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Inledning: Ett företag som sponsrar en känd person förknippas starkt med 

denna. Tidigare forskning har visat att det finns en positiv 

påverkan på aktiepriset och avkastningen hos företag som 

tecknar sponsringsavtal med kända personer. 

 

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att med hjälp av eventstudiemetoden 

undersöka huruvida tio oväntade händelser relaterade till tre 

idrottare påverkat aktievärdet för Nike Inc.  

 

Teori:  Den effektiva marknadshypotesen bygger på antagandet att 

finansiella marknader är effektiva och att all information finns 

tillgänglig vilket i sin tur exakt återspeglas i priset på en tillgång. 

Det finns empiriska belägg för att marknaden inte alltid kan 

sägas vara effektiv som effektiva marknadshypotesen hävdar, 

något som teoretiskt kallas för anomali. 

 

Metod:  Denna studie antar ett deduktivt angreppssätt och har en 

kvantitativ inriktning. Eventstudiemetoden används för att mäta 

den tänkbara effekt som en oväntad händelse har på företagets 

värde. Aktieprisförändringen undersöks genom den kumulativa 

onormala avkastningen (CAR) och hypotesprövningar görs för 

att nå en slutsats på syftet och problemformulering. 

   

Slutsats: Vi har utfört undersökningen i enlighet med eventstudiemetoden 

och kommit fram till att 9 av 10 oväntade händelser påverkar 

aktievärdet för Nike Inc. Detta genom att hypotestesta de 

oväntade händelserna som har visat ett statistiskt samband, 

positivt eller negativt, mellan den oväntade händelsen och den 

kumulativa onormala avkastningen (CAR). Vi har även studerat 

respektive diagram där vi ser en förändring i CAR efter att 

nyheten kring de oväntade händelserna släppts men att 

förändringen i de flesta fall inte är så stor. Vi har också funnit att 

annan information som släppts av Nike under respektive 

händelseperioder har haft störst påverkan på CAR, särskilt 

finansiell information. 
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Abstract 
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Pistorius 

 

Introduction: A company that endorses a famous individual is strongly 

associated that individual. Previous research indicates that there 

is a positive effect in stock price and return with companies that 

sign endorsement agreements with famous individuals.  

 

Objective:  The purpose of this thesis is, with the help of the event study 

methodology, to investigate whether or not ten unexpected events 

related to three athletes has affected the share value of Nike Inc.    

  

 

Theory:  The efficient-market hypothesis is based on the assumption that 

financial markets are effective and that all information is 

available. As a result, this would be reflected in the price of an 

asset. However, there are empirical measures that contradict the 

hypothesis by indicating that the market is not always to be 

considered as efficient. In theory, this is called anomaly.                  

 

Method:  This thesis assumes a deductive perspective and has a 

quantitative approach. The event study methodology is used to 

measure the possible effect that an unexpected event might have 

on the value of the company. The fluctuation in stock price is 

examined with the use of the cumulative abnormal return (CAR) 

model. A number of hypothesis tests are conducted in order to 

reach a conclusion to the research issues posed in this thesis. 

 

Conclusion:  After completing the study according to the event study 

methodology, it was established that, in 9 times out of 10, an 

unexpected event affected the stock value of Nike Inc. 

Hypothesis testing of the unexpected events showed that they 

were statistically correlated, positively or negatively, with the 

cumulative abnormal return (CAR).  Upon studying the 

respective diagrams, one can detect a change, usually relatively 

small, in CAR subsequent to the news of the unexpected event 

being released. Findings also indicate that other information, 

especially financial, being released by Nike during the periods of 

unexpected events has had the biggest effect on CAR. 
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Ordlista 
Effektiva marknadshypotesen (EMH): Hypotes som bygger på antagandet att 

finansiella marknader är effektiva, att all information finns tillgänglig och att detta 

återspeglas i priset på en tillgång.  

 

Anomali: Avvikelse som motsäger den effektiva marknadshypotesen. 

 

Eventstudie: Statistisk metod för att mäta effekt och påverkan av en händelse på en 

tillgångs värde. 

 

Händelsefönster: Tidsperioden över vilken tillgångens värde granskas. 

 

R: Return, står för den faktiska avkastningen 

 

E(R): Expected return, förväntad avkastning 

 

AR: Abnormal return, onormal avkastning. Skillnaden mellan den förväntade 

avkastningen och den faktiska avkastningen. 

 

CAR: Cumulative abnormal return, kumulativ onormal avkastning. Summan av den 

onormala avkastningen över ett antal dagar. 

 

Hypotesprövning: Statistisk metod där man använder två generella hypoteser, 

nollhypotesen H0 och mothypotesen H1. Dessa testas mot varandra och om H0 kan 

förkastas anses mothypotesen H1 sann. 
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1. Inledning 
Under det här avsnittet kommer vi kort diskutera om sponsring som företeelse och 

vad det innebär för ett företag att associera sig med ett idrottslag eller enskild utövare. 
 

”Sponsring är associationsmarknadsföring, en affärsmässig metod för 

kommunikation, marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på ett 

kommersiellt avtal mellan två parter där ett företag betalar för 

kommersiella rättigheter att utnyttja en association (exempelvis en 

idrottsutövare).”
1
  

 

Ovanstående är en definition formulerad av den svenska sponsringsföreningen. 

 
1.1 Bakgrund  
Vi har valt ett ämne inom idrott eftersom vi studerar programmet Sport Management, 

vi har båda idrottsbakgrund och är verksamma på ett eller annat sätt inom 

idrottsrörelsen vilket ledde till att vi ville kombinera sport med ekonomi i en uppsats. 

 

Sponsring inom idrotten började i stort sett med att företagare ville stödja det lag de 

hejade på eller om de hade någon närstående som utövade sporten. Ett av de tidigaste 

exemplen på idrottssponsring går att finna i Storbritannien där en gjuteriägare på sent 

1800-tal donerade 100 pund till ett lokalt fotbollslag.
2
  

 

I den organiserade tävlingsidrottens vagga var det viktigt att utövaren uppvisade ett 

amatörideal. Man skulle vara en ”gentleman-amateur”, alla former av förberedelser 

sågs i stort sett som fusk. ”Man skulle utöva idrott i god anda och stil, följa spelets 

oskrivna lagar, segra eller förlora med samma högburna huvud.”
3
 Det var viktigt att 

vara oberoende, att ta emot ersättning för att utöva sin sport eller att vara sponsrad var 

fullständigt otänkbart.
4
 

 

Idag håller den svenska idrottsrörelsen på att skifta ifrån statlig finansiering och att 

drivas av amatörideal till att bli kommersiellt och privat finansierad. För stora sporter 

som fotboll och ishockey är intäkter från medier och biljetter den största 

inkomstkällan. Medan för mindre sporter är man direkt beroende av den statliga 

”sponsringen”, statliga subventioner för idrottsrörelsen i Sverige.  

 

Svenska idrottsklubbarnas intäkter kommer ifrån fyra huvudsakliga källor:
 5

 

 Det statliga stödet via subvention 

 Kommersiell sponsring 

 Media 

 Biljettintäkter 

 

Klubbarna tillhör i sin tur ett nationellt förbund där självfinansieringsgraden för alla 

Sveriges idrottsförbund är cirka 75 %.
6
 Det finns alltså ingen idrott som finansierar 

                                                        
1
 Grönkvist, 2000, sid 11 

2
 Turner, 1989, sid 9 

3
 Wikberg, 2005, sid 16 

4
 Ibid, sid 16 

5
 Fyrberg, Söderman, 2009 

6
 Annerstedt, Björkman, Persson, 1998 
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sig själv. En slutsats man kan dra av detta är att intäkter i form av sponsring är 

nödvändigt för idrottens överlevnad. 

 

Varför företag är beredda att betala stora summor för att associera sina varumärken 

med en specifik klubb eller en enskild idrottsutövare kan förklaras med tre olika 

motiv. Dessa motiv presenteras i en forskningsrapport om sponsring inom svensk 

idrott utförd på uppdrag av Riksidrottsförbundet. Skälen är: 

 ROI – return on investment, företaget sponsrar som en investering för att höja 

sin avkastning på kapital. 

 Tradition och relationer, företaget sponsrar för att vårda sina relationer. 

 Image, företagets sponsring är till för att förbättra image och anseende.
7
 

 
1.2 Problembakgrund 
När en känd idrottsutövare skriver under ett sponsorkontrakt och det offentliggörs gör 

investerare självständiga bedömningar om de framtida vinsteffekterna som de anser 

att kontraktet kommer att generera. Dessa bedömningar speglar sig sedan omedelbart 

i företagets aktiepriser. På det sättet kan man mäta den onormala avkastningen som 

tillkännagivandet av kontraktspåskriften ger och undersöka marknadens värdering av 

kända idrottsutövares kontraktspåskrifter.
8
 

 

Tidigare forskning undersöker hur företagens aktiepriser påverkas av specifika 

oväntade händelser. Till exempel i artikeln The wealth effects of a celebrity endorser: 

The Michael Jordan phenomena, skriver artikelförfattaren om när basketspelaren 

Michael Jordan annonserade sin comeback. I en annan forskningsartikel, Athlete 

Endorsement Contracts: The Impact of Conventional Stars, undersöks onormal 

avkastning hos sponsrande företag i direkt anslutning till nytecknade sponsorkontrakt. 

Gemensamt för dessa studier är att de genom eventstudiemetoden undersöker effekter 

av händelser som kan klassificeras som positiva. Mera om dessa artiklar och 

ytterligare forskning följer senare i arbetet under avsnittet tidigare forskning. 

 

Vårt problem fokuserar på tre idrottsutövare som har förknippats med negativa 

händelser och dålig publicitet de senaste åren. Här nedan följer en kortare redogörelse 

över de idrottsutövare och de händelser som kommer vara föremål för vår 

undersökning.  

 

Cyklisten Lance Armstrong var en amerikansk nationalhjälte, hyllad för bedriften att 

vinna den prestigefyllda cykeltävlingen Tour de France inte mindre än sju år i rad. 

Cykelsporten i stort är kantad av dopingrykten och Armstrong hade i alla år bestämt 

förnekat doping. Armstrong avslutade sin cykelkarriär 2005 för att satsa på triathlon 

och dopingryktena fortsatte att florera tills dess att den amerikanska dopingbyrån 

USADA 2012 fann Armstrong skyldig till doping efter att ha analyserat blodprov från 

hela hans karriär. Armstrong fortsatte sitt nekande ända till januari 2013 då han i ett 

tv-program erkände att han varit dopad under i stort sett hela sin karriär.
9
 

 

Tiger Woods, firad amerikansk golfspelare med 14 vunna major-tävlingar var rankad 

nummer ett i världen när han den 27 november 2009 krockade med sin bil mot en 

                                                        
7
 Fyrberg, Söderman, 2009 

8
 Agrawal, Kamakura, 1995 

9
 Linden, 2013 
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brandpost. Woods hade efter ett uppslitande gräl med sin fru Elin Nordegren Woods 

satt sig i bilen och krockat lite längre ner på gatan. Krocken väckte viss medial 

uppmärksamhet, men detta blev starten på avslöjandet av en större skandal. Under de 

nästkommande veckorna avslöjades en otrohetshärva av stora mått när över ett dussin 

kvinnor gick ut i pressen och berättade att de haft affärer med Woods. Woods släppte 

ett pressmeddelande den 11 december 2009 där han erkände sina tilltag, bad om 

ursäkt och meddelade att han tar en time out från golfen på obestämd tid.
10

 
11

 

 

Oscar Pistorius, sydafrikansk sprinter som springer med dubbla proteser då hans 

underben är amputerade sedan födseln. Pistorius blev känd då han som första 

paralympier kvalade in på 400 meter till friidrotts-VM 2011. Efter det har även 

Pistorius deltagit i OS i London 2012 och medverkat i ett flertal reklamfilmer.
12

 Den 

14 februari 2013 hittades hans sambo Reeve Steenkamp skjuten till döds i deras hem. 

De första rapporterna gjorde gällande att Pistorius misstagit Steenkamp för en 

inbrottstjuv och skjutit ihjäl henne. De uppgifterna tillbakavisades av polisen och 

Pistorius står nu anklagad för mord.
13

 

 

Gemensamt för de tre idrottsutövarna är att de alla är affischnamn för 

sportutrustningsföretaget Nike. De har frontat ett flertal stora kampanjer för Nike och 

till exempel beskrivs Woods avtal, 105 miljoner dollar över fem år, med Nike som det 

största sponsoravtalet hittills när det tecknades år 2000.
14

 Det hade varit intressant att 

ha med även kända kvinnor som är associerade med idrott och Nike men ingen av 

kvinnorna som sponsras av Nike har varit med om skandaler på det personliga planet 

som de tre idrottsmännen som vi avser undersöka i denna studie. 

 
1.3 Problemdiskussion 
Denna uppsats skulle kunna skrivas ur olika perspektiv. Vi skulle kunna se hur 

idrottarna och deras värde och varumärke påverkas av de oväntade händelserna som 

har skett om de tappar sponsorer efter händelserna då vissa företag möjligen inte vill 

bli sammankopplade med den specifika idrottaren efter skandalen. Vi skulle också 

kunna undersöka hur idrottsbranschen påverkas av de oväntade händelserna kopplade 

till de tre idrottarna vi ämnar undersöka, till exempel hur företag i fortsättningen 

väljer att placera sina pengar gällande sponsring. Privata skandaler med kända 

idrottsmän inkluderade är inte det vanligaste som vi läser och hör om i medias 

sportsektioner utan oftast handlar mediabevakningen om framgångar och bra resultat 

men dessa tre idrottares skandaler har fått stor mediabevakning och skulle därmed 

kunna påverka hur företag väljer att placera sina sponsringspengar mellan de olika 

idrotterna. Vi skulle kunna undersöka huruvida bara idrottaren påverkas av skandalen 

eller om idrottarens skandal påverkar hela idrottsgrenen. Skulle det kunna vara så att 

Lance Armstrongs dopingskandal påverkar idrottsgrenen cykling med mindre 

mediabevakning och mindre sponsorpengar? Ett ytterligare persoektiv och det 

perspektiv som vi kommer att utgå från i denna uppsats är sett utifrån företagen som 

sponsrar idrottare, i detta fall företaget Nike Inc. Som vi tidigare nämnt finns det 

risker med att sponsra en enskild idrottare. När ett företag sponsrar en idrottare 

kommer företagsnamnet att bli starkt förknippat med idrottsutövaren vilket kan vara 

                                                        
10

 Woods, 2013 
11

 Woods, 2009 
12

 Pistorius, 2012 
13

 Cropley, Motsoeneng, 2013 
14

 DiCarlo, 2004 
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bra då idrottsutövaren uppvisar goda resultat men det finns också en risk med att 

sponsra en idrottare om denna uppvisar dåliga resultat eller är med om en om större 

skandal. Om resultaten uteblir minskas även exponeringen av varumärket då media 

bevakar idrottaren mindre och de dåliga resultaten kan bli kopplade direkt till 

företagsnamnet. Dåliga resultat, mindre exponering och negativ publicitet i media för 

idrottarna kan påverka företag på många olika sätt. Vi anser intressant att undersöka 

om händelserna avspeglar sig i aktiepriserna. Ur företagets perspektiv är det av 

intresse att se hur aktiepriserna påverkas av negativa händelser då vi inte har funnit 

tidigare studier som har studerat vad som sker då sponsrade celebriteter eller 

idrottsmän är med om negativa händelser och negativ publicitet. Därför ser vi det 

intressant att ur företagets perspektiv undersöka hur deras aktiepriser har påverkats av 

negativa händelser som är kopplade till kända idrottsmän som företaget sponsrar. 

