allsvenskan. I takt med att de sportsliga framgångarna ökade, steg 

också aktiekursen med hisnande 60 procent på ett år (TT, 2005). 
 

Under det senaste decenniet har elitfotbollen blivit allt mer kommersialiserad (TT, 2006).  Tv-

rättigheter, sponsring, försäljning av tröjor, inträdesbiljetter och allt annat kring fotbollslag 

genererar enorma summor pengar. De tjugo största fotbollsklubbarna, mätt efter intäkter, är 

europeiska och drog tillsammans in över 30 miljarder kronor säsongen 2006/2007 (Blomgren, 

2007). Trots att fotboll genererar enorma summor är det inte en bransch i uppsving. Många 

klubbar i Storbritannien, Spanien och Italien var på randen till en kris under vår 

undersökningsperiod (Lundin, 2002). Utgifter som löner och förvärv av nya spelare kostar 

väldigt. Exempelvis såldes 2001 Zinedine Zidane till en rekordsumma på över 600 miljoner 

kronor och fick en lön på över 120 miljoner kronor. Spiralen av fantasilöner och hisnande 

övergångssummor är det som driver på kostnaderna.  

 

Börsnoteringar är ett sätt för flera toppklubbar i Europa att få in nya pengar (TT, 2006). 

Börsnoterade fotbollsklubbar finns i många länder exempelvis England, Italien, Danmark och 

Sverige. Ett annat land med börsnoterade fotbollslag är Italien. Italien har tre lag 

börsnoterade: Lazio, Roma och Juventus (Idrottens affärer, 2006). Lazio börsnoterades 1998 

och blev därmed det första lag att noteras på Milano börsen (SS Lazio.it, 2007). De italienska 
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toppklubbarna har kantats av diverse kriser där bland annat Juventus under 2006 blev 

tvångsnedflyttat till serie B efter en muthärva och Lazios ägare, år 2002, tvingades lämna 

klubben efter en finansiell skandal, vilket ledde till att laget nästan gick i konkurs (”BBC 

Sport, 2006). 

 

Trots att klubbarna mer och mer drivs som företag är ändå resultaten viktiga. En hög 

placering i serien lockar sponsorer, ger ett större intresse hos fansen och på så vis även högre 

publik intäkter. En bra placering kan dessutom resultera i Europacupspel där Europas allra 

bästa lag möts och där varje avancemang ger mycket prispengar (UEFA Organisation, 2007). 

 

 

1.2. Problemdiskussion 

 

Nofsingers undersökning om huruvida olika nyheter får aktieägare att agera på börsen visar 

att det till viss del sker en ökning i aktiehandel i anslutning till att nyheter släpps ut till 

allmänheten (2001). Detta resultat innebär att vi har en semi-stark marknadseffektivitet vilket 

i sin tur innebär att aktiekursen regleras omedelbart av offentlig information (Fama, 1970). 

Gäller detta också fotbollsaktier? En fotbollsmatch är offentlig information därför borde olika 

utfall i resultatet få aktiekursen att regleras därefter. 

 

Aktiekursen drivs av förväntningar på framtida utdelningar (Bodie & Merton, 2000). Alltså 

borde det finnas en skillnad i hur resultatet påverkar aktien beroende på motstånd. Möter 

exempelvis klubben ett topplag i serien borde förväntningarna vara lägre än om de möter ett 

lag i botten. På så sätt borde kursen påverkas positivt i större utsträckning vid vinst och 

mindre negativt vid förlust än om de möter ett bottenlag. 

 

Som beskrivet i bakgrunden ger en vinst i en Europacupmatch mer pengar än en vanlig match 

till laget. Skulle detta kunna leda till att aktiekursen påverkas mer positivt vid en vinst i 

Europa än i det egna landet? 

 

Dessa problem har lett oss fram till vår frågeställning där vi vill undersöka hur olika typer av 

sportsliga resultat påverkar aktiekursen. 
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1.3. Frågeställning 

 

Den aktuella diskussionen om eventuellt uppköp av aktiemajoriteten i AIK väckte hos oss ett 

intresse för fotbollsaktier. Många artiklar senare och genom vår problemdiskussion 

formulerades följande frågeställning: 

 

Påverkar matchresultatet aktiekursen i börsnoterade fotbollslag och skiljer sig 

påverkan beroende på motstånd eller matchtyp? 

 

 

1.4. Syfte 

 

Syftet är att undersöka ifall det finns ett signifikant samband mellan matchresultat och 

rörelsen i ett fotbollslags aktiekurs. Uppsatsen ska även ge en ökad förståelse gällande 

skillnader i avvikande avkastning vid olika typer av motstånd och matcher. 

 

 

1.5. Avgränsningar 

 

Undersökningen omfattar tre lag i Italien. Italien har inte haft börsnoteringar lika länge som 

exempelvis Storbritannien och Danmark, därför tycker vi det är spännande att undersöka ett 

land där börsnoteringsfenomenet fortfarande är relativt nytt. Dessutom blir det extra 

spännande eftersom Italien är ett land där fotbollen är väldigt stor (Baroncelli & Lago, 2006). 

 

Det faller sig naturligt att undersöka Juventus, Lazio och Roma då det gäller italiensk fotboll 

eftersom de tre lagen är de enda som är börsnoterade. 

 

Vi har begränsat oss till matcher under tre säsonger då det gäller de italienska matcherna. De 

europeiska matcherna har vi tittat på under en längre period eftersom det inte spelas lika 

många europeiska matcher under en säsong som det gör italienska. De italienska matchernas 

undersökningsperiod är från augusti 2003 till maj 2006. Undersökningsperioden för de 
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europeiska matcherna har vi gjort så lång som möjligt för att få så många observationer det 

går. Vi har alltså använt data från dess att klubbarna blivit börsnoterade fram till maj 2006. 

 

 

1.6. Målgrupp 

 

Vi riktar oss först och främst till studerande och lärare på de ekonomiska fakulteterna, vilket 

innebär att en viss baskunskap inom ekonomi och statistik är förutsatt för att fullkomligt 

kunna ta till sig uppsatsens innehåll. Vidare kan det även vara intressant läsning för 

investerare som funderar att satsa på fotbollsaktier i ett ekonomiskt syfte eller helt enkelt 

fotbollsintresserade som vill visa sitt stöd till favoritlaget genom aktieköp. 
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1.7. Disposition 

 

 

Kapitel 2 – Metod 

 

I detta kapitel beskriver vi hur vi gått tillväga med 

undersökningen.  Även hur data har samlats in och 

bearbetats tas upp här. 

 

Kapitel 3 – Praktisk 

referensram 

Här skrivs om de områden och bransch som berör 

uppsatsen. Det tas även upp hur olika spel format fungerar 

samt lite kort information om de valda lagen. 

 

Kapitel 4 – Teori Detta kapitel behandlar de teorier vi utgår ifrån i vår studie. 

Kapitlet består av diskussioner avseende aktievärdering, 

effektiva marknadshypotesen samt behavioural finance. 

 

Kapitel 5 – Empiri Kapitlet innehåller en presentation av studiens empiriska 

resultat i tabellform. Tabellerna innehåller bland annat 

avvikande avkastning och hypotesprövningarnas resultat. 

 

Kapitel 6 – Analys Här analyseras empirin utifrån de valda teorierna. Kapitlet 

inleds med att förklara utgångspunkten i analysen sedan 

diskuteras det kring teorierna och huruvida de kan kopplas 

till resultatet. 

 

Kapitel 7 – Slutsats och 

förslag till vidare forskning 

Slutligen presenterar vi våra reflektioner på studiens 

slutsatser samt kommer med förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 
 

Metoddelen syftar till att systematisera tillvägagångssättet för att resultatet kritiskt ska kunna 

granskas. Vi beskriver här hur data samlats in och hur den bearbetats. Det arbete som 

beskrivs i metoden ger de resultat som sedan används i analysen som empiri. 

 

2.1. Varför metod? 

 

Det är enligt Holme och Solvang svårt att förklara samhälliga företeelser med hjälp av enkla 

teorier, trots det menar författarna att det finns behov av att systematiskt ta sig an samhälliga 

problem på ett teoretiskt sätt (1997). Metod behövs för att kritiskt kunna bedöma i hur hög 

grad resultatet i en undersökning orsakas av tillvägagångssättet, dvs. om resultatet ger en 

korrekt bild av verkligheten (Jacobsen, 2002).  

 

 

2.2. Angreppssätt – deduktiv teoribildning 

 

Det skiljs ofta på deduktiv (bevisande) och induktiv (upptäckande) teoribildning (Jacobsen, 

2002). Deduktiv teoribildning är det angreppssätt vi använder oss av, vilket innebär att vi 

skapat oss en uppfattning av verkligheten med utgångspunkt i valda teorier. Utifrån detta har 

sedan data samlats in för att med hjälp av empirin försöka se huruvida teorierna stämmer 

överens med verkligheten. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att 

informationstillgången blir begränsad och vi riskerar på så sätt att viktig information förbises.  

 

Trots nackdelarna anser vi att deduktiv teoribildning lämpar sig bäst för undersökningen 

eftersom de data vi använder oss av har lite utrymme för egna värderingar och förutfattade 

meningar. 
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2.3. Kvantitativ och kvalitativ metod 

 

”Kvantitativa metoder samlar in information som omkodas till tal, medan kvalitativa metoder 

samlar in data i form av ord.” (Jacobsen, 2002) Vi har i undersökningen använt oss av 

kvantitativ metod eftersom vi studerar aktiekurser och bearbetar ett stort datamaterial. Vi har 

samlat in kvantitativ data om matchresultat, rankingar, matchtyper samt aktie- och 

indexkurser för tre börsnoterade lag i den italienska ligan. 

 

 

2.4. Positivistisk syn 

 

Deduktivt angreppssätt och kvantitativ metod tyder på att vi som författare har en positivistisk 

inställning till undersökningen (Jacobsen, 2002). Det innebär att vi tror att det finns generella 

lagar och tendenser i sociala system. Det är dessa tendenser och beteenden vi vill försöka 

påvisa. Vi gör alltså en förklarade undersökning som ofta syftar till att besvara frågan varför 

och går ut på att statistiskt pröva samband mellan klart definierade och tillförlitligt mätbara 

variabler (Lundahl & Skärvad, 1999). 

