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Sammanfattning  
 

Titel:  Vinst både på och utanför fotbollsplanen? - En fallstudie om hur europeiska 

fotbollsklubbars matchprestation påverkar sponsrande företags aktiekurs 

Författare: Patrik Wängdahl och Tobias Heinonen  

Handledare: Maria Smolander 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur aktiekursen hos en huvudsponsor till en 

fotbollsklubb påverkas av olika matchutfall. 

 

Teoretisk referensram: Studien använder sig av den effektiva marknadshypotesen som primär 

teori, utöver det används teorier kring behavioural finance samt veckoslutseffekten.  

 

Metod: Uppsatsen använder sig av ett deduktivt angreppssätt och positivistiskt förhållningssätt. 

Studien genomförs med eventstudie som metod samt med en kompletterande intervju. 

Eventfönstret omfattar en dag innan och en dag efter match. Estimeringsperioden omfattar två 

perioder mellan säsongerna och berörs inte av några fotbollsmatcher.  

 

Studien omfattar 466 matcher från sju europeiska fotbollsklubbar under två säsonger 

(2013/2014 och 2014/2015). Data täcker information från de sju huvudsponsorernas aktiekurs 

med jämförande index för att mäta den genomsnittliga avvikande avkastningen (AAR) efter att 

en match spelats. Utöver det betraktas oddsen inför matchen för att se om förväntningen 

påverkar avkastningen, betydelsen av helgmatcher samt europamatchers påverkan på 

aktiekursen. Slutligen genomförs en intervju för att öka studiens trovärdighet.   

 

Resultat: Resultatet visar på ett negativt AAR på -0,07 procent vid vinst, ett negativt AAR 

värde på -0,28 procent vid oavgjort samt ett negativt AAR värde på -0,07 procent vid förlust. 

Europamatcher visar en större påverkan på aktiekursen än övriga matcher. När förväntningarna 

för matchresultatet (odds) analyseras för förväntade vinster påvisas ett negativt AAR på -0,04 

procent medan det för förväntade förluster visar AAR på -0,33 procent. Vid oförväntade 

förluster påvisas AAR på 0,1 procent medan det för en oförväntad vinst visar ett AAR-värde 

på -0,05 procent. För helgmatcher visas ett negativt AAR på -0,18 procent medan det för 

vardagsmatcher visas ett positivt AAR på 0,06 procent. Dock saknar resultaten signifikans 

vilket leder till att det inte går att utesluta att slumpen åstadkommit resultatet.  

 

Slutsats: Det finns inget samband mellan börsnoterade huvudsponsorers aktiekursförändring 

och fotbollsklubbars matchutfall. Det samband som finns mellan fotbollsaktiebolag och dess 

matchutfall kan inte påvisas gälla även för sponsorer.  

 

Nyckelord: Matchutfall, odds, genomsnittlig avvikande avkastning, eventstudie, 

huvudsponsorer, aktiepåverkan 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

 
Title: Victory on and outside the football field? - A case study about how European football 

clubs´ match results effect sponsoring companies’ share price.  

 

Purpose: The purpose of this paper is to examine how the stock price for a main sponsor to a 

football club is affected by different match results. 

 

Theoretical framework: The study uses the efficient market hypothesis as the primary theory. 

In addition to this, theories of behavioural finance and the weekend effect is used. 

 

Methodology: The study uses a deductive and positivistic approach. The study is conducted 

with an event study as the method, with a complementary interview. The event window includes 

one trading day before and one day after a game. The estimates cover two periods between the 

football seasons and do not include any games.   

 

The study comprises of 466 games from seven European football clubs’ during two seasons 

(2013/2014 and 2014/2015). Data is collected from seven main sponsors’ share price, with 

comparative index to measure the average abnormal return (AAR) after a game. Besides this, 

odds of the games are viewed to see if expectations affect the return, the importance of   

weekend games and the European games (Champions League and Europa League) impact on 

the share price. Finally, an interview is made to increase the reliability of the study.  

 

Results: The results shows a negative AAR for both wins, draws and losses. European games 

shows a bigger impact on the share price than other games. Expected wins and losses and 

unexpected wins results in negative AAR while unexpected losses results in positive AAR. The 

weekend games shows a negative AAR while every day matches shows positive AAR. The 

result lacks significance which makes it impossible to exclude that coincidence causes the 

results. 

 

Conclusion: There is no relationship between the main sponsors’ changes in share price and 

the sponsored football clubs’ game results.  

 

Keywords: Game outcome, odds, average abnormal return, event study, main sponsor, share 

price impact. 
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Begreppslista 

 
Huvudsponsor- Storsponsor till en viss klubb. Exponeras genom central reklam på matchtröjan.  