Ämnet är intressant i och med att företagen har svårt att styra och påverka hur 

idrottaren som de sponsrar beter sig privat, men om aktiepriserna påverkas av de 

negativa händelserna också och inte bara de positiva resultaten är det en aspekt som är 

viktig för företagen att ta i beaktande då de bestämmer sig för hur mycket de vill satsa 

på sponsring. Om denna studie leder till att vi finner samband mellan de negativa 

händelserna som är kopplade till idrottarna vi ämnar undersöka och förändringar i 

aktiepriset på företagets aktie anser vi att vi tillfört en dimension som företagen måste 

ta i beaktade då de ska besluta om framtida sponsring.  

 

Den forskning som finns har fokuserat på amerikanska idrottsutövare och företag och 

har belyst just presenterandet av ett nytt sponsoravtal, och vad det haft för effekter på 

aktiemarknaden. Vi har inte sett någon forskning som belyser hur oväntade, negativa 

händelser påverkar idrottsutövarens sponsorers aktiepriser. För ett företag som 

sponsrar en idrottsutövare är förhoppningen att intäkter ska öka genom att 

försäljningen stiger. Men om den sponsrade idrottsutövaren blir förknippad med något 

negativt, exempelvis dopinganklagelser, brott et cetera., det vill säga händelser som 

kanske inte direkt är relaterade till idrottsliga resultat och prestationer, kanske 

sponsringen får omvänd effekt och påverkar företaget negativt. Kanske kan det även 

vara så att sådana händelser får positiv effekt på företaget då det leder till publicitet. 

De idrottsutövare vi kommer att avgränsa oss till har varit inblandade i händelser som 

väckt stor medial uppmärksamhet globalt. Hur har dessa händelser påverkat sponsorn 

Nikes aktiepris mätt i avkastning? 

 
1.4 Undersökningsfrågor 
Det vi vill undersöka är på vilket sätt aktievärdet för Nike påverkas när tre av deras 

största affischnamn varit föremål för stor medial uppmärksamhet på grund av 

händelser i deras privatliv. Det är händelser som medfört negativ publicitet för inte 

minst idrottsutövarna själva, men går det att finna en mätbar kursavvikelse i samband 

med dessa händelser? Beror en eventuell kursförändring på något annat som 

offentliggjorts av Nike under händelsefönstren? Detta är frågor som vi kommer att 

undersöka för att kunna konstatera att det är just den oväntade händelsen som 

påverkat aktiepris och avkastning.  

 
1.5 Syfte och avgränsning 
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av eventstudiemetoden undersöka huruvida tio 

oväntade händelser relaterade till tre idrottare påverkat aktievärdet för Nike Inc.  
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2. Teorier 
I detta avsnitt kommer vi att presentera teorierna som ligger till grund för studien. 

Med teorierna som utgångspunkt kommer vi att bearbeta och analysera empirin. 

Teorierna som beskrivs i detta avsnitt är den effektiva marknadshypotesen, olika typer 

av anomalier och varumärkesbyggande. 

 
2.1 Effektiva Marknadshypotesen (EMH) 
Den effektiva marknadshypotesen bygger på antagandet att finansiella marknader är 

effektiva och att all information finns tillgänglig vilket i sin tur exakt återspeglas i 

priset på en tillgång. Om alla investerare har tillgång till all information som finns att 

tillgå på marknaden är alla aktier korrekt prissatta och ingen aktör på marknaden kan 

med hjälp av redan tillgänglig information öka sin förväntade avkastning.
15

 Om det 

framkommer ny information eller nya förutsättningar som ändrar den ursprungliga 

värderingen sker en snabb och korrekt omvärdering av den finansiella tillgången till 

ett nytt jämviktspris. Under 1950-talet presenterades forskningsresultat som visade att 

avkastningen på aktier inte följde något regelbundet mönster utan förändringarna var 

slumpmässiga. Utifrån denna information myntades begreppet random walk som 

innebär att det inte finns något klart och tydligt mönster för prisbildningen på aktier. 

Om aktiemarknaden kan betraktas som effektiv innebär det att det inte kommer att 

finnas aktier som är under- eller övervärderade. Det finns tre viktiga förutsättningar 

som ska vara uppfyllda för att en marknad ska kunna klassificeras som effektiv. Dessa 

är: 

1) det ska vara ett stort antal aktörer på marknaden, de ska eftersträva maximal 

avkastning på sina placeringar och de ska agera oberoende av varandra 

2) ny kurspåverkande information ska inte kunna förutses av dessa aktörer 

3) beroende på innehållet i den nya informationen ska aktörerna på marknaden 

justera priserna på de finansiella tillgångarna snabbt
16

 

 

marknadshypotesen inbegrips av tre former av marknadseffektivitet; svag form, 

mellanstark form och stark form.
17

 

 
2.1.1 Marknadseffektivitet i svag form 
Då aktiemarknaden är effektiv i sin svaga form innebär det att all historisk 

information om aktien eller företaget redan är prissatt. Analys av historiska 

aktiekurser kommer därmed inte att hjälpa en placerare att förutsäga priset på aktien 

då marknaden redan har gjort detta. Marknaden prissätter aktien direkt och korrekt. 

Då aktiemarknaden är effektiv i den svaga formen finns det inga mönster i 

kursbildningen. Avkastningen är slumpmässig och följer det vi tidigare benämnt som 

random walk. Analys av historisk kursinformation tillför ingenting då allt redan är 

prissatt av marknaden. Aktiemarknaden har inget minne och eftersom avkastningen är 

slumpmässig innebär detta att den avkastningen på olika veckodagar eller under 

specifika månader inte ska uppvisa någon systematik.
18

 

                                                        
15

 Fama, 1970 
16

 De Ridder, 2002, sid 83 f 
17

 Ibid, sid 89  
18

 Ibid, sid 95 f 
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2.1.2 Marknadseffektivitet i mellanstark form 
En marknad som är effektiv i den mellanstarka formen är en marknad där den 

historiska informationen om aktien eller företaget också kompletteras med övrig 

allmän publicerad information så som kvartalsrapporter, årsredovisningar etc. detta 

innebär att dagens aktiekurser inte enbart reflekterar den historiska prisbilden utan 

också övrig tillgänglig information. Informationen som företaget lämnar prissätts 

således direkt och korrekt av marknadens aktörer. Vanligtvis utförs en eventstudie för 

att klargöra om marknaden är effektiv i den mellanstarka formen.
19

 

 
2.1.3 Marknadseffektivitet i stark form 
Denna form av marknadseffektivitet är den svåraste att testa empiriskt då den förutom 

historisk data och allmän information också innefattar ”insider information”. Priset 

återspeglar således all information som existerar och det går inte att uppnå en högre 

avkastning genom ytterligare information då all information redan är tillgänglig.
20

 

 

2.2 Anomalier 
Ordet anomali betyder oregelmässig eller avvikande.

21
 Det finns empiriska belägg för 

att marknaden inte alltid kan sägas vara effektiv som effektiva marknadshypotesen 

hävdar.
22

 Om man utgår från att den effektiva marknadshypotesen gäller så kommer 

priset att avspegla all tillgänglig information och man kan på det sättet inte finna 

återkommande tidsperioder där priser eller avkastning avviker från den förväntade. 

Studier har dock hittat avvikelser som motsäger den effektiva marknadshypotesen, så 

kallade anomalier. De två vanligaste anomalierna som brukar beskrivas är 

januarieffekten samt veckodagseffekten.  

 
2.2.1 Januarieffekten 
Forskarna Rozeff och Kinney utförde under åren 1904-1974 en säsongsstudie på New 

York Stock Exchange. Resultaten som framkom av studien var att under januari 

månad var avkastningen på aktiemarknaden i genomsnitt 3,5 % i jämförelse med ett 

månadsgenomsnitt på 0,5 %. Över en tredjedel av den årliga avkastningen sker enligt 

denna forskning i januari. Det viktigt dock att observera att indexet som uträkningen 

gjorts på inte enbart inkluderar stora bolag. Då det är ett likavägt index där man 

räknar genomsnittet av priserna på alla bolag som är noterade på New York Stock 

Exchange ger det mindre företag större vikt än deras andel av marknadsvärdet. 

Därmed kan man säga att januarieffekten är ett fenomen främst för mindre företag. 

Vidare forskning utförd av Keim (1983) har visat att halva överavkastningen för små 

företag är koncentrerad till januari och att halva januaris avkastning skedde under de 

första dagarna på månaden.
23

 

 

På ett brett index på stockholmsbörsen under perioden 1939-1999 kan man finna att 

januari och juli har en klart högre avkastning än årets övriga månader. Att man kan se 

denna anomali under januari månad kan förklaras med att institutioner av 

avkastnings- samt riskhänsyn vanligen genomför betydande placeringar under årets 

                                                        
19

 De Ridder, 2002, sid 99 f 
20

 Ibid, sid 103  
21

 Svenska akademiens ordlista, 2011, anomali 
22

 De Ridder, 2002, sid 89  
23

 Thaler, 1987 
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första dagar eller att placerarna av skatteskäl väljer att skjuta upp placeringar till det 

kommande året och därmed genomför placeringarna just i början av året.
24

 

 
2.2.2 Veckodagseffekten 
Det finns en hypotes som heter calendar time hypothesis. Den hävdar att avkastningen 

på måndagar bör vara högre övriga vardagar då måndagens avkastning inkluderar all 

information som tillkommit under helgen, alltså bör måndagens avkastning inkludera 

tre dagars information jämför med de andra dagarna.
25

 I verkligheten är det dock så 

att det är fredagar som har den högsta avkastningen. Detta på grund av att det under 

fredagar oftast tillkännages företagsförvärv, rekonstruktioner et cetera vilket tolkas 

som goda nyheter och på det sättet påverkar avkastningen på ett positivt sätt. På den 

amerikanska aktiemarknaden finns det till och med belägg för att för att måndagar är 

den dag som i genomsnitt har en negativ avkastning (-0,012 procent).
26

 

 
2.2.3 Övriga säsongsanomalier 
Helgdagseffekten: Avkastningen dagarna före helgdagar är större än resterande dagar 

på året.
27

 Med helgdagar menas inte lördag och söndag utan större helgdagar som 

exempelvis jul. Under en studerad 90-årsperiod, 1897-1987, skedde 51 % av de 

realiserade vinsterna på Dow Jones Industrial Average dagarna före tio stora 

helgdagar.
28

 

 

Månadsskifteseffekten: Ariel (1987) delade under perioden 1963-1981 in årets 

månader i två delar. Studien visade att under den andra delen av månaden var 

avkastningen negativ. All avkastning sker under månadens första hälft och än mer 

specifikt under månadens första fyra dagar. På det viset har månadsskiftseffekten 

uppkommit.
29

 

 
2.3 Branding och att bygga varumärkeskapital 
Forskaren och marknadsföringsgurun Kotler (2013) skriver om att bygga 

varumärkeskapital. För att bygga ett starkt varumärke och bygga positiva 

associationer kring ett detta bör företaget ta i huvudsak fem aspekter i åtanke: 

Attribut, Fördelar, Företagets värderingar, Personlighet, Användare 

 

För att vidare bygga ett varumärkes identitet kan företaget använda sig av ett antal 

verktyg: 

 Ord att förknippas med, ett företag med starkt varumärke bör sträva efter att 

hitta ord eller slogans som folk förknippar med företaget. 

 Färger, det kan vara till hjälp om företaget har grafisk profil med likartade 

färger som kan kopplas till företaget. 

 En symbol, en känd och ofta framgångsrik personlighet kan knytas till 

företaget och i bästa fall kan dennes kvaliteter och egenskaper förflyttas till 

varumärket. Många företag använder det här verktyget och knyter till sig en 

symbol som man använder i sin reklam och kommunikation. 

                                                        
24

 De Ridder, 2002, sid 96 f 
25

 Thaler, 1987 
26

 De Ridder, 2002, sid 96 f 
27

 Thaler, 1987 
28

 Ibid 
29

 Ibid 
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 Berättelser, det kan vara berättelser om företaget, hur det grundades och saker 

som hänt på vägen till den position företaget har idag. 

Genom att använda sig av dessa sätt eller en kombination av dem kan ett företag 

stärka sitt varumärke och bygga associationer som får folk att förknippa företaget med 

något av ovanstående.
30

 

2.3 Teorikoppling 
Anledningen till varför vi kommer att använda oss av den effektiva 

marknadshypotesen i denna studie är då vi vill undersöka huruvida ny information 

som inte enbart är kopplad till ekonomiska faktorer påverkar en tillgångs pris. Tanken 

med den effektiva marknadshypotesen är att om de framkommer ny information sker 

en snabb och korrekt omvärdering av den finansiella tillgångens jämviktspris. Det vi 

anser vara intressant är om denna omvärdering också sker när negativ information om 

de tre undersökta idrottsutövarna, Lance Armstrong, Tiger Woods och Oscar Pistorius 

framkommer. Informationen som framkommer och som är kopplad till idrottarna är 

inte av finansiellt slag utan den rör deras privata liv men eftersom idrottarna är starkt 

kopplade till företaget Nike då de samtliga är sponsrade av företaget tror vi att 

marknaden kan tolka denna information som viktig för Nike och därmed korrigera 

aktiens pris. Intressant att se är om denna information som inte är av finansiell 

karaktär påverkar aktiepriserna lika mycket som finansiell information. Dessa 

händelser har inte gått att förutspå då de är oväntade händelser så marknaden har inte 

kunnat göra bedömningar om hur de kan påverka aktiepriset. Eftersom vi även har 

valt att titta på andra händelser rapporterade av Nike under händelsefönstret, till 

största del finansiell information, är det intressant att se huruvida den finansiella 

informationen påverkar aktiepriset genom den effektiva marknadshypotesen och även 

jämföra detta med hur icke finansiell information påverkar aktiepriset för att se om 

den effektiva marknadshypotesen är applicerbar på icke finansiell information som 

ändå är av vikt för Nike och således även deras aktiepris. 