 

 

2.5. Datainsamling 

 

Information om lagen och underlag för den praktiska referensramen har mestadels inhämtats 

från artiklar och hemsidor på Internet. De data vi bearbetar i undersökningen består av 

matchresultat och aktiekurser för de tre italienska lagen. Vi har även använt indexkurser från 

ett fotbollsindex (Dow Jones STOXX Football Index) samt data ur UEFA:s rankinglistor som 

används vid lottning för Europacuperna. Aktie- och indexkurserna är direkt hämtade från 

datorprogrammet Datastream Advance medan de resterande data vi använt oss av har samlats 

in på andra sätt, vilka framkommer av den mer detaljerade beskrivningen nedan. 
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2.5.1 Matchresultat 

 

Matchresultaten är hämtade från Soccerway som är en hemsida för fotbollsresultat över hela 

världen. Sidans innehåll är hämtat ur en databas som ägs av Global Sports Media. Databasen 

lagrar i princip varenda professionell fotbollsmatch som spelas, över 600 olika matcher från 

mer än 110 länder lagras varje dag (Global Sports Media, 2007). 

 

2.5.2 Dow Jones STOXX Index 

 

I våra beräkningar har vi använt oss av ett fotbollsindex för att få fram överavkastningar i 

aktierna. Indexet används för att justera avkastningarna från branchrelaterade 

kursförändringar. Dow Jones STOXX Football index innehåller samtliga fotbollsklubbar som 

finns börsnoterade i Europa, Turkiet och EU med omnejd (Dow Jones STOXX Football, 

2007). Indexet representerar bredden och djupet av den Europeiska fotbollsindustrin. 

  

2.5.3 Ranking 

 

Rankinglistan vi använder oss av i våra beräkningar är densamma som används av UEFA vid 

lottning inför UEFA cupen och Champions league. UEFA tittar på hur många poäng laget 

tagit i Europaspel de senaste fem åren (UEFA Organisation, 2007). Det adderas även en 

koefficient till dessa poäng varje år som är olika stor beroende på vilket land laget kommer 

ifrån. Vi anser att denna ranking fungerar bra för oss både då det gäller europamatcherna och 

matcherna i italienska ligan. Det kan tyckas att ranking av lag i italienska ligan baserat på 

europeiska matcher inte är optimalt, men det ska tilläggas att bara de allra bästa lagen i ligan 

får chansen att spela ute i Europa. Med detta i åtanke anser vi att Europa rankingen är 

applicerbar även på de italienska matcherna. Varje år kvalar det sammanlagt in 112 lag i 

första kvalomgången till UEFA cupen och Champions league. Vi har valt att dela denna 

summa med två och kalla de 56 högst rankade lagen i Europa för ”topplag” och resten för ”ej 

topplag”. 
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2.5.4 Bortfall 

 

Vi har ett bortfall i data under perioden mars-maj 2004 på grund av att det var handelsstopp 

på aktien (CNN, 2004). Detta innebär att det inte fanns någon förändring i aktiekurserna 

under denna period och därför blev data därifrån obrukbar i undersökningen. 

 

2.6. Primär/sekundärdata 

 

Vid insamling av primärdata går forskaren direkt till informationskällan. Det finns även en 

annan typ av information som går under namnet sekundärdata. Då forskaren använder sig av 

sekundärdata är informationen insamlad av andra (Jacobsen, 2002). 

  

Aktiekurserna är primärdata hämtat direkt ur Datastream Advance. Vad det gäller 

matchresultat är inte själva insamlandet av data i fokus eftersom denna består av historiska 

resultat. Det som är intressant här är snarare om informationen är bearbetad på något sätt. 

Matchresultat är av den formen att de inte går att bearbeta, en vinst är en vinst oavsett vem 

som rapporterar det. Därför har vi valt att samla in resultaten via hemsidan Soccerway och 

anser även att dessa data är primära. Rankingen består av UEFA:s uträkningar och är således 

sekundära. Vi har använt oss av UEFA:s ranking för att det helt enkelt är alldeles för 

tidskrävande att göra en egen ranking, speciellt för de europeiska lagen. Från början gjorde vi 

en egen ranking av lagen i italienska ligan baserat på plats i serien under fem år och fick ett 

resultat som stämmer överens med UEFA ranking. Det spelade alltså ingen roll för 

undersökningen vilken ranking vi använde oss av de två, antagligen (som nämnts tidigare) för 

att bara de bästa lagen får spela europeisk fotboll. Vi valde därför att vara konsekventa och 

använda oss av samma ranking lista för samtliga matcher, vilket även är bra i 

jämförelsesynpunkt mellan olika matchtyper. 

 

 

2.7. Event study 

 

Den praktiska metod och tillvägagångssätt vi valt att använda oss av i denna studie kallas för 

Event study och innebär att olika effekter av i förväg definierade händelser analyseras. Det 
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finns inte någon unik struktur på en Event study enligt Campbell, Lo och MacKinlay (1997). 

Författarna visar dock ett exempel på hur det skulle kunna gå till. Detta sätt tycker vi 

beskriver vårt tillvägagångssätt ganska bra och består av sju steg. 

 

1. Definition av händelser. Först gäller det att definiera de händelser som ska 

undersökas. 

 

2. Urval. Efter att händelserna är definierade gäller det att välja företag, eller i vårt fall 

vilka fotbollslag som ska ingå i undersökningen. 

 

3. Normal och avvikande avkastning. Här gäller det att räkna ut och definiera normal och 

avvikande avkastning. 

 

4. Estimerings procedur. Denna punkt anser vi smälta samman med föregående. Den 

innebär val av estimeringsperiod för den normala avkastningen. 

 

5. Test procedur. Då den avvikande avkastningen är uträknad utförs statistiska test för att 

fastställa signifikansen. 

 

6. Empiriska resultat. Det empiriska resultatet presenteras. 

 

7. Analys. Sedan tolkas och diskuteras resultatet, vilket förhoppningsvis leder till 

slutsatser kring mekanismerna kring händelserna. 

 

Vi beskriver vidare hur vi har gått tillväga då vi använt oss av Event study. I vår beskrivning 

har vi inte slaviskt följt det upplägg som beskrivs ovan utan har istället beskrivit det sättet vi 

gått tillväga på och använt oss av rubriker som vi anser vara mer beskrivande. 

 

 

2.8. Variabler, utfall och händelser 

 

För att definiera händelser utgår vi från variabler och deras möjliga utfall. Varje variabel kan 

anta olika värden som inom sannolikhetsläran kallas utfall (Körner & Wahlgren, 2006). Vi 
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har valt att definiera diskreta utfallsrum för variablerna, vilket innebär att variablerna endast 

kan anta ett visst antal fördefinierade utfall.  

 

Variabler och dess utfallsrum: 

 

• Matchresultat {vinst, oavgjort, förlust} 

• Typ av motstånd {topplag, ej topplag} 

• Typ av match {serie- och cupspel i Italien, Europacupspel} 

 

Med utgångspunkt i dessa variabler och utfall skapades sedan händelser. ”En händelse är en 

delmängd av försökets utfallsrum.” (Körner & Wahlgren, 2006) För att förtydliga är 

exempelvis ”vinst” en händelse i matchresultatets utfallsrum och ”topplag” en händelse i 

motståndets utfallsrum. De händelser vi valt att definiera och analysera är kombinationer av 

variablernas händelser. Vid varje match måste en av händelserna hos varje variabel inträffa, 

exempelvis kan en match resultera i händelsen ”vinst-Europacupspel-topplag”. Det är denna 

”kombination av händelser” som vi i vår undersökning definierar som händelser vid varje 

matchtillfälle. Vi undersöker alltså 12 olika händelser )12223( =⋅⋅ som tillsammans skapar 

utfallsrummet för en match då alla variablerna är inräknade. 

 

 

2.9. Urval 

 

För att kunna generalisera utifrån undersökningsresultatet måste man inte bara göra urvalet 

med stor noggrannhet för att det ska vara representativt för populationen, det måste också 

innehålla ett tillräckligt antal (Denscombe, 2000). Vår första avsikt med studien är att se hur 

aktiekursen reagerar på olika resultat i italienska fotbollsmatcher. Vi tittar därför på 

tidsseriedata under tre säsonger, nämligen 2003/2004-2005/2006. En tidsserie, menar 

Andersson, Jorner och Ågren, är en serie observationer gjorda vid olika tidpunkter (1994). Då 

det gäller cupmatcherna i Europa har vi valt att använda oss av samtliga spelade matcher så 

länge lagen har varit börsnoterade. Motiveringen till detta är att det annars blir alldeles för få 

observationer då spel ute i Europa inte sker lika ofta som seriematcher. För att sedan få djup i 
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undersökningen och minska risken för att lagspecifika företeelser förekommer i resultatet har 

vi även tittat på tre olika lag. 

2.10. Extrema värden - Lådagram 

 

Värden som kraftigt avviker från materialets genomsnitt kallas för extrema eller uteliggare 

(Körner & Walhgren, 2002). För varje enskild händelse har vi gjort ett lådagram för att se om 

det existerar några extremvärden och därefter ta bort dem. Detta har gjorts för att undvika att 

enstaka avvikande värden påverkar resultatet. 

 

För att förklara hur ett lådagram konstrueras redogör vi först för följande begrepp: 

• Medianen är värdet på den observation som befinner sig i materialets mitt då 

observationerna är ordnade i storleksordning. Med andra ord delar medianen 

materialet i två lika stora delar. 

• Kvartiler är de värden som på likadant sätt delar det storleksordnade materialet i fyra 

lika stora delar och betecknas q1, q2 och q3. Detta innebär att kvartilen q2 är median. 