 

Europaspel- Spel i Champions League eller Europa Leagues gruppspel. 

 

UEFA- The Union of European Football Associations.   

 

Random Walk- Förändringar av aktiekursen är oberoende av varandra. En rörelse på 

aktiemarknaden kan inte användas för att förutse aktiemarknadens framtida rörelse. 

 

Genomsnittlig avvikande avkastning- Avkastning som skiljer sig från den förväntade 

avkastningen.   

 

Eventstudie- Statistisk metod som analyserar effekterna av en händelse/nyhet. 
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1. Inledning 

 
Det inledande kapitlet ger en bakgrund till ämnet och behandlar en problemdiskussion som 

leder till uppsatsens syfte samt de frågeställningar som avses att besvaras.  

 

1.1 Bakgrund 

Under 1850-talets Public Schools i England gick startskottet för vad som idag kallas den 

moderna fotbollen (Lindroth 2011). En idrott som idag ses som världens största, både sett till 

antalet utövare samt hur mycket sporten engagerar människor världen över (Giulianotti 2016).  

 

Traditionellt sett har mycket av intäkterna för en fotbollsklubb grundats i biljettförsäljning till 

matcherna, men idag baseras de på tre olika sorters intäkter: kommersiella intäkter, 

matchdagsintäkter och intäkter från försäljning av Tv-rättigheter till matcherna. De största 

klubbarna i Premier League får in cirka 50 procent av sina intäkter från Tv-avtalen, resten 

kommer från de kommersiella intäkterna (matchställsreklam, supporter-artiklar etcetera). 

(Airava 2012)  

 

Omsättningen för sponsorbranschen ligger på flera hundra miljoner dollar varje år (Trachsler, 

DeGaris & Dodds 2015). Idrotten blir allt mer kommersialiserad samtidigt som gränserna för 

vilka som kan se matcherna suddats ut allt mer. Idag kan den engelska ligan (Premier League) 

ses från 212 olika länder världen över. Det kan dessutom tilläggas att under säsongen 2011/2012 

följde i snitt 12,3 miljoner människor varje match i Premier League. (Pilger 2014; Premier 

League.com 2016) 

 

Sponsring inom idrotten är en viktig faktor för att verksamheten ska fungera. Utan 

sponsorpengar är det svårt att driva utvecklingen framåt och konkurrera mot övriga lag och 

idrotter. Sponsringen är och kommer fortsatt vara en mycket viktig del för att idrottens 

verksamhet ska fungera. (Statens offentliga utredningar 2003) Sponsring har under hela 2000-

talet visat på en stadig tillväxt vilket förklaras i att många företag har insett styrkan i sponsring 

jämfört med traditionell reklam. De anser bland annat att det kan vara ett bättre sätt att nå ens 

målgrupp än den traditionella reklamen. (Ejderhov 2014)  

 

Med tanke på mängden personer som följer fotbollen faller det naturligt att fotbollsklubbarna 

exponeras i stor utsträckning. Det finns med andra ord möjligheter för diverse olika företag att 

exponeras för miljontals människor dagligen. År 2014 skrev Manchester United ett 

sponsoravtal med Adidas värt motsvarande 750 miljoner pund sett över en tioårsperiod 

(Manchester United 2014). Dessa sponsorer ges möjlighet till exponering och därigenom öka 

sina intäkter eller marknadsandelar. Manchester United är den klubb som innehar det största 

kontraktet för att ett företags logga ska synas på matchtröjan. Klubben får årligen 47 miljoner 

pund från Chevrolet för att upplåta platsen på tröjan till förmån för det amerikanska bilföretaget 

(Independent 2014). Med storleken på kontrakten i baktanke är det lätt att ponera att företagen 

räknar med att få något tillbaka vilket Berglund (2013) menar är det sätt idrottssponsringen 

fungerar på. Företagen exponeras stort i media både på plan men också vid sidan av i samband 

med exempelvis presskonferenser och intervjuer. Företagen som sponsrar vill självklart att 

nyheterna kring klubben som sponsras ska vara positiva, det kan resultera i att dåliga nyheter 

slår tillbaka mot det sponsrande företaget.  
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1.2. Problembakgrund 

Intäkter i ett företag har ofta en stark koppling till företagets aktievärde. På effektiva marknader 

speglas förväntade framtida intäkter i värderingen av företagets aktiekurs. Investerare förväntas 

reagera och påverkas av ny information kopplat till företagets kontext. Det som är unikt 

avseende fotbollsklubbar, sponsorer och dess aktiekurs är att information lämnas ut på 

veckobasis (när matcher spelas), vilket inte alltid är fallet inom andra branscher. (Demir & 

Danis 2011) I och med att information ges ut kontinuerligt kan det antas att aktiekursen för ett 

företag som sponsrar en fotbollsklubb, förändras oftare på grund av matcherna snarare än av 

“The Random Walk” som Fama myntade i sin effektiva marknadshypotes (1970). Utifrån det 

kan det te sig självklart att ju mer framgång en fotbollsklubb har desto mer intäkter får de, i 

form av Tv-avtal, sponsring, försäljning av supporter-artiklar etc. Gäller det även för sponsorn? 