 

Vi kommer i denna uppsats att utgå från den effektiva marknadshypotesen i 

mellanstark form och vi kommer genom hypotesprövningar att se huruvida det finns 

ett statistiskt samband mellan de tio oväntade undersökta händelserna och Nikes 

aktiepris mätt i kumulativ onormal avkastning. Om vi finner att det finns ett statistiskt 

samband positivt eller negativt kan vi anse att marknaden är effektiv, om det inte 

finns ett statistiskt samband kommer vi att se om det går att förklara marknadens 

ineffektivitet med hjälp av de ovan nämnda anomalierna. Vi kommer även att 

undersöka om den effektiva marknadshypotesen och anomalierna på något sätt 

samverkar under de långa händelsefönstren som vi kommer att undersöka. Vi kommer 

även att diskutera Branding och att bygga varumärkeskapital i analysdelen, en teori 

som har företagets perspektiv i fokus och hur de ska tänka för att bygga ett 

varumärkes identitet och vilka risker det kan finnas med att sponsra en idrottare. 

 

 

                                                        
30

 Kotler, 2006, sid 259 ff 
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3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning som är aktuell för studiens område att 

presenteras. 

 
3.1 Wealth Effects of a Celebrity Endorser: The Michel Jordan 
Phenomen 
Författarna Mathur, Knowles Mathur och Rangan (1997) skriver om när 

basketspelaren Michael Jordan ryktades göra comeback till att comebacken verkligen 

ägde rum. Författarna fann att den förväntan och den ökade exponeringen i samband 

med comebacken genererade cirka 2 procents, ungefär en miljard dollar, ökning av 

aktievärdet för de företag som sponsrade Jordan. Det visar på att det inte bara är en 

utgift för det sponsrande företaget. Utan att den utövare som sponsras genererar 

intäkter tillbaka till företaget. Artikeln undersöker effekterna hos de sponsrande 

företagen i samband med händelsen. Författarna har använt sig av eventstudiemetoden 

och jämfört förväntad avkastning mot överavkastning för fem företag som sponsrar 

och förknippas med Jordan. De har utgått ifrån dagen då ryktena började florera och 

satt det som dag -5 i ett tio dagar stort så kallat ”estimation window”, ett intervall av 

dagar som man vill undersöka. Dag 0 blir dagen då comebacken bekräftas och dag 5 

är fem dagar efteråt. Mellan dag -5 och dag 5, alltså tio dagar undersöker man 

skillnaden i förväntad avkastning ROI och överavkastning EROI. Denna räknas fram 

utifrån aktiernas kurs aktuell dag.
 31

 

 
3.2 Athlete Endorsement Contracts: The Impact of Conventional 
Stars 
Är ytterligare en forskningsartikel på likartat tema där författarna Fizel, McNeil och 

Smaby (2008) presenterar en undersökning av 148 utannonserade sponsoravtal med 

idrottsutövare från olika sporter. Författaren har inte koncentrerat sig på välkända 

”superstjärnor” eller en enskild idrottshändelse utan på konventionella idrottsutövare 

som är lite mer anonyma. Därför har man tagit bort sponsorkontrakt signerade av 

”megastjärnor” som Tiger Woods och Michael Jordan ur urvalet. Man har även här 

använt sig av eventstudiemetoden och undersökt förändring i aktiepriset i samband 

med 148 signerade sponsoravtal. Det man fann var att effekterna kunde skilja sig 

beroende på vilken sport idrottsutövaren var verksam inom. Intressant var att gällande 

golfare genererade ett sponsoravtal positiv onormal avkastning. Studien undersöker 

inte vad som orsakar detta fenomen men menar att framtida forskning kan undersöka 

vad som gör att sponsring av specifik golfutövare ger en högre avkastning gentemot 

andra idrottsutövare. Slutsatsen blev att utannonseringen av tecknade sponsorkontrakt 

inte har någon ökning av företagets marknadsvärde.
 32

 

 
3.3 The Economic Worth of Celebrity Endorsers: An Event Study 
Analysis 
Det finns även tidigare forskning som presenterar resultat som tvärtom visar på 

positiva effekter. Författarna, Agrawal och Kamakura (1995) kom fram till slutsatsen 

att det ger positiva effekter på företagets värde genom att ha en känd person som 

ansikte utåt. Även här använder man sig av eventstudiemetoden och undersöker 

                                                        
31
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32

 Fizel, McNeil, Smaby, 2008 
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aktiepriset vid utannonseringen av 110 olika sponsorkontrakt. Det som skiljer den här 

undersökningen ifrån den ovan är att författarna har tittat på kända personer generellt, 

inte bara idrottsutövare. Man kommer då fram till att den genomsnittliga onormala 

avkastningen är 0,44 % på dagen för sponsorkontraktets tillkännagivande. En av 

slutsatserna författarna drar är att man aldrig kan veta huruvida det är själva 

affischnamnet i sig som får investerare att tro mer på aktien, eller om det sänder ut 

signaler om en tro på sina produkter och sitt företag genom att kontraktera ett känt 

ansikte som reklampelare.
33 

                                                        
33
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4. Metod 
I detta avsnitt kommer vi att presentera studiens metodval, datainsamlingsprocess 

samt en beskrivning av hur den empiriska undersökningen kommer att genomföras.  

 
4.1 Angreppssätt 
En studie kan genomföras med hjälp av två olika metoder, induktion samt deduktion. 

Bägge är slutledningsbegrepp som beskriver förhållandet mellan empiri och teori. 

Inom den induktiva metoden genereras teorin utifrån praktiken medan inom den 

deduktiva metoden härleder forskaren en eller flera hypoteser som ska underkastas 

empirisk granskning utifrån det man redan vet inom ett visst område.
34

 Denna studie 

kommer att använda sig av den deduktiva metoden då den kommer att utgå från 

teorier som anses mest relevanta för att kunna klargöra de uppsatta hypoteserna.  

 
4.2 Metodansats 
Metodansatsen kan delas upp i kvalitativ- samt kvantitativ forskning. I den kvalitativa 

forskningen lägger man vanligtvis tyngden på ord vid insamlandet samt analys av 

data medan man inom den kvantitativa forskningen lägger fokus på kvantifiering vid 

insamlingen och analysen av data.
35

 Denna studie kommer att lägga fokus på 

kvantifiering vid insamling och analys av data och antar därmed en kvantitativ 

inriktning. Det finns olika typer av undersökningsdesigner inom den kvantitativa 

inriktningen kan man genomföra en fallstudie. I en fallstudie studerar man ett enskilt 

fall och målet är att ingående belysa det enskilda fallet. Fallet kan vara exempelvis en 

plats eller ett företag.
36

 En annan undersökningsdesign är den jämförande designen 

där man utgår från identiska metoder för att undersöka två olika och kontrasterande 

fall. Designen förutsätter att vi kan få en bättre förståelse av en social företeelse om vi 

jämför denna med två eller fler motsatta situationer eller fall.
37

 Denna studie kommer 

dock att baseras på en eventstudie där varje händelse analyseras separat för att se hur 

just den påverkar aktiekursen. Vi kommer således att samla in ett stort antal 

aktiepriser och undersöka dessa. 

 
4.3 Upplägg av studien 
Denna studie tillämpar en eventstudiemetoden för att utvärdera och analysera 

problemformuleringen. Eventstudiemetoden används för att mäta den tänkbara 

effekten av en oväntad händelse på företagets värde. En förutsättning för metoden är 

att aktiemarknaden är effektiv i likhet med EMH. Metoden är användbar då givet att 

det råder rationalitet på marknaden kommer effekten av händelsen att omedelbart visa 

sig i företagets aktiepris. Det som gör metoden fördelaktig framför andra är att 

aktiepriserna inte behöver observeras under en längre period. Eventstudiemetoden har 

använts inom en rad olika ekonomispecifika områden som mergers and acquisitions, 

resultatrapporter, aktiesplit samt tillkännagivandet av handelsunderskott. Även inom 

områden som juridik är det vanligt att använda eventstudiemetoden.
38
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4.4 Strukturen i en eventstudiemetod 
Strukturen av eventstudiemetod kan delas upp i sju steg.  

 Definition av händelsen samt identifiering av tidsperioden 

 Bestämma urvalskriterierna 

 Beräkning av normal samt onormal avkastning 

 Uppskattningsprocedur 

 Utförande av testet 

 Redovisning av empiriska resultat 

 Tolkning och slutsats av de empiriska resultaten
39

 

 
4.4.1 Definition av händelsen samt identifiering av tidsperioden 
I det första steget definieras själva händelsen samt identifieras tidsperioden över 

vilken aktiepriserna kommer att granskas, vilket kallas för event window. 

Fortsättningsvis kommer event window att översättas till händelsefönster. Vanligtvis 

brukar händelsedagarna vara två dagar, dels dagen för själva händelsen men även 

dagen efter. Anledningen till att man även mäter dagen efter är för att fånga upp 

effekterna av händelsen som uppstår efter det att aktiehandeln stänger på själva 

händelsedagen. I vissa fall kan även dagen före händelsen vara av intresse eller flera 

dagar efter händelsen. Hänsyn tas från fall till fall då händelserna inte går att 

generalisera.
40

 

 

I denna uppsats kommer vi totalt att undersöka tio händelser. Totalt fem stycken för 

Lance Armstrong, fyra stycken för Tiger Woods, samt en för Oscar Pistorius. Vi 

kommer att använda oss av två händelsedagar för varje händelse för att fånga upp 

eventuella effekter som tillkommer efter det att aktiehandeln stängt på dagen för 

själva händelsen. Vissa händelser kommer att flyta in i varandra då de sker inom ett 

par dagar från varandra men vi kommer trots detta att göra separata uträkningar för 

varje händelse. 

 
4.4.2 Val av urvalskriterier 
I det andra steget bestäms urvalskriterierna för vilka bolag man avser ska inkluderas i 

studien. Ett tänkbart kriterium skulle kunna vara informationstillgänglighet, dvs. om 

företaget är listat på börsen. Ett annat kriterium skulle kunna vara att urval görs efter 

bransch.
41

 

 

Vi har valt att undersöka ett specifikt företag, Nike Inc. Anledningen till varför vi har 

valt Nike Inc. är då det är ett stort företag som är listat på New York Stock Exchange. 

Det är också ett företag som sponsrar många kända idrottsutövare i olika sporter. 

 
4.4.3 Normal och onormal avkastning 
För att kunna bedöma händelsens påverkan på aktiepriset krävs det att vi har ett mått 

för den onormala avkastningen. Den onormala avkastningen är skillnaden mellan 

aktiens faktiska avkastning och den förväntade avkastningen under händelsefönstret. 

Den normala avkastningen är den avkastningen som hade förväntats om inte 

                                                        
39

 Campbell, Lo, MacKinlay, 1997, sid 151 f 
40

 Ibid, sid 151 f 
41

 Ibid, sid 151 f 



 19 

händelsen hade skett. För företaget i och tidsperioden   är den onormala 

avkastningen: 

 
                      

Formel 1, onormal avkastning42 

 

       står för den onormala avkastningen,       står för den faktiska avkastningen och 

        står för den normala avkastningen.
 43

 

 

Det finns två ekonomiska modeller som använts mycket i eventstudier historiskt sett. 

Dessa är Capital Asset Pricing Model (CAPM) samt Arbitrage Pricing Theory (APT). 

CAPM är en jämviktsteori där den förväntade avkastningen på en given tillgång är en 

linjär funktion av dess kovarians och avkastningen av marknadsportföljen. APT är en 

teori som säger att den förväntade avkastningen på en tillgång bestäms av kovariansen 

tillsammans med ett antal ytterligare faktorer. Studien grundar sig på den statistiska 

marknadsmodellen då man vid användandet av CAPM funnit avvikelser som väcker 

tvivel på validiteten. APT tar hänsyn till den som CAPM missar men utöver det tillför 

den inget extra förklaringsvärde. Marknadsmodellen är en statistisk modell som visar 

ett linjärt samband mellan avkastningen på en given enskild aktie och 

marknadsportföljens avkastning. Marknadsmodellen är en modell som eliminerar den 

del av avkastningen som är relaterad till variationer hos marknadsportföljens 

avkastning, vilket minskar den onormala avkastningens varians samt ökar möjligheten 

till att upptäcka effekter kopplade till händelsen.
44

  I denna studie kommer vi att 

använda oss av marknadsmodellen och Standard & Poor´s 500 (S&P 500) som 

approximation för marknadsportföljen. S&P 500 är ett aktieindex över 500 stora 

börsnoterade aktiebolag som handlas i USA på New York Stock Exchange eller 

NASDAQ. Efter Dow Jones Industrial Average är S&P 500 det störa indexet i USA. 

Vi har valt S&P 500 som marknadsportfölj då den allmänt betraktas som det bästa 

indexmåttet och då de använder sig av 500 stora börsnoterade aktiebolag som handlas 

på New York Stock Exhange, varifrån vi valt att hämta Nikes aktiekurser. 

 
                       

Formel 2, marknadsmodellen45 

 

Ri,t och Rm,t avser avkastningen på aktie i respektive marknadsportföljen m vid 

tidpunkten t. εi,t är residualen för aktie i. 

 
4.4.4 Uppskattningsprocedur 
När väl den normala utförandemodellen har valts måste modellens parametrar 

uppskattas med hjälp av en delmängd av tillgängliga data som finns att tillgå. 