 

I figur 2.1 finns ett exempel på ett lådagram. Den gråa lådans kanter markerar den första och 

den tredje kvartilen. Medianen är den linje som befinner sig i lådan. Lådans bredd är 

avståndet mellan q1 och q3 och kallas för kvartilavståndet. Alla värden som ligger mer än 1,5 

kvartilavstånd från lådan är extrema och betecknas med *. Värden som ligger mer än 3 

kvartilavstånd från lådan kallas för avlägsna uteliggare. Linjerna till vänster och till höger om 

lådan visar i vilket område övriga observationer befinner sig. 

 

 
Figur 2.1: Exempel på ett lådagram från en av händelserna 
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Vi har även gjort plotdiagram över samtliga observationer. De finns i bilaga 1 och där kan 

man tydligt se vilka värden som faller bort i våra beräkningar. 

 

2.11. Genomsnittligt avvikande avkastning 

 

Vid matchtillfällen undersöks hur aktiekursen reagerar på de olika händelserna i förhållande 

till normalfallet. Detta innebär att den avkastning som är intressant för studien är den 

avkastning som skiljer sig ifrån den normala. Avvikande avkastning (ARit) är därav skillnaden 

mellan den verkliga avkastningen (Rit) och den normala avkastningen (NRit). 

 

Den avkastning vi sedan använder oss av i undersökningen som empiri är genomsnittligt 

avvikande avkastning ( iTAR ). Den räknas ut genom att summera samtliga observationers ARit 

och dividera med antalet observationer enligt formeln nedan: 

n

AR
AR

n

t
it

iT

∑
== 1

)(
 

iTAR  = genomsnittligt avvikande avkastning för klubben i under tidsperioden T 

ARit = avvikande avkastning för klubben i vid matchtillfället t 

n = antalet matchtillfällen (observationer) 

 

Vi har i följande stycken lite mer detaljerat beskrivit hur vi gått tillväga vid uträkningarna av 

de olika avkastningarna. 

 

2.11.1 Verklig avkastning 

 

Den verkliga avkastningen för aktierna och indexet vid matchtillfälle har räknats ut genom 

följande formler: 
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Verklig aktieavkastning 

 

1

11 )(
−

−+ −
=

it

itit
it P

PP
R  

 

Rit = aktieavkastning för klubben i vid matchtillfället t  

Pit+1 = slutkurs för klubben i närmast kommande börsdag efter matchtillfället t 

Pit-1 = slutkurs för klubben i närmast föregående börsdag innan matchtillfället t 

 

Indexavkastning 

 

1

11 )(
−

−+ −
=

t

tt
mt I

II
R  

 

Rmt = indexavkastning vid matchtillfället t  

It+1 = slutkurs för närmast kommande börsdag efter matchtillfället t 

It-1 = slutkurs för klubben i närmast föregående börsdag innan matchtillfället t 

 

2.11.2 Normal avkastning 

 

För att prognostisera normalfallet har vi valt att skatta alfa (α) och beta (β), det vill säga 

interceptet respektive lutningen på den kurva som bäst beskriver förhållandet mellan 

aktieavkastningarna och indexavkastningarna. Detta gör vi genom en enkel regression på de 

dagliga avkastningarna.  

 

En enkel regressionsanalys görs genom att använda minsta-kvadratmetoden. Då anpassas en 

rät linje till ett datamaterial som består av en mängd observationer. Observationerna består av 

en beroende och en förklarande variabel. En funktion ställs upp där summan av de kvadrerade 

avstånden mellan linjen och observationen blir så litet som möjligt. Det är denna räta linje 

som beskriver materialet bäst. Kontentan av det hela är att en formel skapas som beskriver hur 

mycket en beroende variabel ökar eller minskar med i genomsnitt när den oberoende 

variabeln ökar med en enhet (Westerlund, 2005). I vår enkla regression har vi daglig 

aktieavkastning som beroende variabel och daglig indexavkastningen som den förklarande. I 
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den anpassade räta linjen är α vårt intercept och β är dess lutning. Då α och β är skattade, 

genom att vi hittat den räta linje som passar in bäst på vårt datamaterial, räknas 

normalavkastingen (NRit) ut genom formeln: 

 

)( mtit RNR βα +=  

 

NRit = normal aktieavkastning för klubben i vid matchtillfället t  

Rmt = indexavkastning vid matchtillfället t  

 

2.11.3 Avvikande avkastning 

 

Avvikande avkastning ges enligt tidigare av skillnaden mellan verklig avkastning och normal 

avkastning enligt nedan: 

 

ititit NRRAR −=  
 

ARit = avvikande avkastning för klubben i vid matchtillfället t 

Rit = aktieavkastning för klubben i vid matchtillfället t  

NRit = normal aktieavkastning för klubben i vid matchtillfället t  

 

 

2.12. Hypotesprövning 

 

För att bedöma trovärdigheten i antaganden hos en population används statistisk 

hypotesprövning (Körner & Wahlgren, 2006). Detta innebär att två hypoteser formuleras, 

noll- och mothypotes (H0 respektive H1) där mothypotesen är ett alternativ till nollhypotesen. 

Den prövning som sedan görs leder till att nollhypotesen antingen förkastas eller inte. 
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2.12.1 Hypotesformulering 

 

Eftersom vi på förhand inte vet ifall vår eventuellt avvikande avkastning kommer vara positiv 

eller negativ formulerar vi en tvåsidig mothypotes. Hypoteserna vi formulerat ser ut enligt 

följande: 

 

H0 : μ = 0 

 

H1 : μ ≠ 0 

 

Då vi jämför två händelser med varandra studerar vi skillnader i deras medelvärde. Här krävs 

nya hypoteser. Det som testas i detta fall är om det finns en signifikant skillnad mellan två 

medelvärden, det vill säga om skillnaden i avvikande avkastning mellan två händelser är noll. 

 

H0 : μ1 - μ2 = 0 

 

H1 : μ1 - μ2 ≠ 0 

 

2.12.2 Testfunktion med t-fördelning 

 

Vår hypotesprövning går ut på att testa om stickprovets medelvärde är ”mycket större” eller 

”mycket mindre” än det hypotetiska medelvärdet, det vill säga väntevärdet μ = 0 i vårt fall. 

Vad innebär då ”mycket större” eller ”mycket mindre”? Den frågan besvaras genom att 

använda sig av en testfunktion (Körner & Wahlgren, 2006). Testfunktionen väljer man med 

utgångspunkt i de förutsättningar som föreligger undersökningen. I vårt fall är populationens 

standardavvikelse okänd och antalet observationer är i de flesta fall mindre än 30. Därför 

använder vi oss av t-test. Testfunktion för t-test ser ut på följande sätt: 

 

ns
Xt μ−

=  

 

X = stickprovets medelvärde 
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μ = väntevärde 

s = stickprovets standardavvikelse 

n = antal observationer 

 

Testfunktionens kritiska område bestäms genom t-fördelningen, vilken har liknande 

egenskaper som normalfördelningen. Enligt Körner och Wahlgren är funktionen oberoende av 

stickprovets storlek men är framför allt av intresse vid små stickprov (2006). 

 

Vid jämförelser har vi två stickprovsmedelvärden och andra hypoteser, vilket också innebär 

att testfunktionen ser annorlunda ut. 

 

Testfunktion vid jämförelser: 

 

( )

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−−
=

21

2

021

11
nn

s

dXX
t

p

 

 

X 1 = första stickprovets medelvärde  

X 2 = andra stickprovets medelvärde 

d0 = väntevärde 

( ) ( )
2

11

21

2
22

2
112

−+
−+−

=
nn

snsns p  

n1 = antal observationer för första stickprovet 

n2 = antal observationer för andra stickprovet 

s1 = första stickprovets standardavvikelse 

s2 = andra stickprovets standardavvikelse 

 

2.12.3 Hypotesprövning med p-värde 

 

Vi använder oss av p-värde vid prövning av nollhypotesen. P-värde innebär risken att förkasta 

nollhypotesen trots att den är sann, vi vill därav ha så lågt p-värde som möjligt. Är p-värdet 

litet förkastas nollhypotesen och ju mindre p-värdet är desto större är stödet för 
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mothypotesen. Vid en ensidig mothypotes innebär p-värdet sannolikheten för att ett t-värde är 

antingen större eller mindre än testfunktionens t-värde beroende på mothypotesens 

formulering. Då en tvåsidig mothypotes används får man fram sannolikheten genom att helt 

enkelt dubbla den ensidiga mothypotesens p-värde. Vi använder oss av en tvåsidig 

mothypotes och räknar ut p-värde genom nedanstående formel: 

 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −
>×=

ns
Xtp μPr2  

 

X = stickprovets medelvärde 

μ = väntevärde 

s = stickprovets standardavvikelse 

n = antal observationer 

t = ett t-värde 

 

2.12.4 Val av signifikansnivå 

 

Signifikansnivå (α) är den kritiska gräns vi väljer vid hypotesprövning. Denna kritiska gräns 

jämförs med det p-värde vi får fram och är p-värdet mindre än signifikansnivån kan vi 

förkasta nollhypotesen. 

 

α < p : H0 förkastas ej 

 

α ≥ p : H0 förkastas 

 

Vi har valt att ha en signifikansnivå på fem procent eftersom det är den gräns som nästan 

alltid används enligt Körner och Wahlgren om det inte finns starka skäl till något annat 

(2006). 
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3. Praktisk referensram 
 
I den praktiska referensramen tas det upp lite kuriosa och bakgrund kring de valda klubbarna 

samt Italien som fotbollsland för att göra vidare läsning mer intressant. Den ska även ge 

läsaren en överblick över hur Europacuperna samt serie- och cupspelet i Italien fungerar och 

är uppbyggt. 

 

3.1.  Europacupspel 

 

I undersökningen använder vi oss av ”Europacupspel” som samlingsnamn för matcher tagna 

från två av UEFA:s cuper. UEFA står för Union of European football associations och är det 

styrande organet inom fotboll i Europa (UEFA Organisation, 2007). UEFA anordnar varje år 

flera cuper där klubblag i kan mötas över landsgränserna för att avgöra vilka som är de bästa 

lagen i Europa. 

 

3.1.1 UEFA Champions league 

 

UEFA Champions league är den mest prestigefyllda turneringen i Europa för klubblag 

(UEFA Organisation, 2007). Den startades säsongen 1955/1956 fast då hette den European 

Champion Clubs’ Cup. Cupen fick sitt nuvarande namn 1992. Under årens lopp har 

turneringens format utvecklats. Det nuvarande formatet introducerades 2003/2004. 

 

För att få vara med och spela ska klubblagen ha vunnit sitt respektive lands mästerskap 

(UEFA Organisation, 2007). De resterande platserna delas ut till lag från olika länder 

beroende på landets ranking. Exempelvis får de fyra bästa lagen i Italien vara med medan 

endast ett lag från Sverige blir inbjudet. Det hela börjar sedan med kvalificeringsfasen som 

består av tre omgångar utslagsmatcher. 

 

Vilka som ska möta vilka är en komplicerad process som beror på vilket land respektive lag är 

ifrån (UEFA Organisation, 2007). Olika placeringar i olika lands mästerskap gör att lagen 

startar i olika omgångar av turneringen. För att hålla oss till tidigare exempel så 
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direktkvalificerar sig vinnaren i italienska mästerskapet till första omgången och slipper kvala 

medan vinnaren i Sverige får starta i första omgången av kvalifikationsfasen. 

 

Varje kvalifikationsomgång består av sexton matcher vilket innebär 32 lag (UEFA 

Organisation, 2007). Kvalomgångarna spelas genom utslagsmatcher. Utslagsmatcher innebär 

att lagen möts två gånger, hemma och borta. Det lag som gör flest aggregerade mål i de två 

matcherna är det lag som går vidare till nästa omgång. De lag som blir utslagna i första och 

andra omgången är eliminerade från turneringen, medan de lag som blir utslagna i tredje 

omgången får chansen att spela i UEFA cupens (beskrivs senare) första omgång. Sexton lag 

åker ut varje omgång och sexton nya tillkommer från de länder vars ranking är högre. Till slut 

har sexton lag lyckats kvalificera sig och utgör tillsammans med ytterligare sexton 

direktkvalificerade lag den första omgången i turneringen. 

 

Den första omgången i turneringen innebär gruppspel (UEFA Organisation, 2007). De 32 lag 

som deltar delas in i grupper med fyra lag i varje. Sedan sker dubbelmöten mellan samtliga 

lag i gruppen. Tre poäng delas ut vid vinst, ett poäng vid oavgjort och noll poäng vid förlust. 

Det två lagen med högst poäng i varje grupp går vidare till slutspel, treorna får chans i UEFA 

cupens tredje omgång och de som kommer sist blir eliminerade. 

 

Slutspelet består precis som kvalspelet av utslagsmatcher (UEFA Organisation, 2007). Vilket 

lag som avancerar beror först och främst på vem som gör flest aggregerade mål i de två 

matcherna. Har lagen gjort lika många mål går det lag med flest bortamål vidare. Är det 

oavgjort även efter det spelas istället en förlängning som mynnar ut i straffsparksläggning om 

inte matchen är avgjord vid förlängningens slut. 

 

Utslagsmatcherna håller på ända tills det bara finns två lag kvar i turneringen (UEFA 

Organisation, 2007). Dessa lag möts i en final på neutral arena i endast en match där vinnaren 

tar hem titeln som Europas bästa klubblag. 

 

3.1.2 UEFA cupen 

 

UEFA cupen introducerades för första gången säsong 1971/1972 (UEFA Organisation, 2007). 

Det finns många olika vägar att kvalificera sig till cupen. Exempelvis kan laget komma näst 
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efter mästarna i den inhemska ligan, vinna den nationella cupen, komma högt i UEFA 

”Intertoto cup” eller komma högt i UEFA:s ”Fair play league”. Lagen kan även komma från 

Champions league som beskrevs i tidigare avsnitt. 

 

Kvalificeringsfasen fungerar på samma sätt som för Champions league med skillnaden att det 

finns 80 lag i första kvalificeringsomgången istället för 32 och att den bara spelas över två 

omgångar (UEFA Organisation, 2007). Detta leder fram till att 40 lag kvalificerar sig till 

gruppfasen. 

 

Gruppspelet sker på samma sätt som i Champions league med skillnaden att grupperna 

innehåller ett lag mer samt att det spelas hälften så många matcher, varje lag möts alltså 

endast en gång var (UEFA Organisation, 2007). De tre lagen som hamnar högst i varje grupp 

går vidare till finalspel där de tillsammans treorna från gruppspelet i Champions league blir 

32 lag. 

 

Finalspelet följer samma format som i Champions league och mynnar även den ut i en final 

match på en neutral arena (UEFA Organisation, 2007). 

 

 

3.2. Serie- och cupspel i Italien 

 

De matcher vi använder oss av i undersökningen och kallar för ”serie- och cupspelsmatcher i 

Italien” består av italienska seriematcher samt cupmatcher från den inhemska cupen. 

 

3.2.1 Serie A 

 

Serie A är den högsta serien i det italienska liga systemet (Lega Nazionale Professionisti, 

2007). Den består av 20 lag där alla möter alla två gånger, en gång på hemma- och en gång på 

bortaplan. Serien sträcker sig från augusti till och med maj. 

 

I det nuvarande systemet erhåller varje lag tre poäng för vinst och en poäng för oavgjort (Lega 

Nazionale Professionisti, 2007). Vid förlust delas inga poäng ut. Det lag som innehar mest 
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poäng i slutet av säsongen vinner ”lo scudetto” som mästartiteln brukar kallas. Hamnar två 

lag på samma poäng är det i första hand inbördes möten lagen emellan som avgör vem som 

vinner titeln. Har lagen samma resultat vid inbördes möten är det målskillnad som avgör 

vinnaren.  

 

De fyra lag som hamnar högst upp i serie A får chansen att spela i Champions league, de 

följande två får spela i UEFA cupen (UEFA Organisation, 2007). De fyra lag som kommer 

sist i serie A blir degraderade till serie B inför nästa säsong (Lega Nazionale Professionisti, 

2007). Det finns även en plats i UEFA cupen reserverad för vinnarna i den italienska cupen - 

Coppa Italia. 

 

3.2.2 Coppa Italia 

 

Den inhemska cupen i Italien kallas för Coppa Italia (Lega Nazionale Professionisti, 2007). 

Den startade redan så tidigt som 1922. Det som skiljer cupen ifrån seriespelet är, förutom 

formatet, att även lag från serie B finns med och tampas om segern. 

 

Det är 42 lag som är med i italienska cupen (Lega Nazionale Professionisti, 2007). Dessa lag 

måste tas sig igenom cupens tre faser för att vinna. Första fasen består av två omgångar 

utslagsmatcher där de 24 sämst placerade lagen från föregående säsong paras ihop och spelar 

om att få gå vidare. Första omgången resulterar alltså i att sex lag går vidare (eftersom 24/2/2 

= 6) till fas två. Till denna fas läggs de tio lag med placeringarna nio till arton från föregående 

säsong och paras sedan ihop till åtta matcher. Åtta lag återstår från första och andra fasen då 

tredje fasen inleds. Tillsammans med de lag som haft högst placeringar i serien från tidigare 

säsong går dessa in i tredje och sista fasen. Tredje fasen består av utslagsmatcher med dubbla 

möten ända fram till final som sker i form av en enkel utslagsmatch på en neutral arena. 

 

 

3.3. Fotboll i Italien 

 

Fotboll är den mest populära sporten i Italien (Baroncelli & Lago, 2006). Av 58 miljoner 

människor som bor i Italien är drygt 44 miljoner fotbollsintresserade, 31 miljoner håller på 
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något lag, 8 miljoner tittar regelbundet på fotboll vid någon av landets arenor, 20 miljoner 

läser om fotboll i tidningar och 25 miljoner följer fotbollen på TV eller radio. Själva landet 

associeras hos många med denna sport på grund av de italienska lagens goda prestationer 

inom europeisk fotboll.  

 

 

3.4. AS Roma 

 

AS Roma bildades av Italo Foschi år 1927 genom en sammanslagning av fyra klubbar (AS 

Roma SPA, 2007). Resultatmässigt har det gått bra för Roma de senaste åren. De har 

exempelvis varit bland de tre högsta i ligan fem gånger sedan år 2000, gått långt i 

Europacuperna och varit i final i italienska cupen de senaste tre åren.  

 

AS Roma blev börsnoterat år 1999. (AS Roma SPA, 2007). Enligt ”Football Money League” 

utgivet av Deloitte (2007) hade AS Roma 127 miljoner euro i intäkter säsong 2005/2006 och 

därmed ligger på 12:e plats bland de fotbollsklubbar med mest omsättning i världen. I figur 

3.1 kan vi se aktiekursens utveckling i jämförelse med fotbollsindexet. 
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Figur 3.1: AS Romas aktiekursutveckling i jämförelse med fotbollsindex 
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3.5. Juventus 

 

Juventus grundades år 1897 (Juventus Football Club SPA, 2007). Det har sedan dess haft 

många stora framgångar och anses vara det mest framgångsrika laget i italiensk historia. 

 

Under 2000-talet har laget vunnit serie A tre år och kommit bland topp tre i två säsonger 

(Global Sports Media, 2007). I Europacuperna har det också gått bra med bland annat en final 

2003 och finalspel de resterande åren. 2006 drabbades Juventus av en skandal där de fälldes 

för att ha ”fixat” matcher och mutat domare (BBC Sports, 2006). Det blev på grund av detta 

tvångsdegraderade till serie B men lyckades vinna den direkt och är 2007 tillbaka i serie A 

(2007). 

 

Juventus är en av världens rikaste klubbar och börsnoterades 2001. Säsongen 2005/2006 hade 

de intäkter på 251,2 miljoner euro vilket sätter Juventus på tredje plats vad det gäller 

omsättning bland världens fotbollsklubbar (Deloitte, 2007). I figur 3.2 kan vi se aktiekursens 

utveckling i jämförelse med fotbollsindexet. 
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Figur 3.2: Juventus aktiekursförändring i jämförelse med fotbollsindex 
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3.6. SS Lazio 

 

Lazio grundades år 1900, de har sedan dess utvecklats till att bli till ett av de mest meriterade 

lagen i Italien (SS Lazio, 2007). Resultatmässigt har det gått ganska bra för Lazio (Global 

Sports Media, 2007). De har i princip under hela 2000-talet haft höga placeringar i serie A 

med undantag från två säsonger som är en direkt följd av att de fick sälja många bra spelare 

för att ta sig ur den finansiella kris som drabbade dem 2004 (CNN, 2004). 