Vanligast när det är möjligt används perioden före själva händelsefönstret som 

estimation window, hädan efter översatt till uppskattningsfönster. Om man använder 

daglig data och marknadsmodellen kan parametrarna till marknadsmodellen 

uppskattas över 120 dagar före själva händelsen. Generellt är själva händelseperioden 

                                                        
42
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inte inkluderad i uppskattningsperioden för att undvika att händelsen influerar 

uträkningen av den normala prestationsmodellens uppskattade parametrar.
46

 

 

 
Figur 1, Tidslinje för en eventstudie

47
 

 

Själva händelsen sker vid 0, alltså då den negativa skandalen för idrottsutövarna 

uppdagats. Tiden mellan T1 och T2 definieras som händelsefönstret och tiden mellan 

T0 och T1 definieras som uppskattningsfönstret. Längden på uppskattningsfönstret, L1, 

får man således fram genom att ta T1–T0 och längden på händelsefönstret L2, får man 

fram genom att ta T2-T1.
48

 

 

 
Figur 2, Tidslinje för händelserna i denna eventstudie

49
 

 

I denna uppsats har vi valt att använda oss av 120 dagar före händelsefönstret som 

uppskattningsfönster för att räkna ut den normala avkastningen. Vidare är själva 

händelsefönstret 22 dagar, tio dagar ligger före händelsen som är betecknad med 0,1 

och som består av två dagar och tio dagar ligger efter händelsens två dagar. 

Anledningen till varför vi har valt två händelsedagar är för att kunna fånga upp 

eventuella effekter som kunnat uppstå efter att aktiehandeln stängt för dagen. Vissa 

händelser sker relativt sent på eftermiddagen eller kvällen varpå vi inte anser att 

händelsen fullt ut kan spegla den dagens aktiepris. Post-händelsefönstret anser vi inte 

vara av stor vikt i vår uppsats eftersom vi har så stort händelsefönster.   

 

Således kan den onormala avkastningen inom händelsefönstret L2, uppskattas med 

hjälp av följande formel som är formel 1 omskriven. 

 
                    

Formel 3, onormal avkastning formel 1 omskriven50 
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Den förväntade avkastningen beräknas enligt följande formel: 

 
                     

         Formel 4, förväntad avkastning51 

 

Efter att den onormala avkastningen har beräknats kalkylerar man även fram den 

genomsnittliga onormala avkastningen AAR i de fall då man avser att studera flera 

händelser. Då detta inte är fallet i denna studie kommer vi att använda oss av AR.
52 

 

CAR, den kumulativa onormala avkastningen, används då enbart en händelse 

undersöks och då man vill ha en mer överskådlig bild över hur den specifika 

händelsen har påverkat aktievärdet. CAR erhålls genom att man adderar samtliga 

onormala avkastningar, AR, under händelsefönstret dvs. T1 till och med T2. 

 

                 

  

    

 

Formel 5, Kumulativ onormal avkastning
53

 

 
4.4.5 Utförande av test 
För att kunna nå en slutsats på uppsatsens syfte och problemformulering kommer vi 

enligt den femte punkten i eventstudiemetodens struktur att använda två generella 

hypoteser. Den första är nollhypotesen, H0 som anses vara sann såvida det inte 

uppkommer tillräckliga bevis för att kunna motbevisa densamma. Den andra 

hypotesen betecknas H1 och är en hypotes mot vilken nollhypotesen testas och som 

anses vara sann om nollhypotesen blir falsifierad.
54

 

 

När man drar slutsatser utifrån ett hypotestest löper man en risk att begå fel. Typ I fel 

begås då man förkastar en korrekt nollhypotes och typ II fel begås då man inte 

förkastar en felaktig nollhypotes. Signifikansnivån visar sannolikheten att man 

avvisar en korrekt nollhypotes och uttrycks vanligen i procentform.
55

 Vanliga värden 

på signifikansnivå är 5 %, 1 % och 0,1 %. Vi kommer att använda oss av en 

signifikansnivå på 5 %.
56

 

 

I denna studie kommer vi att utgå från följande hypoteser för var och en av de tio 

händelserna som studeras: 

H0: Det finns inget statistiskt samband mellan den oväntade negativa händelsen 

kopplad till idrottsutövaren och Nike Inc. kumulativa onormala avkastning. CAR = 0 

H1: Det finns ett statistiskt samband mellan den oväntade negativa händelsen kopplad 

till idrottsutövaren och Nike Inc. kumulativa onormala avkastning. CAR ≠ 0 

 

För att testa hypoteserna behöver man först beräkna normalfördelningen vilket man 

kan göra genom två olika typer av test, z-test eller t-test. Ett t-test används främst då 

man undersöker mindre stickprov och då man enbart har urvalsvariansen eller då 

variansen är helt okänd. Det kritiska området bestäms då med hjälp av tabellen över t-
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fördelningen. För att ta reda på det kritiska området behöver man veta antalet 

frihetsgrader vilket räknas fram genom att ta n-1.
57

 Ett Z-test används främst då 

stickprovet är stort och överstiger 30 observationer men det kan även användas vid 

mindre populationsstorlekar, som i vårt fall. Det kritiska området bestäms med hjälp 

av tabellen för Z-fördelning. Vi approximerar att populationen är normalfördelad 

vilket leder till att vi kommer att använda följande formel: 

 

   
      

    
          

Formel 6, Z-test
58

 

 

   = medelvärdet av CAR för händelsefönstret (22 dagar i denna observation) 

μ0 = hypotetiskt värde (0 i denna observation då vi inte har ett hypotetiskt värde) 

s = standardavvikelsen för eventfönstret 

n = antalet dagar i eventfönstret (22 i denna observation) 

 

I och med att mothypotesen är CAR ≠ 0 innebär det att vi kommer att använda oss av 

ett tvåsidigt hypotestest där de bägge sidorna kommer att innefatta 2,5 % vardera, 

vilket resulterar i en kritisk gräns på -1,96 och 

1,96. För att nollhypotesen ska accepteras måste 

det beräknade värdet falla inom ramen för -

1,961,96 vid signifikansnivån 5 %. Detta 

innebär att vi kommer att använda oss av ett 

konfidensintervall på 95 % och att de resterande 5 

% symboliserar risken att vi felaktigt förkastar en 

korrekt nollhypotes.
59

  
                           Figur 3, Normalfördelning

60 

 
4.4.6 Redovisning av empiriska resultat 
I det sjätte steget redovisas de empiriska resultaten som har framkommit med i 

samband med studien.
 61

 

 
4.4.7 Tolkning och slutsats av de empiriska resultaten 
I det avslutande sjunde steget sker en tolkning och slutsats av de empiriska resultaten 

som redovisats i steg sex.
62

 

 
4.5 Datainsamling 
4.5.1 Sekundärdata 
Studien kommer att bygga på sekundärdata. Litteraturen som vi har valt att använda 

är huvudsakligen kurslitteratur inom företagsekonomi, statistik samt ämnesspecifika 

kurser inom programmet Sport Management. I avsnittet Inledning har vi använt oss av 

företagsekonomisk litteratur som inriktar sig på sponsring. Det rör sig om Sponsring i 

praktiken av Stuart Turner och Sponsring & event marketing av Uno Grönkvist. 

Vidare har vi citerat ämnesspecifik litteratur rörande amatörfrågan inom svensk idrott, 

                                                        
57

 Körner, Wahlgren, 2011, sid 136 f 
58

 Ibid, sid 137 
59

 Körner, Wahlgren, 2011, sid 137 f 
60

 Egen bearbetning av normalfördelning hämtad från tabell 2 Körner, Wahlgren, 2011, sid 193  
61

 Campbell, Lo, MacKinlay, 1997, sid 151 f 
62

 Ibid, sid 151 f 



 23 

Karin Wikbergs Amatör eller professionist. För avsnittet om svenska idrottsklubbars 

intäkter har en forskningsrapport från Riksidrottsförbundet använts, Varumärkets 

betydelse inom idrottsrörelsen – ett sponsorperspektiv, och även en av staten utförd 

utredning Finansieringen av idrottsrörelsen. 

 

I teoridelen har vi främst använt oss av boken Effektiv Kapitalförvaltning skriven av 

Adri De Ridder för att beskriva den effektiva marknadshypotesen samt anomalier och  

Principals of Marketing som är skriven av Gary Armstrong och Philip Kotler för att 

beskriva branding och varumärkesbyggande. Även artikeln Efficient Capital Markets: 

A Review of Theory and Empirical Work skriven av Eugene F. Fama har hjälp oss för 

att förstå grunden till den effektiva marknadshypotesen. För en bredare förståelse om 

olika anomalier har vi använt oss av vetenskapliga artiklar. Dessa är: The January 

effect samt Anomalies: Seasonal Movements in Security Prices II: Weekend, Holiday, 

Turn of the month, and Intraday Effects. Bägge skrivna av Richard H. Thaler. 

 

I metoddelen har vi använt oss av ett flertal böcker för att förstå hur en eventstudie 

ska vara uppbyggd samt hur den ska utföras för bästa resultat. Mestadels har vi hämtat 

information från boken The Econometrics of Financial Markets skriven av John Y. 

Campbell, Andrew W Lo och Craig A MacKinlay. För att komplettera informationen 

från boken har vi använt oss av artikeln Event Studies in Economics and Finance 

skriven av Craig A MacKinlay. För att få en större förståelse för hur en 

hypotesprövning går till har vi använd oss av boken Statistics for Business and 

Economics som är skriven av Paul Newbold, William L. Carlson och Betty M. Thorne 

samt Statistiska Metoder skriven av Svante Körner och Lars Wahlgren. Utöver dessa 

böcker har vi även använt boken Företagsekonomiska forskningsmetoder skriven av 

Alan Bryman och Emma Bell för metodvalen i arbete. 

 

För att samla in information om de olika händelserna vi ämnar undersöka kommer vi 

att behöva söka på internet. För att få så trovärdig information som möjligt är det 

viktigt för oss var vi söker informationen någonstans. I den utsträckning det går 

kommer vi att hämta information och artiklar från nyhetsbyrån Thomson Reuters. 

Företaget Reuters med huvudkontor i London blev 2008 uppköpta av Thomson 

Corporation och bildade då Thomson Reuters med huvudkontor i New York.
63

 

Thomson Reuters är världens största internationella nyhetsbyrå för multimedia.
64

 Vi 

anser att den information som finns att tillgå på Reuters hemsida publiceras tätt inpå 

händelserna och är trovärdig och vi anser också att det är viktigt att i så stor 

utsträckning som möjligt hämta information från samma källa. I de fall där det inte 

går att få tag på information om händelserna på Reuters hemsida har vi valt att leta 

vidare på andra nyhetssajter som The New York Times, Total Pro Sports samt USA 

TODAY sports Artikeln som vi hittat i USA TODAY är rykten och inte fakta men vi 

anser trots detta att den är av intresse för studien. Utöver dessa sidor har vi 

kontrollerat om det går att finna fakta om händelserna på idrottsutövarnas egna 

hemsidor. Vidare kommer vi även att kontrollera vilka pressmeddelanden som Nike 

Inc. har släppt i samband med varje händelse för att se om dessa kan ha någon 

påverkan på aktiepriserna. 
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4.6 Resultatets giltighet  
4.6.1 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om huruvida resultaten som studien genererat skulle bli de samma 

om studien skulle genomföras på nytt. Reliabiliteten är främst aktuell i en kvantitativ 

forskning och forskaren är oftast intresserad av att veta om måtten är stabila eller 

inte.
65

 

 

För att öka reliabiliteten i denna studie kommer vi att använda oss av dataprogrammet 

Microsoft Excel som är ett tillförlitligt program vad gäller uträkningar i flera steg för 

att på det sättet minimera slumpmässiga räknefel som kan uppstå vid uträkningar för 

hand. Vi kommer även att kontrollera flertalet gånger att de inskriva uträkningarna 

och siffrorna i dataprogrammet är korrekta. Vi har vidare inte kommit på nya formler 

utan använder oss av tidigare erkända formler i studien. Detta höjer reliabiliteten då 

det minskar risken att vi använder oss av data på ett felaktigt sätt. Viktigt att påpeka är 

dock att formler inte på bästa sätt avspeglar verkligheten vilket kan leda till en något 

minskad reliabilitet. 

 
4.6.2 Validitet 
Validiteten bedömer huruvida de slutsatser som uppkommit under studien hänger 

ihop eller inte. Validiteten kan delas upp i undergrupper. Den första är 

begreppsvaliditet och handlar om huruvida ett mått för ett begrepp verkligen speglar 

vad begreppet anses beteckna. Begreppsvaliditeten är relaterad till reliabiliteten. Om 

ett begrepp inte är reliabelt är inte heller validiteten för begreppet hög.
66

 Eftersom vi 

som redan nämnt kommer att använda oss av erkända formler för beräkning anser vi 

att begreppsvaliditeten påverkas positivt. Intern validitet speglar det kausala 

förhållandet och handlar om huruvida en slutsats som rymmer ett kausalt förhållande 

mellan en eller flera variabler är hållbar eller inte.
67

 Här kan det uppstå problematik i 

och med att vi använder oss av eventstudiemetoden. Vi kan inte garantera att det är 

den specifika händelsen som vi valt att analysera som enbart påverkar aktiepriserna 

men för att öka den interna validiteten kommer vi att inhämta information från andra 

händelser som skett under samma händelseperiod samt ha en så pass kort 

händelseperiod som möjligt. Det är även viktigt att undersöka dagarna före 

händelseperioden för att upptäcka eventuella läckage. 

 

Artiklarna som vi har använt för att ta reda på exakta händelsedagar är mestadels 

hämtade från Reuters hemsida. Vi anser att den sidan är tillförlitlig och oberoende då 

deras artiklar baseras på fakta och inte på spekulationer. Vi har dock svårt att 

kontrollera huruvida datumen och tiderna för händelserna stämmer exakt eller om det 

har skett en förskjutning från det att händelsen skett till dess att de publiceras på 

Reuters hemsida. Ett problem som kan uppstå är om Reuters skriver om artiklarna och 

publicerar dessa på nytt. Artiklarna får då ett nytt datum och en ny tid som kanske inte 

är ursprungsdatumet och tiden. För att kontrollera att datumen och tiderna på 

publiceringen stämmer med själva händelsen kommer vi att kontrollera med andra 

nyhetssajter och jämföra när de publicerade de första artiklarna kring händelserna. 
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Vad gäller den inhämtade aktieinformationen kommer den från en tillförlitlig och 

oberoende källa, nämligen New York Stock Exchange. Om informationen som vi 

finner på New York Stock Exchange ser konstig ut på något vis kommer vi att 

jämföra informationen med andra börssidor från USA som exempelvis NASDAQ. 

 
4.7 Kritik mot val av metod och källor 
4.7.1 Metodkritik 
Eventstudiemetoden har kritiserats då det inte är säkert att det just är den undersökta 

händelsen som påverkar aktiepriserna. Det kan vara så att en annan händelse sker 

samma dag eller inom samma händelsefönster och därmed påverkar aktiepriset.  

Eventstudiemetoden tar heller inte hänsyn till händelser som sker inom företaget som 

exempelvis en aktiesplit eller ny information om räkenskapsåret och framtida 

utdelningar utan eventstudiemetoden koncentrerar sig på att analysera just den 

oväntade händelsen och utesluter därmed annan information som kan vara av vikt. 

Det är även viktigt att noga bestämma storleken på händelsefönster då ett stort 

händelsefönster ökar risken att andra händelser än den man avser studera blir 

inkluderade. Vi är medvetna om dessa problem och har därför valt att utöver de 

oväntade händelserna som vi undersöker med hjälp av eventstudiemetoden även 

kontrollera om det finns andra pressmeddelanden av vikt relaterade till 

undersökningstiden. Vi har i denna studie valt att ha ett händelsefönster på 22 dagar 

som inkluderar ett eventfönster på två dagar. Vi anser det vara av stor vikt att även 

kunna fånga upp effekterna av händelserna dagen efter att de ägt rum då vissa 

händelser sker på eftermiddagen eller kvällen efter att aktiehandeln har stängt. 

 

Vad gäller anomalierna är de baserade på observationer vilket kan ses som 

problematiskt då vi anser att det krävs många observationer som visar på liknande 

resultat före de kan generaliseras. Hur många observationer som har gjorts framgår 

inte av respektive forskning som vi tagit del av. Det är också svårt att veta huruvida 

anomalier skulle kunna tillämpas på vår studie då vi använder oss av ett företag som 

vi undersöker och inte flera. En annan aspekt som måste beaktas kring anomalierna är 

faktumet att uträkningarna som gjorts inte enbart har inkluderat stora bolag på New 

York Stock Exchange utan även mindre bolag vilket ger mindre företag större vikt än 

deras andel av marknadsvärdet, något som kan indikera att studierna av anomalier inte 

kan tillämpas på ett företag av Nikes storlek i den utsträckning vi till en början hade 

hoppats på. 

 

Kritiken gällande teorin om branding och varumärkesuppbyggande är mestadels 

riktad till hur vi avser att använda teorin i denna uppsats. Då vi enbart avser att 

undersöka hur Nikes symboler, de kända idrottarna, Armstrong, Woods och Pistorius 

negativa händelser har påverkat aktiepriset kommer vi inte att analysera de andra fyra 

verktygen som ingår i teorin. Genom att bara ta hänsyn till ett av verktygen som 

teorin bygger på är vi osäkra på om vi kan använda teorin som den egentligen är 

avsedd att användas men vi anser trots detta att teorin är av vikt för detta arbete och 

därmed kommer vi att använda oss av den när vi analyserar studiens resultat. 

 
4.7.2 Källkritik 
Det finns alltid en risk i att använda sekundärdata då vi behöver tolka det någon annan 

har skrivit. Då vi inte har samlat in informationen själva är vi heller inte helt bekanta 

med materialet som är analyserat i tidigare forskning samt artiklar publicerade i 

ekonomirelaterade tidskrifter. Vi kan heller inte kontrollera om ursprungsförfattaren 
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har kodat och tolkat den givna informationen korrekt. I de artiklar där författarna 

hänvisar till andra källor har vi kontrollerat dessa källor för att bilda oss en egen 

uppfattning om informationen är korrekt refererad. Då artiklarna som vi har valt att 

använda är vetenskapliga artiklar publicerade i kända ekonomirelaterade tidskrifter 

anser vi att de är tillförlitliga i denna studie. 

 

Vad gäller artiklar hämtade från nyhetsbyråer är det svårt för oss att veta om 

författarna har tolkat intervjuerna korrekt och om de har skickat artikeln till de 

intervjuade för ett godkännande före det att artikeln har publicerats. Vi har också svårt 

att kontrollera tillförlitligheten på vissa källor som har använts i artiklarna. I några 

artiklar står det exempelvis ”en insatt källa berättar”. Då vi inte vet vem denna källa 

är kan vi inte kontrollera tillförlitligheten i deras påstående.  
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5. Empiri 
I detta avsnitt kommer vi att presentera händelserna utförligt och till det koppla 

uträkningarna av den kumulativa onormala avkastningen (CAR). Vi kommer även att 

presentera information om andra händelser som kan vara av vikt för aktieprispåverkan 

samt hypotesprövningarna. 

 
Vi har i samtliga våra tio händelser räknat i enlighet med eventstudiemetoden. Som 

beskrivits ovan har vi gjort uträkningarna i Excel för att minimera mänskliga räknefel 

och för att enkelt kunna utföra stora serier av uträkningar. Vi har sedan åskådliggjort 

händelsernas kumulativa onormala avkastning (CAR) i diagram för att lättare kunna 

tolka eventuella effekter. För hela uträkningar hänvisar vi till appendix A. Vi har även 

valt att åskådliggöra andra händelser som är av vikt för Nike under respektive 

händelseperiod för att få en bredare förståelse om vad som har skett kring händelserna 

och för att bemöta kritiken som riktas mot eventstudiemetododen som metod. 

Informationen om andra händelser har vi hämtat från pressreleaser som finns att tillgå 

på Nike Inc. hemsida. 

 
5.1 Lance Armstrong 
5.1.1 Händelse 1, 14 juni 2012 (T0, T1)  
Första händelsen gällande Armstrong är hämtad från den 14 juni 2012. I artikeln står 

det att den amerikanska antidopningsbyrån (USADA) har inlett en undersökning mot 

den sjufaldiga Tour de France-segraren om att han har använt prestationshöjande 

droger under sin karriär. Armstrong uttalar sig i artikeln och förnekar anklagelserna.
68

 

 

 
Diagram 1, Kumulativ onormal avkastning Armstrong händelse 2

69
 

 

Pressreleaser från undersökningsperioden T-10 – T+10: 

 5 juni (T-7) släpper Nike en pressrelease där de berättar att de ingår i en 

satsning mot att utveckla och utöka användningen av PET-material 
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 Egen sammanställning för händelse 1 rörande Lance Armstrong. För data se appendix A   
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(polyetentereftalat) tillverkat av biologiskt material. Med i satsningen var även 

Heinz ketchup, Ford, Coca-Cola och Procter & Gamble.
70

   

 28 juni (T9) presenterar Nike resultatet för räkenskapsåret 2012. Rapporten 

visar bland annat att intäkterna hade ökat men att EPS hade sjunkit med 6 %.
71

  

 
5.1.2 Händelse 2, 24 augusti 2012 (T0, T1) 
Den andra händelsen är hämtad från den 24 augusti 2012. Artikeln handlar om att den 

amerikanska antidopningsbyrån (USADA) har fråntagit Armstrong sina sju segrar i 

Tour de France och stängt av honom på livstid. Enligt Armstrong kommer han inte att 

överklaga domen från USADA men han förnekar trots detta att han har använt 

prestationshöjande preparat under sin aktiva karriär. 

 

 
Diagram 2, Kumulativ onormal avkastning Armstrong händelse 2

72
 

 

Pressreleaser från undersökningsperioden T-10 – T+10: 

 Den 13 augusti (T-9) kommer en press release från Nike där utdelningen för 

kvartalet presenteras. Varje aktie kom att generera en utdelning på 36 cent.
73

  

 27 augusti (T1) publiceras ingen press release av Nike, men en artikel i Daily 

Mail som avslöjar att Nike tar över som huvudsponsor för det engelska 

fotbollslandslaget istället för konkurrenten Umbro, som sponsrat England 

sedan 1950-talet.
74

 Som diagrammet visar ökar kurvan för CAR ganska brant 

vid tiden T1. 

 
5.1.3 Händelse 3, 12 oktober 2012 (T0, T1) 
Händelse nummer tre sker den 12 oktober 2012 då den amerikanska 

antidopningsbyrån (USADA) efter stora påtryckningar släpper delar av rapporterna 

som låg till grund för beslutet som fattades om Armstrong den 24 augusti 2012. (se 

händelse nummer två). Senare samma dag skulle hela rapporten släppas som låg till 
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 Egen sammanställning för händelse 2 rörande Lance Armstrong. För data se appendix A   
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grund för beslutet att stänga av och frånta Armstrong sina titlar i Tour de France.
75

 

Det finns ingen information om när denna rapport verkligen släpptes.  

 

 
Diagram 3, Kumulativ onormal avkastning Armstrong händelse 3
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Pressreleaser från undersökningsperioden T-10 – T+10: 

 17 oktober (T+4) gör Nike ett uttalande där de meddelar att de avslutar allt 

samarbete med Armstrong och att denne fört Nike bakom ljuset. Nike kommer 

dock även i fortsättningen att arbeta med Livestrong som är en 

hjälporganisation som hjälper cancerdrabbade och som startades av Armstrong 

2004.
77

 Efter den dagen syns hur CAR sjunker med cirka 5 % under de tre 

nästkommande dagarna. 

 
5.1.4 Händelse 4, 12 januari 2013 (T0, T1) 
Den fjärde händelsen av intresse för denna studie är hämtad från den 12 januari 2013 

då en väl insatt källa går ut med att Armstrong kommer att erkänna att han har dopat 

sig under sin karriär i en intervju med Oprah Winfrey som ska spelas in den 14 

januari och sändas i amerikansk Tv den 17 januari. Erkännandet skulle innebära en 

helomvändning då Armstrong tidigare starkt hävdat att han är oskyldigt fälld av den 

amerikanska antidopningsbyrån (USADA).
78
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Diagram 4, Kumulativ onormal avkastning Armstrong händelse 4

80
 

 

Pressreleaser från undersökningsperioden T-10 – T+10: 

Vid tiden för denna händelse har Nike sedan oktober avslutat sitt samarbete med 

Armstrong och kommenterar inte de nya uppgifter som framkommer hos Oprah 

Winfrey. Viktigt att notera är dock att Nike fortfarande arbetar med Armstrongs 

hjälporganisation Livestrong. Det släpps heller inga pressmeddelanden under den här 

perioden. Noterbart är att händelse 5 gällande Armstrong ligger på T+2 i detta 

händelsefönster. 

 
5.1.5 Händelse 5, 18 januari 2013 (T0, T1) 
Den femte och sista händelsen beträffande Armstrong som vi undersökt är hämtad 

från den 18 januari 2013. Artikeln är skriven dagen efter att Armstrong erkänt att han 

dopat sig under sin aktiva karriär i en Tv-intervju med Oprah Winfrey. På frågan om 

Armstrong har använt prestationshöjande droger blev svaret ja.
81
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Diagram 5, Kumulativ onormal avkastning Armstrong händelse 5

82
  

 

Pressreleaser från undersökningsperioden T-10 – T+10: 

Det här fönstret går in i händelsefönstret för händelse 4 där händelse 4 är T-3 i detta 

diagram. Vi har under denna tid inte funnit nyheter rörande Nike och inga 

pressmeddelanden har gått ut under denna period. 

 
5.2 Tiger Woods  
5.2.1 Händelse 1, 25 november 2009 (T0, T1) 
Den första händelsen av intresse gällande Tiger Woods är från den 25 november 

2009. Tidningen Total Pro Sports skriver att man i decembernumret av tidningen 

National Enquirer kommer att kunna läsa om att Woods är otrogen mot sin svenska 

fru Elin Nordegren med Rachel Uchitel. Total Pro Sports anser dock att man inte ska 

dra några förhastade slutsatser om detta på grund av trovärdigheten i källan som 

rapporterat ryktet.
83
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 Egen sammanställning för händelse 5 rörande Lance Armstrong. För data se appendix A   
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Diagram 6, Kumulativ onormal avkastning Woods händelse 1

84
  

 

Pressreleaser från undersökningsperioden T-10 – T+10: 

 19 november (T-4) skickar Nike ut en pressrelease där man presenterar 

utdelningen för kvartalet som gått. Utdelning på 27 cent per aktie innebär en 

ökning med 8 procent jämfört med föregående kvartal.
85

  

 27 november (T1) sker händelse nummer 2 gällande Woods 

 2 december (T+3) sker händelse 3 gällande Woods 

 3 december (T+4) publiceras en pressrelease av Nike där de talar om att 

resultatet för 2010 räkenskapsårs andra kvartal ska presenteras två veckor 

senare, den 17 december.
86

 

 11 december (T+10) sker händelse 4 gällande Woods  

 
5.2.2 Händelse 2, 27 november 2009 (T0, T1) 
Den andra händelsen är hämtad från den 27 november 2009. I artikeln står det att 

Tiger Woods varit med om en bilolycka och att han blivit behandlad på sjukhus för 

sina skador. Skadorna ska inte ha varit så allvarliga och samma dag blev Woods 

utskriven från sjukhuset. Florida Highway Patrol ska i ett uttalande ha sagt att Woods 

skadat sig när hans Cadillac SUV först kolliderat med en brandpost och sedan ett träd 

när han skulle backa ut från utfarten till hemmet ca klockan 02.25 på natten.
87
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 Egen sammanställning för händelse 1 rörande Tiger Woods. För data se appendix A   
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Diagram 7, Kumulativ onormal avkastning Woods händelse 2

88 
 

Pressreleaser från undersökningsperioden T-10 – T10: 

 Denna händelse ligger nära händelse 1 vilket gör att händelsen 19 november 

(T-5) även tillhör denna händelseperiod.  

 25 november (T-1) sker händelse 1 gällande Woods  

 2 december (T+2) sker händelse 3 gällande Woods  

 3 december (T+3) publiceras en pressrelease av Nike, se ovan 
 11 december (T+9) sker händelse 4 gällande Woods 

 
5.2.3 Händelse 3, 2 december 2009 (T0, T1) 
Den 2 december 2009 väljer Woods att gå ut med information på sin egen hemsida, 

tigerwoods.com. Woods erkänner att han har varit otrogen mot Elin Nordegren och 

han skriver också att han har svikit familjen och inte varit trogen sina egna 

värderingar. Woods skriver också att han vill hålla informationen privat och att han 

inte vill gå ut med ett pressmeddelande om vad som hänt. Woods avslutar med att 

hälsa till de som stöttat honom under åren och be dem om ursäkt.
89
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 Egen sammanställning för händelse 2 rörande Tiger Woods. För data se appendix A   
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Diagram 8, Kumulativ onormal avkastning Woods händelse 3

90
 

 

Pressreleaser från undersökningsperioden T-10 – T+10: 

 25 november (T-4) sker händelse 1 gällande Woods och 27 november (T-3) 

sker händelse 2 gällande Woods 

 Även här ligger händelserna så tätt i tid att pressreleasen den 3 december (T1) 

här ligger i eventfönstret för händelse 3. 