 

Lazio var listat på italienska börsen år 1998 och därmed var den första börsnoterade 

fotbollsklubben i Italien. I början av 2000-talet var Lazio bland de 20 lag som hade högst 

omsättning i välden (Deloitte, 2007) Detta förändrades dock drastiskt då de drabbades av en 

kris 2004 och fick sälja av spelare för att inte gå i konkurs (CNN, 2004). I figur 3.3 kan vi se 

aktiekursens utveckling i jämförelse med fotbollsindexet. 
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Figur 3.3: SS Lazios aktiekursförändring i jämförelse med fotbollsindex 
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4. Teori 
 

De teorier som presenteras visar olika syn på vad aktiepriset innehåller och hur aktier kan 

värderas. Det belyser även hur information samt psykologiska effekter hos investerarna 

påverkar priset på marknaden.  

 

4.1. Värdering av aktier 

 

Att bestämma hur mycket en tillgång är värd är en av de viktigaste frågorna inom den 

finansiella världen (Bodie & Merton, 2000). Värdering av tillgångar är en väsentlig aspekt i 

de allra flesta finansiella beslut. Det finns ett antal teorier om hur finansiella tillgångar kan 

värderas. En hel del teorier bygger på beräkningar av nuvärde i framtida intäkter, det vill säga 

hur mycket förväntade, framtida pengar är värda idag (Ross, Westerfield & Jaffe, 2001). 

Modeller av denna typ kallas allmänt för ”discounted-dividend model” och förkortas DDM 

(Bodie & Merton, 2000). DDM grundas på investerares förväntningar om framtida 

utdelningar samt prisförändringar, vilket i praktiken innebär förväntad avkastning. Den 

generella DDM formeln ser ut enligt följande: 

 

∑
∞

= +
=

1
0 )1(t

t
t

k
D

P  

 

P0 = dagens aktiepris 

Dt = utdelning år t 

k = investerares avkastningskrav 

 

Problemet med att tillämpa denna modell i praktiken är att det är svårt att förutse alla framtida 

utdelningar (Bodie & Merton, 2000). Det finns därför flera varianter av DMM som är mer 

användbara i praktiken, exempelvis Gordons modell som antar konstant ökning av 

utdelningarna eller mer komplicerad trestegs DDM där tillväxten i utdelningarna varierar över 

tiden (Damodaran, 2002). 

 

 

 31



4.2. Effektiva marknadshypotesen 

 

En effektiv marknad definieras som en marknad där priser fullständigt återspeglar tillgänglig 

information (Fama, 1970). Detta illustreras med hjälp av figur 1 (Ross, Westerfield och Jaffe, 

2002). En effektiv marknad reagerar på ny information omedelbart, varken för långsamt eller 

med överreaktion.  

 

 
Figur 4.1: Effektiva marknadshypotesens reaktion på information 

Överreaktion och 
återgång 

Fördröjd reaktion 

Effektiva marknadens 
reaktion på ny 
information 

Aktiepris 

Tid före och efter 
en händelse 

  -30   -20   -10     0   +10   +20   +30 

Offentliggörande  

 

Den effektiva marknadshypotesen förutsätter att människor agerar rationellt på marknaden 

(Arnold, 2005). Ibland stämmer dock inte priset överens med aktiens värde under korta 

perioder enligt Bodie & Merton, vilket tyder på att inte alla investerare är rationella (2000). 

Det är trots detta förnuftigt att förutsätta en marknad där aktiepriset är en exakt spegelbild av 

aktievärdet. Detta för att de irrationella investerarnas köp och sälj aktioner tar ut varandra. 

Dessutom finns det många erfarna och välinformerade personer som utnyttjar felprissättningar 

i syfte att tjäna pengar och på så sätt rättar till de tillfälliga skillnader som finns.  

 

Marknadseffektivitet brukar delas in i tre olika former beroende på informationsnivå: svag, 

semistark och stark. 
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Den svaga formen innebär att dagens aktiepriser reflekterar alla föregående aktiepriser. Det 

går därav inte att prognostisera framtida priser med utgångspunkt i historiska värden (Arnold, 

2005). 

 

I den semistarka formen återspeglar aktiepriserna all tillgänglig offentlig information (Arnold, 

2005). Detta innebär att aktiepriset dels innehåller historisk information men även 

information om utdelningar, teknologiska genombrott, VD avgångar med mera. Den 

semistarka formen av marknadseffektivitet tyder på att det inte är möjligt att göra vinst genom 

att agera på offentlig information eftersom marknaden redan har reagerat på den. 

 

Den starka formen av marknadseffektivitet innebär att all relevant åtkomlig information, även 

icke-offentlig, återspeglas i aktiepriser (Arnold, 2005). Då det råder stark form av 

marknadseffektivitet är det inte ens möjligt att skapa vinst med hjälp av insider information. 

 

Olika typer av information som återspeglas i aktiepriset: 

 

• Svag effektivitet: Historisk information 

• Semistark effektivitet: Historisk och offentlig information 

• Stark effektivitet: Historisk, offentlig och insider information 

 

 

4.3. Behavioural finance - Aktieägarbeteende 

 

Beteendet och psykologin hos investerare är nytänkande som kopplar samman 

beteendevetenskap med kunskap om hur marknaden fungerar (Arnold, 2005). Teorin bestrider 

ett av grundantagandena i effektiva marknadshypotesen, nämligen att investerare är rationella. 

Anhängare av Behavioural finance menar att investerare frekvent gör systematiska fel. Dessa 

fel skapar skillnader i aktiens pris och dess fundamentala värde under långa perioder. 

Framgångsrika investerare har länge sagt att för att förstå marknaden måste man förstå de 

psykologiska tendenserna hos investerarna. 
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4.3.1 Effektiva marknadshypotesen kontra Behavioural finance 

 

Antagandet om att människor är rationella är ganska lätt att bräcka (Arnold, 2005). Det finns 

bevis från empiriska studier att majoriteten av investerarna inte estimerar det fundamentala 

värdet och därför inte heller kan ta ett rationellt beslut. Exempel på sådana investerare är de 

som handlar aktier baserat på tips från kompisar, tidningar eller rådgivare. 

 

Enligt effektiva marknadshypotesen kan dock individuellt irrationellt beteende accepteras så 

länge det kollektiva resultatet blir rationellt (Arnold, 2005). Detta blir det genom att den 

irrationella handeln är balanserad och på så sätt tar ut vartannat. Det finns dock en växande 

bevisning för att handeln inte är balanserad och slumpmässig utan följer ett visst mönster, 

vilket i sin tur innebär att priset förskjuts från det fundamentala värdet. 

 

Ett ytterligare argument till den effektiva marknadshypotesens fördel är rationella 

arbitragörer. De exploaterar prisskillnader i liknande värdepapper genom att samtidigt sälja 

det övervärderade värdepappret (eller om de ej äger den, sälja det kort) och köpa det 

undervärderade och på så sätt skapa en riskfri vinst (Bodie & Merton, 2000). Genom att köpa 

undervärderade värdepapper höjs priset och genom att sälja övervärderade sänks priset, vilket 

till slut kommer leda till att värdepappren kommer nå sitt fundamentala värde. Problemet med 

detta resonemang är exempelvis att många värdepapper saknar ett perfekt, eller ens ett bra, 

substitut, vilket gör att arbitragehandel blir riskabel (Arnold, 2005). Även om det finns ett bra 

substitut så är det en riskabel investering för arbitragören eftersom de irrationella investerarna 

kan fortsätta driva upp priserna så att återgången till det fundamentala värdet tar längre tid än 

vad arbitragören väntar sig. Dessa problem innebär att arbitrage är riskabelt, vilket innebär att 

de rationella arbitragörernas effekt på priset inte blir tillräckligt stor för att värdepappren ska 

nå dess fundamentala värde direkt när information presenteras. 

 

4.4. Psykologiska tendenser hos investerare 

 

Investerare visar en del psykologiska tendenser som strider mot antagandet om den 

ekonomiskt rationella människan. Nedan följer exempel på sådana tendenser som enligt 

Arnold har inverkan på investerares köp- och säljbeslut och därför kan vara intressanta att ta i 

beaktning (2005). 
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Övertro 

Då en investerare blir tillfrågad att förutse ett företags vinst om ett år och ange ett intervall där 

de är 95 procent säkra på att resultatet hamnar inom, tenderar de att välja ett alldeles för smalt 

intervall. Investerare tar fel beslut eftersom de underskattar sin egen brist på information. De 

blir exempelvis förvånade då ett företag släpper sin resultatrapport eftersom de hade en 

”övertro” på sin egen förutsägelse. Därför tar det ett tag innan investerarna hinner reagera på 

denna nya information och priserna justeras långsamt. 

 

Representativitet 

Representativitet innebär att bedömningar görs baserat på stereotyper. Att se identiska 

mönster där inga mönster existerar. Exempelvis om en aktie gått dåligt under en längre 

period, då antar investeraren att detta mönster är representativt för företag och kommer att 

fortsätta gå dåligt. Även företag som har haft flera dåliga år kan visa goda resultat i 

kommande kvartalsrapporter. Denna typ av tendenser förekommer trots att det finns studier 

som visar att tidigare prestationer är ett dåligt sätt att förutse framtida resultat. 

 

Konservatism 

Investerare vill inte gärna ändra sin åsikt, trots att ny information finns att tillgå. Detta innebär 

att om vinster blir högre än beräknat tenderar investerare att underreagera till en början. De 

reviderar inte sina vinstberäkningar tillräckligt mycket genom att räkna med den nya 

informationen. Då kan således en överraskning följas av ytterligare en vid nästa vinstrapport. 

 

Smalt perspektiv 

Med smalt perspektiv menas att investeraren endast tittar på en liten del av helheten vid sina 

bedömningar av risk och avkastning. Ett exempel kan vara en ung investerare som 

pensionssparar. Han pensioneras om 30 år men lägger alldeles för stor vikt på vinster och 

förluster i sin portfölj på kort sikt. Ett annat exempel är att en investerare endast tittar på 

risken och avkastningen för en aktie. Denna aktie är bara en del av hela förmögenheten och 

ger därför en dålig bild av helheten. Om perspektivet är smalt överskattas ofta risken, speciellt 

om investeraren är riskavert. Smalt perspektiv leder till att investerare tenderar att undvika 

aktier till fördel för riskfria statspapper. 
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Tvetydig aversion 

Det finns en överdriven motvilja hos investerare då de inte har särskilt mycket information, å 

andra sidan finns det en överdriven välvilja för det välkända då de känner att de har mycket 

information, vilket innebär att de i detta fall är mer villiga att chansa. Tvetydig aversion skulle 

kunna förklara varför investerare undviker att investera i värdepapper på andra sidan jorden 

trots att det finns bevis på att internationell diversifiering är fördelaktigt. 

 

Positiv feedback 

Positiv feedback investerare är de som köper då priserna går upp och säljer då de går ner. 

Genom sitt beteende hjälper de till att förstärka den trend som uppstått. Välinformerade 

investerare kan till och med medvetet förstärka en trend i syfte att investerare med sämre 

information ska haka på och på så sätt skjuta priserna extra mycket, vilket den välinformerade 

investeraren sedan kan tjäna pengar på. 

 

Ånger 

Psykologer har observerat att folk tenderar att avstå från vinster. Detta för att undvika den lilla 

risk som finns och rädslan över känslan att misslyckas. De undviker alltså i så stor 

utsträckning som möjligt känslan av att ångra sig. 

 

Bekräftelse 

Folk har en strävan efter att hitta information som stämmer överens med deras befintliga tro. 

Information som strider mot denna tro ignoreras. 

 

Kognitiv dissonans 

Om det funnits en övertygelse under en lång period fortsätter folk att tro på den trots att 

övertygelsen tydligt är motbevisad. Folk upplever en mental konflikt då bevis mot deras 

antaganden presenteras, vilket leder till förnekelse under en ansenlig tid. 

 

Tillgänglighet 

En synlig händelse kan dra till sig mer fokus än den förtjänar. Detta sker på bekostnad av 

bilden i stort, då den synliga händelsen finns färskare i minnet eller är mer känslomässigt 

laddad.  Ett företag inom IT-sektorn kan visa väldigt dåliga resultat, vilket kan leda till att 

investerare lämna hela branschen och på så sätt ignorerar möjligheter till att hitta andra 
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köpvärda företag inom samma sektor. De övervärderar alltså den lättillgängliga 

informationen. 

 

Felberäkningar av sannolikheter 

Investerare tenderar att räkna med alldeles för små sannolikheter för troliga utfall och för 

stora sannolikheter för utfall som inte är troliga. 

 

Förankring 

Förankring handlar om att folk tenderar att influeras av tidigare förslag. Exempelvis influeras 

investerare som värderar en aktie av aktiens tidigare värdering. Med andra ord förankras 

värderingsförändringar i tidigare värderingar av aktien. 
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5. Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenteras resultat från undersökningen och analys av dessa. Det inleds med 

den avvikande avkastningen från de olika händelserna och följs av jämförelser i den 

avvikande avkastningen vid olika matchtyper och motstånd. 

 

5.1. Utgångspunkt 

 

Enligt effektiva marknadshypotesen återspeglas information fullständigt i aktiepriset och 

marknaden reagerar omedelbart på ny information (Fama, 1970). Ser vi då de undersökta 

händelserna som ny information innebär detta att aktiekursen borde anpassa sig efter denna 

nya information. 

 

Aktiepriset innehåller även förväntningar enligt discounted-dividend model (Bodie & Merton, 

2000). Spekulationer kring hur resultatet ska bli kring matchtillfällena är stora, speciellt i ett 

land som Italien där fotboll är den största sporten (Baroncelli & Lago, 2006). Det finns alltså 

förväntningar på utfallet i en match och dessa förväntningen återspeglas i aktiepriset. Frågan 

är bara vilka dessa förväntningar är?  

 

Alla tre lagen i undersökningen tillhör toppklubbarna i italiensk fotboll. Det är därför rimligt 

att anta att förväntningarna på dessa lag är ganska stora. Ett annat rimligt antagande är att det 

finns skillnader i förväntningarna beroende på motstånd. Exempelvis borde förväntningarna 

vara lägre för att vinna mot ett bra lag än de är för att vinna mot ett dåligt lag, vilket innebär 

att vinsten mot det bra laget borde vara en bättre nyhet än vinsten mot det dåliga. Eftersom 

vinsten mot det bra laget inte i samma utsträckning finns med i förväntningarna som vinsten 

mot det sämre innebär detta att förändringen i aktiepriset också borde bli större vid vinst mot 

det bra laget. 
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5.2. Resultat och analys vid olika händelser 

 

Vi börjar med att visa de resultat vi har fått fram vid olika händelser. Resultatet består av 

avvikande avkastning och hypotestest för att enkelt kunna se vilka resultat som är 

signifikanta. Därefter följer direkt en analys där resultatet analyseras med hjälp av de teorier 

som presenterats i föregående kapitel. Vi presenterar endast de tre lagens sammanlagda 

resultat, varje lags enskilda resultat finns presenterat i bilaga 3. Händelserna är indelade i två 

avsnitt där vi skiljt serie- och cupspel i Italien från Europacupspel. 

 

De förkortningar vi har som rubriker för de olika händelserna i tabellerna består av tre 

bokstäver. Den första bokstaven beskriver matchresultat, den andra beskriver typ av motstånd 

och den tredje vilken matchtyp det är. Exempelvis betyder ”VTS” vinst mot ett topplag i 

serie- eller cupspel i Italien. Fullständig beskrivning av förkortningarna finns i bilaga 2. 

 

5.2.1 Serie- och cupspel i Italien 

 

I tabell 5.1 presenteras resultatet för serie- och cupspel i Italien för samtliga lag. Den 

genomsnittligt avvikande avkastningen är positiv enbart vid vinst och negativ vid resterande 

händelser. 

 

Nollhypotesen förkastas i fyra av de sex händelserna, vilket innebär att sambandet mellan 

aktiepriset och matchresultatet är signifikant för dessa. Vi kan dock inte statistiskt säkerställa 

att den genomsnittligt avvikande avkastningen skiljer sig från noll vid händelserna VES och 

OTS. 

 

Samtliga lag VTS VES OTS OES FTS FES 
Rit 0,797% 0,253% -0,241% -0,824% -1,800% -0,773% 
Standardavvikelse 0,017 0,015 0,024 0,018 0,025 0,022 
Antal observationer 38 120 36 51 39 37 
p-värde 0,6% 7,1% 55,0% 0,2% 0,0% 4,0% 
H0: μ=0, H1: μ≠0 H0 förk. H0 förk. ej H0 förk. ej H0 förk. H0 förk. H0 förk. 
Tabell 5.1: Resultat för serie- och cupspel i Italien 
 
Vid en första anblick av figur 5.1 ser vi att resultatet stämmer in i stort med vad som kan 

förväntas enligt effektiva marknadshypotesen och förväntningarna på marknaden. Eftersom 
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lagen vi undersökte är topplag med höga förväntningar på sig borde en oavgjord match ses 

som neutral information då de möter ett annat topplag. Då de möter ett lag som ej är ett 

topplag borde förväntningarna vara högre, nästan så höga så att en vinst ses som neutral 

information. 

 

OTS; -0,241%

FES; -0,773%

FTS; -1,800%

OES; -0,824%

VES; 0,253%

VTS; 0,797%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Figur 5.1: Serie- och cupspel i Italien 

 

Detta resonemang stämmer väldigt bra in på resultatet då det gäller serie- och cupmatcher i 

Italien. Vid vinst mot topplag, som ses som positiv information, reagerar marknaden genom 

att den avvikande avkastningen ökar. Vinst mot ej topplag och oavgjort mot topplag kan ses 

som neutral information och de avvikande avkastningarna är heller inte signifikant skilda från 

noll. Negativ information i detta fall består av oavgjort mot dåliga lag samt de två olika 

förlusterna, vilka alla tre visar underavkastning. 

 

Det enda som inte stämmer överens med effektiva marknadshypotesen är att förluster mot 

topplag har mer negativt avvikande avkastning än förluster mot ej topplag. Den lägre 

avkastningen i matcher mot topplag skulle kunna förklaras genom tillgänglighet. En 

toppmatch får större fokus i media och ses av fler människor än en match mot ett lag som ej 

är topplag. Investerare som i vanliga fall inte hade tittat på matchen tittar kanske just för att 

matchen är så tillgänglig och därför blir fler varse om förlusten och reagerar på den dåliga 

nyheten. 
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En annan förklaring skulle kunna vara förekomsten av ”sexpoängsmatcher”. Inom fotboll 

brukar det ibland pratas om att en match mellan två topplag i praktiken ger sex poäng. Detta 

för att det är topplagen som konkurrerar om topplaceringarna och varje match är viktig då ett 

lag måste vinna för det mesta om de vill placera sig i toppskiktet ligan. När två topplag möts 

innebär en förlust inte bara tre tappade poäng utan även att tre poäng ges bort till det 

konkurrerande, vinnande laget. På detta sätt kan investerare anse att toppmatcher är viktigare 

matcher och förväntningarna skruvas ner extra mycket vid en förlust.  

 

Inom teori om aktieägarbeteende finns det flera möjliga förklaringar att finna till att förluster 

mot ej topplag inte har avvikit mer negativt än förluster mot topplag. En anledning kan vara 

representativitet, vilket innebär att investerare inte agerar eftersom laget brukar vinna mot ej 

topplag och ser detta fall som en tillfällighet. En annan kan vara konservatism som innebär att 

en investerare inte gärna ändrar sin åsikt. Då tenderar investeraren att underreagera på ny 

information och kanske till och med strunta i den eftersom han endast ser information som 

stärker hans egen åsikt. Det sistnämnda beteendet kallas för bekräftelse. 