 11 december (T+6) sker händelse 4 gällande Woods  

 17 december (T+10) presenteras resultatrapporten för 2010 räkenskapsårs 

andra kvartal. Av den framgår att jämfört med föregående år har både 

intäkterna minskat med 4 procent och EPS minskat med 5 procent.
91

 

 
5.2.4 Händelse 4, 11 december 2009 (T0, T1) 
Den sista händelsen gällande Woods är också hämtad från hans egen hemsida, 

tigerwoods.com och handlar om att han kommer att ta ett uppehåll från golfen på 

obestämd tid för att koncentrera sig på att vara en bättre make, far och människa.
92
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 Egen sammanställning för händelse 3 rörande Tiger Woods. För data se appendix A   
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Diagram 9, Kumulativ onormal avkastning Woods händelse 4

93
 

 

Pressreleaser från undersökningsperioden T-10 – T+10: 

 27 november (T-10) sker händelse 2 gällande Woods  

 2 december (T-7) sker händelse 3 gällande Woods  

 Pressreleasen från 3 december ligger inom detta händelsefönster på T-6 

 Pressreleasen från 17 december (T+3) ingår även i detta händelsefönster 

 
5.3 Oscar Pistorius 
5.3.1 Händelse 1, 14 februari 2013 (T0, T1) 
Den 14 februari 2013 kom en artikel ut i Reuters där man kunde läsa om att Pistorius, 

även känd som ”Blade Runner” har blivit åtalad för att ha mördat sin flickvän, Reeva 

Steenkamp, i deras hus i Pretoria. I huset kunde polisen hitta en 9mm pistol. Företaget 

Nike gjorde också ett uttalande i artikeln och sa att de var ledsna att höra vad som 

hade hänt men att de inte har några kommentarer kring händelsen för tillfället.
94
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 Egen sammanställning för händelse 4 rörande Tiger Woods. För data se appendix A   
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Diagram 10, Kumulativ onormal avkastning Pistorius

95 

 

Pressreleaser från undersökningsperioden T-10 – T+10: 

 Samma dag som händelse 1, 14 februari (T0) presenteras utdelningen per 

aktie, 21 cent, för kvartalet i en pressrelease från Nike.
96

 

 
5.4 Hypotesprövningar 
För samtliga händelser har vi gjort hypotesprövningar i enlighet med 

eventstudiemetoden som är presenterad i metodavsnittet. Den använda 

signifikansnivån är 5 %, 2,5 % på respektive sida i och med att det är ett tvåsidigt 

hypotestest. Konfidensintervallet är 95 % vilket ger två kritiska värden på -1,96 

respektive 1,96, hämtade från Z-fördelningstabell 2. För att acceptera nollhypotesen, 

H0, behöver de observerade Z-värdena vara inom intervallet -1,961,96. 

 

Samtliga hypotestest är baserade på hypoteserna: 

H0: Det finns inget statistiskt samband mellan den oväntade negativa händelsen 

kopplad till idrottsutövaren och Nike Inc. kumulativa onormala avkastning. CAR = 0 

H1: Det finns ett statistiskt samband mellan den oväntade negativa händelsen kopplad 

till idrottsutövaren och Nike Inc. kumulativa onormala avkastning. CAR ≠ 0 

 

För att acceptera nollhypotesen ska det observerade Z-värdet falla inom intervallet -

1,96  1,96. För värden utanför intervallet förkastas nollhypotesen till förmån för H1. 

 
5.4.1 Lance Armstrong 
Enligt hypotesprövningarna för Lance Armstrong har vi kommit fram till att samtliga 

nollhypoteser förkastas till förmån för mothyptesen H1. Det finns således statistiska 

positiva eller negativa samband mellan den oväntade negativa händelsen och den 

kumulativa onormala avkastningen (CAR) för Nike med en signifikansnivå på 5 %. 
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 Egen sammanställning för händelse 1 rörande Oscar Pistorius. För data se appendix A 
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 Figur 4, Hypotesprövning händelse 1-5 Lance Armstrong
97 

 

 Händelse 1 gav ett negativt observerat Z-värde på -33,4, vilket är utanför det 

kritiska intervallvärdet för Z på -1,96 1,96, vilket visar att det finns ett 

negativt statistiskt samband mellan nyheten att den amerikanska 

antidopningsbyrån (USADA) har inlett en undersökning mot Armstrong 

gällande att han har använt prestationshöjande droger och CAR. 

 Händelse 2 gav ett positivt observerat Z-värde på 8,38 vilket är utanför det 

kritiska intervallvärdet för Z på -1,96 1,96. Detta visar att det finns ett 

positivt statistiskt samband mellan nyheten att amerikanska antidopningsbyrån 

(USADA) har fråntagit Armstrong de sju segrarna i Tour de France samt 

stängt av honom på livstid och CAR. 

 Händelse 3 har ett positivt observerat Z-värde på 3,26 vilket är utanför det 

kritiska intervallvärdet för Z på -1,96 1,96. Detta innebär att det finns ett 

positivt statistiskt samband mellan nyheten att den amerikanska 

antidopningsbyrån (USADA) släppte rapporten som låg till grund för beslutet 

i händelse 2 och CAR. 

 Händelse 4 har ett negativt observerat Z-värde på -7,31 vilket är utanför det 

kritiska intervallvärdet för Z på -1,961,96. Detta innebär att det finns ett 

negativt statistiskt samband mellan ryktena att Armstrong kommer att erkänna 

att han dopat sig, något som han fram till nu har förnekat, och CAR. 

 Den sista händelsen gällande Armstrong, händelse 5, har ett positivt 

observerat Z-värde på 4,45, vilket också det är utanför det kritiska 

intervallvärdet för Z på -1,961,96. Detta innebär att det finns ett positivt 

statistiskt samband mellan Lane Armstrongs erkännande av att han har dopat 

sig och CAR. 

 
5.4.2 Tiger Woods 
Likt hypotesprövningarna för Lance Armstrong förkastas även de 4 respektive 

nollhypoteserna för Tiger Woods till förmån för mothypotesen H1. Skillnaden är att 
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 Egen sammanställning av hypotesprövningarna för respektive händelse gällande Lance Armstrong. 

För data se appendix A 
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det enbart är negativa statistiska samband mellan Woods händelser och den 

kumulativa onormala avkastningen (CAR) för Nike med en signifikansnivå på 5 %. 

 

 Figur 5, Hypotesprövning händelse 1-4 Tiger Woods
98

 

 

 Händelse 1 har ett negativt observerat Z-värde på -4,37, vilket är utanför det 

kritiska intervallvärdet för Z på -1,961,96. Detta innebär att det finns ett 

statistiskt negativt samband mellan nyheten att Woods är otrogen mot sin Fru 

Elin Nordegren och CAR. 

 Händelse 2 har ett negativt observerat Z-värde på -8,47, vilket är utanför det 

kritiska intervallvärdet för Z på -1,961,96. Detta innebär att det finns ett 

statistiskt negativt samband mellan nyheten att Woods varit med om en 

bilolycka då han kör in i en brandpost utanför sitt hem och CAR. 

  Händelse 3 har ett negativt observerat Z-värde på -8,71, vilket är utanför det 

kritiska intervallvärdet för Z på -1,961,96. Detta innebär att det finns ett 

statistiskt negativt samband mellan Woods erkännande att han har varit 

otrogen mot sin fru Elin Nordegren och CAR. 

 Den sista undersökta händelsen gällande Woods, händelse 4 har ett negativt 

observerat Z-värde på -5,08, vilket är utanför det kritiska intervallvärdet för Z 

på -1,961,96. Detta innebär att det finns ett statistiskt negativt samband 

mellan nyheten att Woods tar en time out från golfen och CAR. 

 
5.4.3 Oscar Pistorius 
Det som skiljer hypotesprövningen av Oscar Pistorius händelse från Lance Armstrong 

och Tiger Woods är att i detta fall accepteras nollhypotesen. Alltså kan vi inte finna 

ett statistiskt samband mellan nyheten att Pistorius har anhållits för att ha mördat sin 

flickvän och den kumulativa onormala avkastningen (CAR) för Nike. Det observerade 

Z-värdet för händelsen är 1,21 vilket är inom det kritiska intervallvärdet för Z på -

1,961,96, vilket innebär att vi accepterar nollhypotesen, H0, på signifikansnivån 5 

%. 
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 Egen sammanställning av hypotesprövningarna för respektive händelse gällande Tiger Woods. För 

data se appendix A 
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Figur 6, Hypotesprövning händelse 1 Oscar Pistorius
99 
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 Egen sammanställning av hypotesprövningen för händelsen gällande Oscar Pistorius För data se 

appendix A 
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6. Analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera empirin som finns framställd i föregående 

avsnitt. Vi kommer att koppla empirin till teoriavsnittet samt avsnittet som handlar 

om tidigare forskning. 

 
6.1 Analys av teoriers tillämplighet 
I teoridelen skrev vi om den effektiva marknadshypotesen och hur all tillgänglig 

information speglar sig i priset på en tillgång. Vid ny information och nya 

förutsättningar sker en snabb prisjustering. Inom eventstudiemetoden utgår man från 

den mellanstarka formen av marknadseffektivitet som innebär att aktien prissätts inte 

enbart av historisk information utan även baseras på övrig tillgänglig information på 

marknaden. I kontrast till den effektiva marknadshypotesen finns det en teori som 

handlar om anomalier som hävdar att marknaden inte alltid är effektiv. Det är utifrån 

den effektiva marknadshypotesen i mellanstark form och teorin om anomalier som vi 

har undersökt tio oväntade händelser och hur dessa har påverkat företaget Nikes 

aktiepriser som avspeglas i den kumulativa onormala avkastningen (CAR).  

 

Ur synpunkten varumärkesbyggande kan man säga att Nike tillämpar flera av 

strategierna för att stärka sitt varumärke. Våra undersökta idrottsutövare är ju knutna 

till Nike i egenskap av symboler för det Nike vill förmedla och stå för. Vi har inte 

mätt hur väl Nike tillämpar teorin om varumärkesbyggande, eftersom det är svårt att 

göra då det saknas mätverktyg för ändamålet. Vi kan däremot diskutera kring Nikes 

val av symboler. Då det är endast i fallet Woods som CAR sjunkit vid våra 

undersökta händelser, kan man diskutera om det är en golfstjärna som symbol som är 

så stark att det påverkar folks tankar om värdet på Nike. Samt att Armstrongs och 

Pistorius sporter eller namn inte har så stor genomslagskraft att de påverkar CAR för 

Nike. Det ger vid handen att valet av symbol är av vikt för varumärkesbyggande, då 

vi ser att en golfstjärna tydligare har påverkan men inte en cyklist eller sprinter. Detta 

visar på hur viktigt det är att ett företag väljer rätt personer att sponsra. Dels är det av 

vikt att välja idrottare som företaget anser har samma värderingar som de själva då de 

blir en symbol och ansiktet utåt för företaget. Det visar även på riskerna med att välja 

kända idrottare när det uppstår skandaler som i Woods fall. Trots att dessa händelser 

som vi undersökt inte är av idrottslig karaktär utan privata ser vi tydliga skillnader i 

Nikes CAR gällande Woods händelser vilket visar på att även händelser utanför 

idrotten kan påverka företaget. Vi vill tillägga att vi inte undersökt vad som hänt med 

Nikes aktiepris när respektive idrottsutövare knutits till Nike som affischnamn. Det 

kan ju vara så att en kontraktsskrivning med Nike inte påverkat kursen i någon 

riktning, och därmed har idrottsutövaren som symbol ingen mätbar betydelse. 

 

Vi har kommit fram till att informationen som tillkommit av de tio oväntade 

händelserna som vi har analyserat har påverkat aktiepriset i nio fall. Detta har vi 

kommit fram till genom att hypotespröva samtliga händelser och vi har kunnat 

förkasta nollhypotesen i nio av tio fall, alltså har vi funnit ett statistiskt samband, 

positivt eller negativt, mellan de oväntade händelserna vi undersökt och CAR för 

Nike under händelseperioden. Vår studie stödjer därmed effektiva marknadshypotesen 

baserat på hypotesprövningarna. Vi har valt att mer ingående analysera respektive 

diagram både utifrån den oväntade händelsen men också utifrån annan information 

som finns att tillgå via pressreleaser från Nike under den undersökta perioden för att 

se vilken information vi tror har mest påverkan på CAR. Vi är medvetna om att 
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eventstudiemetoden har kritiserats för att det är svårt att med säkerhet veta att det är 

just den undersökta händelsen som har påverkat aktiepriset och det är därför vi vill 

undersöka och analysera de andra händelserna som har skett under händelseperioden 

T-10 till T10 för att se om vi kan finna samband mellan de framräknade statistiska 

sambanden och alla händelser under händelseperioden. All information som 

analyseras finns beskriven i empiridelen. 

 
6.2 Lance Armstrong 
6.2.1 Händelse 1 Lance Armstrong 
Enligt hypotesprövningen för händelse 1 finns det ett negativt statistiskt samband 

mellan händelsen och CAR för aktien då Z-värdet ligger på -33,39, utanför det 

kritiska intervallet på -1,96  1,96. När vi tittar närmare på själva diagrammet ser vi 

en svag uppgång av CAR från T0 till T1 för att sedan sjunka svagt varje dag fram till 

T+9 då det tydligt syns att CAR sjunker avsevärt. Vi ser att redan vid T-2 börjar CAR 

att sjunka vilket ger oss anledning att tro att information rörande utredningen kan ha 

läckt ut. Att starta en utredning är ingenting som troligen bestäms på en dag utan vi 

tror att indikationer och förhandsinformation kan ha läckt ut och därmed speglats i 

Nikes aktiepris redan före T0. Om det skulle vara så att information kring denna 

händelse har kommit ut före offentliggörandet av nyheten kan det vara en indikation 

på marknadseffektivitet i den starka formen. Det är dock svårt att hitta bevis för att 

informationen har läckt ut tidigare men det kan vara en tänkbar förklaring till varför 

CAR sjunker före T0. Den svaga uppgången från T0 till T1 skulle kunna förklaras 

med hjälp av den studerade verkligheten av veckodagseffekten då T1 är en fredag och 

enligt studier finns det en koppling mellan fredagar och högre avkastning. Den största 

anledningen till det negativa statistiska sambandet tror vi är det som sker T+9 då Nike 

går ut med informationen om att EPS sjunker. 