 

5.2.2 Europacupspel 

 
I tabell 5.2 kan vi se positiva aktiekursförändringar då lagen vinner mot bägge typer av 

motspelare samt vid oavgjort och förlust mot ej topplag. Aktiekursen sjunker efter både 

oavgjort och förlust mot topplag. 

 

Den genomsnittligt avvikande avkastningen är endast signifikant vid förlust mot topplag. De 

andra händelserna är ej signifikanta, vilket innebär att vi inte kan påvisa något samband med 

aktiekursutvecklingen. 

 

Samtliga lag VTE VEE OTE OEE FTE FEE 
Rit 0,912% 0,015% -0,693% 0,360% -1,213% 0,095% 
Standardavvikelse 0,027 0,021 0,026 0,015 0,019 0,032 
Antal observationer 30 27 25 10 33 7 
p-värde 7,3% 97,1% 19,0% 46,9% 0,1% 94,0% 
H0: μ=0, H1: μ≠0 H0 förk. ej H0 förk. ej H0 förk. ej H0 förk. ej H0 förk. H0 förk. ej 
Tabell 5.2: Resultat för Europacupspel 
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Resultatet från Europacupmatcherna är inte alls lika tydligt som resultatet för serie- och 

cupmatcherna i Italien. Vi kan se i figur 5.2 att avkastningarna inte följer det mönster som är 

förväntat. Detta anser vi främst bero på de dubbla utslagsmatcherna som drabbar en del 

matcher i undersökningen. Dessa matcher skapar nämligen möjlighet till avancemang i cupen 

trots förlust eller oavgjort. Varför detta skulle kunna skapa problem i resultaten är för att 

förlustmatcher och oavgjorda matcher som annars skulle ses som dåliga eller neutrala nyheter 

nu helt plötsligt kan ses som goda. Den positiva informationen som är en följd av ett 

avancemang har antagligen större inverkan på händelsen än den negativa som uppstår om 

laget till exempel förlorar. Blandas exempelvis goda nyheter in bland dåliga nyheterna får 

händelserna större standardavvikelse än de borde ha och den avvikande avkastningen dämpas 

och på så vis närmar sig noll. Då blir resultaten missvisande och svåra att få signifikanta. 

 

En annan anledning kan vara att det vid en del händelser finns få observationer. Vid oavgjort 

mot ej topplag och förlust mot ej topplag finns exempelvis endast tio respektive sju 

observationer. 
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0,5%

1,0%

1,5%

 
Figur 5.2: Europacupspel 

 

Den händelse som är signifikant stämmer överens med den effektiva marknadshypotesen, det 

vill säga att aktiepriset sjunker mer vid en förlust än i normalfallet. Vi kan inte säga så mycket 

om resterande händelser eftersom de inte är signifikanta men bortser vi ifrån det kan vi se en 

likhet med hur aktiepriset reagerade på matchresultat i serie- och cupmatcher i Italien. 
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De händelser som skiljer sig från mönstret vi såg i de italienska serie- och cupmatcherna är 

oavgjort och förlust mot dåliga lag, som här istället är positiva. Ifall detta är en tendens i 

europeiska matcher går inte att läsa ut från resultatet men det känns inte som en slump att det 

är just dessa två händelser som har lägst observationer. 

 

 

5.3. Skillnader vid olika matchtyper 

 

Det resultat i skillnader mellan olika matchtyper som presenteras nedan är för samtliga lag 

tillsammans. Resultatredovisning lag för lag finns i bilaga 4. 

 

Ett av syftena med denna uppsats var att undersöka om det finns signifikanta skillnader i 

aktiekursutvecklingen vid olika typer av matcher. Tabell 5.3 åskådliggör skillnader mellan 

inhemskt spel och cupspel i Europa vid de olika händelserna. 

Nollhypotesen förkastas enbart vid de oavgjorda matcherna mot sämre lag. Vid alla andra 

händelser finns det ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan matcher i Italien och 

Europacupspel. 

 

Samtl. lag VTS vs VTE VES vs VEE OTS vs OTE OES vs OEE FTS vs FTE FES vs FEE 
μS - μE -0,001 0,002 0,005 -0,012 -0,006 -0,009 
p-värde 83,8% 58,1% 49,0% 4,5% 26,9% 51,4% 
H0: μS=μE, 
H1: μS≠μE

H0 förk. ej H0 förk. ej H0 förk. ej H0 förk. H0 förk. ej H0 förk. ej 

Tabell 5.3: Skillnader vid olika matchtyper 
 

Resultatet i undersökningen visar på en signifikant skillnad mellan olika typer av matcher då 

laget spelar oavgjort mot ej topplag. Resterande händelser är ej signifikanta, vilket innebär att 

vi inte kan påvisa några skillnader mellan olika typer av matcher. 

 

En förklaring till den signifikanta händelsen skulle kunna vara att investerare anser det vara 

värt att köpa aktien eftersom Europacupmatcher genererar mer pengar till klubben än de 

italienska matcherna. Denna anledning är dock inte så trolig eftersom de andra händelserna i 

sådana fall hade visat liknande mönster. En troligare anledning till att skillnaden blev 

signifikant är att den blev det av en slump. Medelvärdet för händelsen i Europacupspel som 

jämförs med medelvärdet hos de italienska matcherna är ej signifikant i sig, bland annat för 
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att den endast har tio observationer. P-värdena är väldigt höga för samtliga händelser utom 

den signifikanta. 

 

De slutsatser som är rimligast att dra när det gäller skillnader mellan olika matchtyper är att 

det inte finns några större sådana. 

 

 

5.4. Skillnader vid olika motstånd 

 

Likadant som för skillnader i matchtyp presenteras även här resultaten för samtliga lags 

skillnader, fast då vid olika motstånd. Skillnaderna för varje enskilt lag finns i bilaga 5. 

 

Vi hittade inga signifikanta skillnader i händelserna vid olika bra motstånd. Därmed är inte 

skillnaderna i avvikande avkastning tillräckligt stora för att statistiskt säkerställas. 

 

Samtl. lag VTS vs VES VTE vs VEE OTS vs OES OTE vs OEE FTS vs FES FTE vs FEE 
μT - μE 0,005 0,009 0,006 -0,011 -0,010 -0,013 
p-värde 8,0% 16,3% 21,9% 14,4% 6,4% 33,8% 
H0: μT=μE, 
H1: μT≠μE

H0 förk. ej H0 förk. ej H0 förk. ej H0 förk. ej H0 förk. ej H0 förk. ej 

Tabell 5.4: Skillnader vid olika motstånd 
 

I början av analyskapitlet skrev vi att det var rimligt att anta att det finns skillnader i 

förväntningarna vid olika typer av motstånd. Här konstaterar vi dock att vi inte kan bevisa 

detta. Skillnaderna är helt enkelt inte tillräckligt stora för att ge ett signifikant resultat vid det 

antalet observationer som vi har. 

 

Tittar vi på p-värden kan vi se att de är ganska låga för de italienska händelserna vid vinst och 

förlust, 8 respektive 6,4 procent. Eftersom vi har lagt vår signifikansnivå på 5 procent räcker 

inte dessa p-värden för att resultaten ska bli signifikanta men det visar ändå det skulle kunna 

finnas en skillnad mellan olika motstånd fast inte tillräckligt stor för att i vårt fall få ett 

signifikant resultat. Vi är dock övertygade om att vi med ytterligare några observationer hade 

kunnat hitta en signifikant skillnad. 
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6. Slutsats och förslag till vidare forskning 
 

Här skriver vi en slutsats som sammanfattar analys och konkret presenterar vad vi kommer 

fram till. Vi kommer även att ge förslag till vidare forskning. 

 

6.1. Slutsatser 

 

För att vara säkra på att vi inte missar att svara på viktiga frågeställningar i vår slutsats 

återkopplar vi till problemformuleringen: 

 

Påverkar matchresultatet aktiekursen i börsnoterade fotbollslag och skiljer sig 

påverkan beroende på motstånd eller matchtyp? 

 

Att hitta generella resultat kan vara svårt eftersom vi bara studerat fotbollslag från ett land 

under en begränsad period. De studerade lagen är dessutom väldigt framgångsrika och kanske 

på sätt dåligt representerar mindre lag i fotbollsindustrin. Vi har trots detta hittat en del 

intressanta resultat. I de italienska matcherna hittade vi positiv signifikant påverkan av 

aktiekursen vid vinst hos topplag. Vi hittade även negativa samband vid oavgjort hos ej 

topplag samt vid förluster. Vi skulle kunna säga att vi statistiskt säkerställt matchresultatets 

påverkan i aktiekursen hos börsnoterade italienska fotbollslag då det gäller italienska serie- 

och cupmatcher. 

 

Då det gäller Europacupmatcherna är endast förlust mot topplag signifikant, dock kan vi se ett 

mönster i den avvikande avkastningen vid en jämförelse med de italienska matcherna, vilket 

gör det troligt att ett liknande samband förekommer om problematiken kring dubbelmöten i 

utslagsmatcher hade kunnat kringgås. 

 

Vi hittade en signifikant skillnad i den avvikande avkastningen beroende av matchtyp vid 

oavgjort match mot ej topplag. Detta resultat ser vi snarare som en tillfällighet än som ett 

tillförlitligt resultat eftersom det baseras på väldigt få observationer och inte alls stämmer 

överens med resterande händelsers resultat. Vi tycker oss inte finna någon skillnad i påverkan 

av aktiekursen beroende på matchtyp. 
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Då det gäller skillnader i påverkan beroende på motstånd är inget av resultaten statistiskt 

säkerställda. Dock är vinst och förlust väldigt nära signifikansnivån vid de italienska 

matcherna. Det finns alltså en tendens till skillnader i påverkan av aktiekursen vid serie- och 

cupmatcherna i Italien, denna påverkan är dock inte tillräckligt stor för att vara signifikant. 