 
6.2.2 Händelse 2 Lance Armstrong 
Enligt hypotesprövningen för händelse 2 finns det ett positivt statistiskt samband 

mellan händelsen och avkastningen för aktien då Z-värdet ligger på 8,38, utanför det 

kritiska intervallet på -1,96  1,96. När vi tittar närmare på diagrammet ser vi att 

pressreleasen från Nike vid tidpunkten T-9 följs av en tydlig nedgång av CAR. Vid 

tidpunkten för själva händelsen, då Lance blir fråntagen sina titlar samt blir avstäng 

på livstid, T0 till T1 sjunker CAR något för att vid T1 kraftigt stiga. Stigningen 

sammanfaller med informationen om att Nike ska ta över huvudsponsorskapet av det 

engelska fotbollslandslaget. Vi tolkar detta som att händelsen rörande Armstrong till 

en början har negativ påverkan på aktiepriset men då den nya informationen gällande 

huvudsponsorskapet släppts överskuggar den informationen Armstrongs händelse. 

Som nämnts i den tidigare forskningen har utövarens idrottsgren betydelse gällande 

påverkan på aktiepriset. En större idrott, exempelvis fotboll, har större effekt än i vårt 

fall cykelsport vilket vi kan se i diagrammet. Viktigt att påpeka är även att Armstrong 

efter att bevisen mot honom fastställts tydligt förnekar att han har använt doping, 

något som kan ha hjälpt CAR att stiga vid T1, dock anser vi att stigningen och det 

statistiska positiva sambandet mestadels beror på huvudsponsorskapet av det engelska 

fotbollslandslaget.  

 
6.2.3 Händelse 3 Lance Armstrong 
Enligt hypotesprövningen för händelse 3 finns det ett positivt statistiskt samband 

mellan händelsen och avkastningen för aktien då Z-värdet ligger på 3,26, utanför det 

kritiska intervallet på -1,96  1,96. När vi tittar närmare på diagrammet ser vi en 
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uppgång av CAR från T0 till T1 men den stora förändringen i CAR sker från och med 

T+1 fram till T+4. Vad som föranleder denna uppgång vet vi inte då ny information 

inte finns att tillgå från dessa dagar. Informationen gällande rapporten som innehöll 

omfattande bevisning kring Armstrong dopinganvändande skulle presenteras under 

T0 men vi har inga uppgifter på när rapporten verkligen publicerades, den kan ha 

publicerats vid senare tidpunkt än T0. Under hela tiden fortsätter Armstrong att 

förneka dopinganklagelserna och bevisen vilket skulle kunna förklara att CAR 

fortsätter uppåt, vi tolkar det som att Armstrongs förnekande väger tyngre än 

anklagelserna och att Nike genom detta får publicitet som leder till ökad CAR. I och 

med att Nike även fortsätter att stå bakom Armstrong anser vi att det tyder på att Nike 

anser att Armstrong talar sanning. Dock väljer Nike att vid tidpunkten T+4 att avsluta 

sitt sponsorskap med Armstrong varpå CAR börjar falla kraftigt. Våra tankar kring 

detta är att antingen fortsätter folk att tro på Armstrong och att han är oskyldig och 

anser att Nike gör fel som bryter kontraktet med honom eller så anses Nike ha tagit 

skada av det som skett i trovärdighet och värdemässigt vilket speglas i CAR som 

sjunker. 

 
6.2.4 Händelse 4 Lance Armstrong 
Enligt hypotesprövningen för händelse 4 finns det ett negativt statistiskt samband 

mellan händelsen och avkastningen för aktien då Z-värdet ligger på -7,31, utanför det 

kritiska intervallet på -1,96  1,96. När vi tittar närmare på diagrammet ser vi till en 

början att den 12 januari 2013 var en lördag. Alltså var första dagen som händelsen 

kunde avspeglas i aktiekursen en måndag, således blir T0 i detta fall den 14 januari. 

Det som sker med CAR är att den från T0 till T+1 stiger för att sedan sjunka kraftigt. 

Själva intervjun skulle spelas in den 14 januari, dvs. T0 och sedan sändas i Tv den 17 

januari som i diagrammet är T+2. Vår tanke krig att CAR stiger mellan T0 och T+1 är 

att nyheten att Armstrong kommer att erkänna dopingen kommer från en insatt källa 

som är anonym och att den kanske inte anses så trovärdig. Vi anser att det är möjligt 

att information har läckt ut från vad som sades i intervjun och att det kan vara 

anledningen till varför CAR sjunker redan före intervjun visats i Tv. Även om Nike 

vid den här tidpunkten har brutit sitt sponsorskap med Armstrong anser vi att de ändå 

påverkas av denna nyhet. De har sponsrat Armstrong under en längre period och 

företaget arbetar fortfarande med Armstrongs hjälporganisation Livestrong vilket vi 

anser gör att Nike fortfarande är förknippade med Armstrong. Som det går att utläsa 

av diagrammet svänger CAR mycket men eftersom vi inte funnit information om 

andra händelser kan vi heller inte analysera dessa. Dock anser vi att det är de kraftiga 

svängningarna i CAR som har påverkat att det statistiska sambandet blir negativt och 

inte nödvändigtvis den undersökta händelsen. 

 
6.2.5 Händelse 5 Lance Armstrong 
Enligt hypotesprövningen för händelse 4 finns det ett positivt statistiskt samband 

mellan händelsen och avkastningen för aktien då Z-värdet ligger på 4,45, utanför det 

kritiska intervallet på -1,96  1,96. Denna händelse ligger tidsmässigt nära 

föregående händelse. Programmet som händelsen avser sändes den 17 januari på 

kvällen vilket innebär att händelsen kan speglas i aktiekursen först den 18 januari, 

samma dag som artikeln om Tv-programmet släpptes. Av denna anledning är den 18 

januari T0 i detta händelsefönster. Redan under T-1 ser vi att CAR börjar sjunka och 

gör så ända fram till T+2 då den skjuter i höjden. Att CAR sjunker anser vi kan 

förklaras med att Armstrong erkänner dopingen som han under många år trots bevis 

förnekat. Att CAR börjar sjunka dagen före Tv-programmet tror vi beror på att 
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information har läckt ut om att Armstrong har erkänt, något som skulle kunna 

indikera marknadseffektivitet i stark form, något som är svårt att bevisa. Likt det förra 

diagrammet går CAR upp och ner mycket under perioden och den kraftiga stigningen 

vid T+2 tror vi har stor påverkan på det positiva statistiska sambandet. Vi har inte 

kunnat finna information om vad som skett vid tidpunkten för T+2 och kan därmed 

inte analysera den kraftiga stigningen av CAR, vi tror dock inte att stigningen har med 

Armstrongs erkännande att göra. 

 

Både händelse 4 och händelse 5 sker i januari men vi kan av diagrammen utläsa att 

januarieffekten inte har så stor påverkan på avkastningen. Däremot ser vi en tydlig 

uppgång av CAR under de första dagarna av januari, i händelse 4; T-9 till T-4 och i 

händelse 5; T-10 till T-8. Detta stöds av månadsskifteseffekten som innebär att 

avkastningen tenderar att vara högre under månadens första 4 dagar. 

 

Utifrån analysen av varje enskild händelse gällande Armstrong har vi svårt att finna 

ett starkt samband mellan de enskilda oväntade händelserna och den kumulativa 

onormala avkastningen (CAR). Detta trots att vi enligt hypotesprövningarna har både 

positiva och negativa statistiska samband. Anledningen till varför vi anser det svårt att 

hitta sambanden är att de i de flesta fallen finns andra nyheter under händelseperioden 

som vi anser påverkar CAR mer. 

 
6.3 Tiger Woods 
6.3.1 Händelse 1 Tiger Woods 
Enligt hypotesprövningen för händelse 1 finns det ett negativt statistiskt samband 

mellan händelsen och avkastningen för aktien då Z-värdet ligger på -4,37, utanför det 

kritiska intervallet på -1,96  1,96. När vi tittar närmare på diagrammet ser vi att 

CAR inte förändras nämnvärt mellan T0 och T1 vilket vi anser kan bero på att den 

anonyma källan som påstod att Woods varit otrogen inte är tillräckligt trovärdig för 

att informationen ska avspeglas i aktiepriset. Viss effekt kan vi ändå finna av 

påståendet då CAR fortsätter ner efter T1, som också är dagen för händelse 2, fram 

tills T+4, då Nike presenterar en pressrelease om att de ska publicera rapporten för det 

andra kvartalet om två veckor. Vid T+3 sker händelse 3 och vid T+4 sjunker CAR 

ytterligare. Tendensen under händelseperioden är att CAR sjunker med undantag vid 

T-4 då Nike presenterar utdelningen för kvartalet som gått som visar att utdelningen 

per aktie stiger med 8 %. Den andra stora stigningen i CAR sker mellan T-1 och T1 

och den kan förklaras med hjälp av helgdagseffekten som säger att avkastningen 

tenderar att öka dagarna före större helgdagar. I vårt fall infaller Thanksgiving den 26 

november, dvs. dagen mellan T0 och T1. Det vi inte kan förklara är varför CAR stiger 

vid T-8 samt T+8 då vi inte har funnit någon information kring dessa datum och 

heller inga anomalier som skulle kunna förklara stigningen. 

 
6.3.2 Händelse 2 Tiger Woods 
Enligt hypotesprövningen för händelse 2 finns det ett negativt statistiskt samband 

mellan händelsen och avkastningen för aktien då Z-värdet ligger på -8,47, utanför det 

kritiska intervallet på -1,96  1,96. Händelserna gällande Tiger Woods ligger 

tidsmässigt tätt och påverkar därmed varandra och vi kan även i detta diagram se att 

händelsen har en negativ påverkan på CAR. Ingen ny information har tillkommit 

under detta händelsefönster som skulle kunna ha effekt på avkastningen, enda 

skillnaden är att händelserna har bytt dag i händelsefönstret jämfört med det första 

diagrammet gällande Woods. 
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6.3.3 Händelse 3 Tiger Woods 
Enligt hypotesprövningen för händelse 3 finns det ett negativt statistiskt samband 

mellan händelsen och avkastningen för aktien då Z-värdet ligger på -8,71, utanför det 

kritiska intervallet på -1,96  1,96. Likt de två föregående händelserna ligger även 

denna händelse tidsmässigt nära de övriga. Den finns ny information inom detta 

händelsefönster och den presenteras under T+10. Eftersom det är den sista dagen i 

händelsefönstret anser vi att den inte har så stor påverkan på avkastningen. I och med 

att vi har valt att ha ett eventfönster på två dagar för att samla upp eventuella effekter 

som händelsen haft på avkastningen nästkommande dag innebär det i detta fall att 

pressreleasen från den 3 december inkluderas i eventfönstret T1. Som framgår av 

diagrammet sjunker CAR mellan T0 och T1 för att sedan ytterligare sjunka mellan T1 

och T+1, vid T+2 sjunker CAR markant men vi har inte hittat någon information eller 

anomali till vad som skulle kunna föranlett den kraftiga nedåtgången utan vi tror att 

det är en sammanlagd effekt av Woods oväntade händelser. 

 
6.3.4 Händelse 4 Tiger Woods 
Enligt hypotesprövningen för händelse 4 finns det ett negativt statistiskt samband 

mellan händelsen och avkastningen för aktien då Z-värdet ligger på -5,08, utanför det 

kritiska intervallet på -1,96  1,96. Likt de tre tidigare undersökta händelserna ligger 

denna händelse relativt nära tidsmässigt. När vi studerar diagrammet ser vi att CAR 

har sjunkit mycket efter de tre tidigare händelserna men att kurvan börjar hämta sig 

lite och stiga från T-2 till T0. Mellan de två händelsedagarna T0 och T1 ser vi att 

CAR sjunker lite igen. Våra tankar kring detta är att CAR börjar hämta sig lite efter 

de tre första händelserna då det inte har kommit fram ny information kring Woods 

under de senaste 9 dagarna men när Woods väljer att gå ut med att han ska ta en 

timeout från golfen påverkas avkastningen återigen och uppgången av CAR rubbas i 

sin stigning. Vid T+3 presenteras resultatrapporten för 2010 räkenskapsårs andra 

kvartal och från det datumet börjar CAR att stiga på nytt. 

 

I alla 4 händelser som vi har undersökt gällande Woods ser vi ser vi ett samband 

mellan de enskilda oväntade händelserna och den kumulativa onormala avkastningen 

(CAR). Genom hypotesprövningarna har vi fått fram negativa statistiska samband, 

något som vi även har kunnat utläsa av diagrammen över CAR. Även om det har skett 

andra händelser under händelseperioden som möjligen kunnat påverka CAR har de 

inte enligt vår mening haft större påverkan än de undersökta oväntade händelserna.  

 
6.4 Oscar Pistorius 
6.4.1 Händelse 1 Oscar Pistorius 
Enligt hypotesprövningen för händelse 1 finns det inget statistiskt samband mellan 

händelsen och avkastningen för aktien då Z-värdet ligger på 1,21, inom det kritiska 

intervallet på -1,96  1,96. När vi studerar diagrammet mer ingående ser vi att CAR 

pendlar kraftigt från dag till dag. Under T0, samma dag som Pistorius blivit åtalad för 

att ha mördat sin flickvän presenterar Nike en pressrelease innehållande nyheter om 

utdelning per aktie, 21 cent. I och med detta kan vi se att CAR stiger kraftigt. Vi anser 

att stigning inte beror på Pistorius åtal utan är kopplad till den finansiella 

informationen given av Nike. Uppgången från T0 till T1 skulle även kunna förklaras 

med hjälp av den studerade verkligheten av veckodagseffekten då T1 är en fredag och 

enligt studier finns det en koppling mellan fredagar och högre avkastning. Vi finner 

utöver den studerade verkligheten av veckodagseffekten under denna händelseperiod 

ingen anomali som kan förklara att marknaden inte är effektiv utan vi anser snarare att 
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händelsen gällande Pistorius inte är av stort intresse varpå den heller inte påverkar 

avkastningen. Vi tror också att en anledning till varför Pistorius händelse inte har 

påverkat avkastningen är då han inte räknas till en av friidrottens stora stjärnor. Han 

har deltagit vid friidrotts-VM och OS men är mest känd som flerfaldig paralympisk 

medaljör, ett arrangemang som inte får lika stor medial uppmärksamhet. 