 

 

6.2. Förslag till vidare forskning 

 

Det första som naturligt kommer upp då man funderar kring vidare forskning är en 

vidareutveckling av denna uppsats. Det skulle kunna tas med fler lag och från olika länder i 

syfte att bredda undersökningen. En blandning av stora framstående fotbollslag och lag med 

mindre framgång är att föredra. På detta sätt kan man fånga upp mer generella tendenser om 

hur matchresultat påverkar aktiekursen. En jämförelse mellan framgångsrika och mindre 

framgångsrika lag hade varit intressant att göra för att se om avkastningarna i de olika 

händelserna skiljer sig åt för lag med olika förväntningar. 

 

Det hade varit intressant att göra en multipel regressionsanalys i syfte att se huruvida valfria 

variabler påverkar aktiekursen hos fotbollslag. Då skulle varje variabel kunna studeras var för 

sig samtidigt som många variabler hade kunnat undersökas. 
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Bilaga 1 
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Förlust, topplag, serie- och cupspel
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Oavgjort, topplag, Europacupspel
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Bilaga 2 

 
VTS = vinst, topplag, serie- och cupspel i Italien 

VES = vinst, ej topplag, serie- och cupspel i Italien 

OTS = oavgjort, topplag, serie- och cupspel i Italien 

OES = oavgjort, ej topplag, serie- och cupspel i Italien 

FTS = förlust, topplag, serie- och cupspel i Italien 

FES = förlust, ej topplag, serie- och cupspel i Italien 

VTE = vinst, topplag, Europacupspel 

VEE = vinst, ej topplag, Europacupspel 

OTE = oavgjort, topplag, Europacupspel 

OEE = oavgjort, ej topplag, Europacupspel 

FTE = förlust, topplag, Europacupspel 

FEE = förlust, ej topplag, Europacupspel 
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Bilaga 3 

 

VTS AS Roma Juventus SS Lazio Samtliga lag 
Rit 0,998% 0,680% -2,446% 0,797% 
Standardavvikelse 0,013 0,014 0,059 0,017 
Antal observationer 15 17 9 38 
p-värde 1,1% 6,8% 24,6% 0,6% 
H0: μ=0, H1: μ≠0 H0 förkastas H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas 
     
VES AS Roma Juventus SS Lazio Samtliga lag 
Rit 0,275% 0,438% 0,108% 0,253% 
Standardavvikelse 0,021 0,010 0,024 0,015 
Antal observationer 38 57 30 120 
p-värde 42,9% 0,1% 80,6% 7,1% 
H0: μ=0, H1: μ≠0 H0 förkastas ej H0 förkastas H0 förkastas ej H0 förkastas ej 
     
OTS AS Roma Juventus SS Lazio Samtliga lag 
Rit -1,142% -0,721% 1,141% -0,241% 
Standardavvikelse 0,019 0,012 0,031 0,024 
Antal observationer 12 12 12 36 
p-värde 6,1% 6,6% 23,4% 55,0% 
H0: μ=0, H1: μ≠0 H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas ej 
     
OES AS Roma Juventus SS Lazio Samtliga lag 
Rit -1,071% -0,280% -0,679% -0,824% 
Standardavvikelse 0,020 0,014 0,014 0,018 
Antal observationer 21 12 17 51 
p-värde 2,6% 51,7% 6,3% 0,2% 
H0: μ=0, H1: μ≠0 H0 förkastas H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas 
     
FTS AS Roma Juventus SS Lazio Samtliga lag 
Rit 2,460% -1,435% -0,680% -1,800% 
Standardavvikelse 0,025 0,016 0,035 0,025 
Antal observationer 17 9 14 39 
p-värde 0,1% 2,8% 47,5% 0,0% 
H0: μ=0, H1: μ≠0 H0 förkastas H0 förkastas H0 förkastas ej H0 förkastas 
     
FES AS Roma Juventus SS Lazio Samtliga lag 
Rit -1,530% 0,161% 0,337% -0,773% 
Standardavvikelse 0,019 0,011 0,033 0,022 
Antal observationer 15 6 18 37 
p-värde 0,9% 72,5% 66,8% 4,0% 
H0: μ=0, H1: μ≠0 H0 förkastas H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas 
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VTE AS Roma Juventus SS Lazio Samtliga lag 
Rit 3,733% 0,137% 0,143% 0,912% 
Standardavvikelse 0,034 0,019 0,033 0,027 
Antal observationer 7 19 4 30 
p-värde 2,8% 75,4% 93,7% 7,3% 
H0: μ=0, H1: μ≠0 H0 förkastas H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas ej 
     
VEE AS Roma Juventus SS Lazio Samtliga lag 
Rit 1,564% -0,060% -0,683% 0,015% 
Standardavvikelse 0,021 0,013 0,020 0,021 
Antal observationer 7 5 15 27 
p-värde 9,8% 92,4% 20,9% 97,1% 
H0: μ=0, H1: μ≠0 H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas ej 
     
OTE AS Roma Juventus SS Lazio Samtliga lag 
Rit -1,084% 0,149% -1,064% -0,693% 
Standardavvikelse 0,015 0,032 0,038 0,026 
Antal observationer 10 6 9 25 
p-värde 4,7% 91,3% 42,0% 19,0% 
H0: μ=0, H1: μ≠0 H0 förkastas H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas ej 
     
OEE AS Roma Juventus SS Lazio Samtliga lag 
Rit 0,399% -0,921% 5,187% 0,360% 
Standardavvikelse 0,010 0,014 0,159 0,015 
Antal observationer 5 2 5 10 
p-värde 43,9% 53,0% 50,6% 46,9% 
H0: μ=0, H1: μ≠0 H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas ej 
     
FTE AS Roma Juventus SS Lazio Samtliga lag 
Rit -1,772% -1,141% -0,409% -1,213% 
Standardavvikelse 0,024 0,015 0,025 0,019 
Antal observationer 9 12 13 33 
p-värde 5,8% 2,6% 56,3% 0,1% 
H0: μ=0, H1: μ≠0 H0 förkastas ej H0 förkastas H0 förkastas ej H0 förkastas 
     
FEE AS Roma Juventus SS Lazio Samtliga lag 
Rit 1,629% - -0,492% 0,095% 
Standardavvikelse 0,017 - 0,043 0,032 
Antal observationer 4 - 2 7 
p-värde 15,1% - 89,7% 94,0% 
H0: μ=0, H1: μ≠0 H0 förkastas ej - H0 förkastas ej H0 förkastas ej 
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Bilaga 4 

 

VTS vs VTE AS Roma Juventus SS Lazio Samtliga lag 
μVTS - μVTE -2,734% 0,543% -2,589% -0,115% 
p-värde 8,7% 33,3% 34,0% 83,8% 
H0: μVTS=μVTE, H1: μVTS≠μVTE H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas ej 
     
VES vs VEE AS Roma Juventus SS Lazio Samtliga lag 
μVES - μVEE -1,289% 0,498% 0,791% 0,238% 
p-värde 17,7% 45,6% 25,1% 58,1% 
H0: μVES=μVEE, H1: μVES≠μVEE H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas ej 
     
OTS vs OTE AS Roma Juventus SS Lazio Samtliga lag 
μOTS - μOTE -0,059% -0,870% 2,205% 0,452% 
p-värde 93,6% 54,8% 17,4% 49,0% 
H0: μOTS=μOTE, H1: μOTS≠μOTE H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas ej 
     
OES vs OEE AS Roma Juventus SS Lazio Samtliga lag 
μOES - μOEE -1,470% 0,641% -5,866% -1,183% 
p-värde 4,1% 66,3% 45,6% 4,5% 
H0: μOES=μOEE, H1: μOES≠μOEE H0 förkastas H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas 
     
FTS vs FTE AS Roma Juventus SS Lazio Samtliga lag 
μFTS - μFTE -0,689% -0,294% -0,272% -0,587% 
p-värde 50,5% 67,9% 81,6% 26,9% 
H0: μFTS=μFTE, H1: μFTS≠μFTE H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas ej 
     
FES vs FEE AS Roma Juventus SS Lazio Samtliga lag 
μFES - μFEE -3,158% - 0,829% -0,868% 
p-värde 2,4% - 83,4% 51,4% 
H0: μFES=μFEE, H1: μFES≠μFEE H0 förkastas - H0 förkastas ej H0 förkastas ej 
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Bilaga 5 

 

VTS vs VES AS Roma Juventus SS Lazio Samtliga lag 
μVTS - μVES 0,723% 0,242% -2,553% 0,544% 
p-värde 14,4% 52,2% 23,8% 8,0% 
H0: μVTS=μVES, H1: μVTS≠μVES H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas ej 
     
VTE vs VEE AS Roma Juventus SS Lazio Samtliga lag 
μVTE - μVEE 2,169% 0,197% 0,827% 0,897% 
p-värde 18,8% 79,4% 66,9% 16,3% 
H0: μVTE=μVEE, H1: μVTE≠μVEE H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas ej 
     
OTS vs OES AS Roma Juventus SS Lazio Samtliga lag 
μOTS - μOES -0,071% -0,441% 1,820% 0,583% 
p-värde 92,1% 43,0% 8,1% 21,9% 
H0: μOTS=μOES, H1: μOTS≠μOES H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas ej 
     
OTE vs OEE AS Roma Juventus SS Lazio Samtliga lag 
μOTE - μOEE -1,482% 1,070% -6,250% -1,052% 
p-värde 4,7% 55,2% 43,5% 14,4% 
H0: μOTE=μOEE, H1: μOTE≠μOEE H0 förkastas H0 förkastas ej H0 förkastas ej H0 förkastas ej 
     
FTS vs FES AS Roma Juventus SS Lazio Samtliga lag 
μFTS - μFES -0,931% -1,596% -1,018% -1,028% 
p-värde 25,0% 3,9% 40,6% 6,4% 
H0: μFTS=μFES, H1: μFTS≠μFES H0 förkastas ej H0 förkastas H0 förkastas ej H0 förkastas ej 
     
FTE vs FEE AS Roma Juventus SS Lazio Samtliga lag 
μFTE - μFEE -3,401% - 0,083% -1,309% 
p-värde 2,0% - 98,3% 33,8% 
H0: μFTE=μFEE, H1: μFTE≠μFEE H0 förkastas - H0 förkastas ej H0 förkastas ej 
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