 
6.5 Lance Armstrong, Tiger Woods och Oscar Pistorius och 
tidigare forskning 
Det vi har kommit fram till genom att analysera varje enskild händelse för de tre 

idrottarna är att de oväntade händelserna påverkar aktiekursen marginellt, mätt med 

hjälp av CAR, vad gäller Lance Armstrong och Oscar Pistorius. I dessa 

händelsefönster har vi funnit andra nyheter som vi enligt vår analys kan anse påverka 

mer än de oväntade händelserna kopplade till respektive idrottare. Det är främst 

finansiell information som vi anser påverkar CAR då vi av diagrammen kan utläsa 

stora förändringar i CAR vid respektive pressrelease från Nike. Majoritet av 

pressreleaserna från Nike som vi har undersökt rör finansiell information. Vidare har 

vi kunnat finna att Tiger Woods händelser påverkat aktiekursen, mätt med hjälp av 

CAR, betydligt mer än de andra två idrottarna. Andra nyheter som har släppts inom 

Woods händelsefönster har påverkat CAR men inte överskuggat den oväntade 

händelsen. En tänkbar anledning till varför vi finner att det enbart är Woods händelser 

som påverkar aktiekursen går att finna i artikeln Athlete Endorsement Contracts: The 

Impact of Conventional Stars där författarna diskuterar att tecknandet av sponsoravtal 

med golfstjärnor genererar positiv onormal avkastning och att golfutövare ger en 

högre avkastning gentemot andra idrottsutövare. Författarna kunde även se en skillnad 

mellan olika sporter och frånsett megastjärnorna fann man ingen större effekt på 

företagets marknadsvärde vid signeringen av sponsorkontrakt. De tre stjärnorna som 

vi har undersökt i denna studie är alla tre megastjärnor men den mest kända är 

troligen golfaren Tiger Woods. Att signera ett sponsorkontrakt ses som någonting 

positivt och genererar därmed positiv avkastning varpå vi inte ser det konstigt att när 

det händer negativa saker som skandalerna kan avkastningen påverkas negativt. Vår 

studie ger ett ytterligare tillägg till denna tidigare forskning då vi har kommit fram till 

att när Tiger Woods var med om de negativa händelserna påverkades avkastningen 

negativt mätt i CAR medan gällande de andra fallen, Lance Armstrong och Oscar 

Pistorius var CAR relativt oförändrad. Vår studie visar likt tidigare forskning att det 

golfstjärnor gör påverkar avkastningen mer än andra idrottsmän, i vårt fall på ett 

negativt sätt då händelserna varit av negativ karaktär. 

 

 Tidigare forskningar har inte, som vi, fokuserat på vad som sker då sponsrade 

celebriteter eller idrottsmän är med om någon skandal och hur företagets aktievärde 

påverkas av händelsen. Trots detta anser vi att det går att dra paralleller med tidigare 

forskning och vår studie. I artikeln Wealth Effects of a Celebrity Endorser: The 

Michel Jordan Phenomen kom författarna fram till att den förväntan som byggdes 

upp inför basketspelaren Michael Jordans comeback genererade en 2 procentig 

ökning av aktievärdet för företagen som sponsrade Jordan. Författarna kunde därmed 

dra slutsatsen att sponsra en idrottare inte enbart innebär utgifter utan det genererar 

också intäkter till företaget. Det vi kan se av vår studie är att de negativa händelserna 

som är kopplade till Tiger Woods faktiskt också innebär att aktievärdet på Nikes 

aktier sjunker. I och med den iakttagelsen kan vi se att positiva händelser som 

comebacks genererar intäkter enligt tidigare studier och att negativa händelser kan 

innebära att aktievärdet sjunker likt vår studie har kommit fram till i alla fall gällande 
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händelserna som rör Tiger Woods. Därmed anser vi att vår studie är ett komplement 

till denna tidigare forskning då den adderar ett ytterligare perspektiv till forskningen. 

Vi har inte funnit samma koppling mellan sjunkande aktiepriser och de andra negativa 

händelserna rörande Armstrong och Pistorius men det innebär enligt oss inte att 

sambanden vi kommit fram till gällande Woods inte stämmer då vi tydligt kan se att 

CAR sjunker i samband med hans oväntade händelser. En stor skillnad mellan vår 

studie och den jämförda studien är att de har använt sig av ett mindre händelsefönster 

än vad vi har gjort i vår studie. Detta innebär att vi inte med säkerhet kan säga att den 

negativa effekten som vi funnit på aktievärdet med anledningen av Woods händelser 

verkligen beror på just de negativa händelserna kopplade till Woods. Studien som 

undersökt hur aktievärdet påverkats av Jordans comeback använder sig av ett 

händelsefönster på 10 dagar medan vi i denna studie använder oss av ett 

händelsefönster på 22 dagar. Trots detta anser vi att vår studie utgör ett komplement 

till studien rörande Jordans comeback då vi kan se ett tydligt samband mellan 

sjunkande CAR och de oväntade negativa händelserna rörande Woods. 

 

I artikeln The Economic Worth of Celebrity Endorsers: An Event Study Analysis som 

också är en eventstudie tas aspekten upp ifall det är affischnamnet som får investerare 

att tro mer på aktien eller om företaget sänder ut en tro på sina produkter genom att 

kontraktera ett känt ansikte. Vi har i denna studie som sagt var inte mätt vad som skett 

med aktiepriset vid kontraktspåskriften utan vad som har hänt med aktiepriset i 

samband med de oväntade negativa händelserna. Vi har konstaterat att CAR gällande 

Woods sjunker i samband med de negativa händelserna vilket tyder på att det är 

affischnamnet som påverkar aktiepriserna. Om det enbart hade handlat om 

produkterna och företagets tilltro till dessa anser vi inte att Woods privata händelser 

hade haft så stor påverkan CAR då händelserna inte alls är relaterade till Nikes 

produkter som Woods använder då han spelar golf.  
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7. Slutsats 
I detta avsnitt kommer vi att koppla empirin och analysen till uppsatsen syfte samt 

diskutera på vilket sätt problemformuleringarna och undersökningsfrågorna har 

besvarats. 

 
7.1 Uppsatsen syfte 
Syftet med uppsatsen var att med hjälp av eventstudiemetoden undersöka huruvida tio 

oväntade händelser relaterade till tre idrottare påverkat aktievärdet för Nike Inc.  

Vi har utfört undersökningen i arbetet baserat på syftet och kommit fram till att nio av 

tio oväntade händelser påverkar aktievärdet för Nike Inc. Händelsen gällande Oscar 

Pistorius är den enda som inte har påverkat aktievärdet för Nike Inc. Detta har vi gjort 

genom att hypotestesta de oväntade händelserna och av hypotestesterna har nio 

stycken visat att det finns ett statistiskt samband, positivt eller negativt, mellan den 

oväntade händelsen och den kumulativa onormala avkastningen (CAR). Vi har även 

studerat respektive diagram över CAR och där ser vi att det sker förändringar i CAR 

efter att nyheten kring de oväntade händelserna släppts men att förändringen i de 

flesta fall inte är så stor. 

 
7.2 Problem- och undersökningsfrågor 
Finns det en risk för företagen att starkt förknippa sig med idrottsutövare? 

Våra resultat visar att det finns en påverkan av det idrottsutövarna gör avspeglat i 

aktiepriserna. Detta kan därmed ses som en risk då även negativa händelser påverkar 

aktiepriset. 

 

På vilket sätt har Nikes aktiepris förändrats av händelser som väckt stor medial 

uppmärksamhet gällande Armstrong, Woods och Pistorius? 

Något förvånansvärt för oss är att Pistorius händelse inte har påverkat aktiepriset 

nämnvärt sett till diagrammet över CAR och det är även den enda hypotesprövningen 

som har accepterats. Vad gäller Armstrong har vi fått både negativa och positiva 

statistiska samband och vi har kunnat se att CAR har påverkats både negativt och 

positivt vid de oväntade händelserna. Vad gäller Woods har vi enbart fått negativa 

statistiska samband och vi har funnit CAR i diagrammen till stor del har påverkats 

negativt av de oväntade händelserna. 

 

Beror kursförändringarna på annan information som offentliggjorts av Nike under 

samma händelseperiod? 

Ja det gör det. Vi har funnit att annan information som släppts av Nike under 

respektive händelseperioder har haft påverkan på CAR, speciellt information som 

släpps under Armstrong och Pistorius händelseperioder. Information som släpps i 

samband med Woods händelseperioder har haft påverkan på CAR men inte mer 

påverkan än de oväntade händelserna. 
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8. Slutdiskussion 
I detta kapitel kommer vi att presentera en kort slutdiskussion med våra åsikter samt 

vad vi kunnat gjort annorlunda. Vi kommer även att diskutera hur eventuell framtida 

forskning skulle kunna se ut baserat på denna uppsats. 

 
8.1 Allmänt om arbetet 
Även om nio av tio hypotesprövningar visar på statistiska samband mellan de 

oväntade händelserna och den kumulativa onormala avkastningen och därmed stödjer 

den effektiva marknadshypotesen i mellanstark form tvivlar vi på om det verkligen är 

våra undersökta händelser som har orsakat detta samband eller om andra händelser 

inom samma händelsefönster har påverkat mer. Det är enbart i händelserna gällande 

Tiger Woods som vi kan se ett tydligt mönster mellan de negativa statistiska 

sambanden och hur CAR förflyttar sig i diagrammen i förhållande till övrig 

information vi kunnat finna gällande det undersökta händelsefönstret. Detta skulle 

kunna sammanfalla med att de undersökta händelserna gällande Woods ligger nära 

varandra tidsmässigt och därmed påverkar varandra.  

 

Vi menar inte att den effektiva marknadshypotesen inte är stämmer i denna 

undersökning då vi kan se förändringar i CAR i och med att ny information 

tillkommer, men däremot anser vi att det troligen finns andra händelser inom de 

undersökta händelsefönstren som har större betydelse än de gällande Lance 

Armstrong och Oscar Pistorius. Därmed kan vi inte acceptera att hypotesprövningarna 

som vi har gjort med avseende på att ta reda på huruvida det finns ett statistiskt 

samband mellan de oväntade händelserna vi avsett att undersöka och CAR. Våra 

iakttagelser går i linje med kritiken som har riktats mot eventstudiemetoden, dvs. att 

det är svårt att med säkerhet veta att det är just den undersökta händelsen som har 

påverkat aktiepriserna. Då vi har varit medvetna om kritiken mot eventstudiemetoden 

har vi försökt att hitta annan information och nyheter direkt från Nike under de givna 

händelsefönstren. Det är vidare dessa nyheter från företaget som har fått oss att 

diskutera frågan huruvida just våra undersökta händelser har påverkat avkastningen 

eller om det snarare kan vara andra händelser under händelsefönstret som påverkat 

mer. Vi har även funnit vissa anomalier när vi studerat respektive diagram men dessa 

har inte haft tillräckligt stor påverkan för att hävda att marknaden inte är effektiv. 

 

Vi är medvetna om att vi inte har kunnat finna all tänkbar information som kan ha 

påverkat avkastningen under händelseperioderna. Det kan finnas mer information i 

massmedia, från branschen i sig eller information om och från konkurrenter som vi 

inte har tagit hänsyn till men som kan ha haft effekt på CAR. Genom att analysera de 

enskilda oväntade händelserna har vi genomgående sett att den finansiella information 

som vi har hämtat från Nike har haft påverkan på CAR. I samtliga fall kan man se en 

förändring i diagrammen över CAR vid datumet för pressreleaserna. Gällande 

Armstrong och Pistorius kan vi även se att det är den finansiella informationen som 

haft störst påverkan på de statistiska sambanden medan gällande Woods kan vi se en 

påverkan av den finansiella informationen men där även händelserna har haft 

inverkan på CAR. 

 
8.2 Tidigare forskning 
Vad gäller tidigare forskning har vi inte funnit några liknande studier som denna 

varpå det är svårt för oss att jämföra med tidigare forskningar. Det finns studier om 
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positiva effekter vid kontraktssigneringen av sponsorskap och att vissa idrotter 

genererar högre avkastning men inte eventuella effekter kring vad som händer vid 

skandaler och negativ publicitet. Vi har i arbetet försökt att koppla till tidigare 

forskning men då vänt på perspektiven som författarna av artiklarna tagit upp för att 

anpassa tidigare forskningar till denna uppsats.  

 
8.3 Vad kunde ha gjorts annorlunda 

 Vi hade kunnat använda oss av ett mindre händelsefönster. 22 dagar blev lite i 

överkant då vi i efterhand har upptäckt att många andra nyheter som inte är 

kopplade till händelsen vi avser att undersöka hamnar inom samma 

händelsefönster. Det försvårar för oss att undersöka huruvida det är den 

undersökta händelsen som påverkat aktiekursen eller om det är andra nyheter 

som har haft större påverkan. Bättre hade varit att korta ner händelsefönstret 

till totalt tolv dagar, fem dagar före T0, T0 samt T1 och fem dagar efter T1. 

 Det hade varit enklare för oss att arbeta i statistikprogrammet SPSS istället för 

Excel som vi valde. Det hade förenklat uträkningarna som används som grund 

till hypotesprövningarna och även beräkningarna av själva 

hypotesprövningarna. 

 Vi hade även kunnat jämföra Nikes CAR med konkurrenters CAR för att få en 

större förståelse för hur marknaden för sportutrustningsföretag sett ut under de 

respektive händelseperioderna.  

 Teorin angående varumärkesbyggande tillkom relativt sent under arbetets 

gång. Om arbetet skulle göras om skulle större fokus ligga på den teorin då 

den ger ett bra tillägg till studien ur företagets perspektiv. En intervju med 

varumärkes- eller PR-strateg för att få dennes vinkel och synpunkter på våra 

valda händelser och resultat hade också varit bra att ha med. Detta tror vi 

skulle ge en större validitet till vår studie. 

 Intressant hade även varit att undersöka och jämföra med andra sponsorföretag 

hur deras CAR påverkas vid likartade negativa händelser gällande idrottarna 

de sponsrar samt ifall det finns några skillnader i hur CAR påverkas när det 

gäller kvinnliga idrottare som varit med om liknande negativa händelser. 

 
8.4 Förslag till vidare forskning 
Vi har i denna studie haft relativt kort tid på oss och det har tagit lång tid för oss att 

förstå oss på hur eventstudiemetoden fungerar och hur man ska räkna på den. Därför 

skulle vi gärna se en större studie med utgångspunkt i detta arbete där man undersöker 

negativa oväntade händelser kopplade till idrottsutövare för andra företag än Nike. 

Resultaten från de nya undersökningarna skulle kunna jämföras med resultaten från 

detta arbete för att se vilka typer av samband som finns. Resultaten skulle även kunna 

tänkas bli mer valida om fler studier kommer fram till samma resultat. 
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