Ju mer framgångsrik fotbollsklubben är desto mer intäkter och på så sätt även ett högre 

aktievärde på börsen?  

 

I dagens idrottsvärld är det svårt att se ett sportevenemang eller en idrottsförening som inte har 

några sponsorer. Sponsringen har ökat markant de senaste 30 åren och således också intäkterna. 

I hela världen har sponsringen gått från 2 miljarder amerikanska dollar 1984, till 48,6 miljarder 

2011. De sponsrande aktiviteterna från företag har ständigt ökat och idrotten får 69 procent av 

den totala sponsringen. (Mazdodier & Rezaee 2013) Frågan är hur aktiemarknaden värderar 

dessa sponsringar? Är det positivt för företaget som sponsrar, gör det ingen skillnad eller är det 

rent av negativt för aktievärdet att ingå dessa sponsoravtal? Är klubben framgångsrik åtnjuter 

de fler supportrar och på så sätt ser fler individer sponsorns logga och genom det kan 

försäljningen av företagets produkter öka. Vad är då framgång? För att vinna ligatitlar, cuper, 

turneringar och så vidare måste fotbollsklubben vinna matcher. Resonemanget leder till att en 

fotbollsklubbs insats på planen bör ha en inverkan på sponsorns aktiekurs. Filis och Spais kom 

fram till att det sker en märkbar förändring i aktiekursen för det sponsrande företaget under och 

efter ett sportevent (2012). I kontexten för denna uppsats kan eventet ses som den enskilda 

fotbollsmatchen.  

 

Dagens fotbollsklubbar kan drivas som ideella föreningar men även som aktiebolag. Dessa två 

olika organisationsformer skiljer sig åt. Att fotbollsklubbar drivs som aktiebolag sker till stor 

del av ekonomiska frågor. Ofta handlar det om kapitalbrist i klubben. Att bedriva 

fotbollsklubbar som aktiebolag gör att aktier kan säljas och kapital kan komma in i klubben. 

(Eriksson 2016) Den ideella föreningen å andra sidan får inte främja sina medlemmars 

ekonomiska intresse, den får inte ha affärsmässig karaktär. Dock kan ideella föreningar bedriva 

ekonomisk verksamhet utan att främja sina medlemmars ekonomiska intressen. En ideell 

förening kan således inte både bedriva ekonomisk verksamhet och syfta till att främja sina 

medlemmar ekonomiskt. (Skatteverket 2016) Huruvida en fotbollsklubb är ideell eller bedrivs 

som aktiebolag har ingen betydelse för studien då fokus ligger på sponsorerna och inte på 

fotbollsklubbarna. Fotbollsklubbarna är ett verktyg för att få fram data om specifika matcher 

och betydelsen av bolagsform för fotbollsklubbarna är inte relevant. 

 

Aktiens värdeförändring på börsen härleds från nyheter och ny information som aktörer på 

marknaden tar del av, exempelvis resultat från en fotbollsmatch (Demir & Danis 2011). Det 

krävs ett villkor för att information från matcherna skall leda till att sponsorns aktiekurs ändras. 

Det måste råda någon form av marknadseffektivitet. Fama kan ses som skaparen till den 

effektiva marknadshypotesen. Han påvisade att marknaden var effektiv då han såg en hastig 

eller direkt förändring av aktiens värde när det tillkommit ny information. (Fama et al. 1969) 

Han påvisade även att det finns olika grader av effektivitet på marknaden (Fama 1970).   
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Nofsinger finner i sin studie att positiva nyheter resulterar i en positiv förändring av aktiekursen, 

medan negativa nyheter resulterar i en negativ förändring. (2000) Galil och Soffer stödjer 

Nofsingers forskning, men de finner även att en negativ nyhet har en större påverkan på 

aktiekursen än positiva nyheter (2011). Inom ramen för denna uppsats kan positiva och negativa 

nyheter härledas till vinst, förlust eller oavgjort i matcherna. Hanke och Kirchler (2012) 

kommer i sin studie om fotboll, tröjsponsorer och aktiepåverkan fram till att en vinst i en 

fotbollsmatch kan ses som en positiv nyhet och därför bör generera en uppgång av aktiekursen 

och det motsatta vid en förlust. De menar att det har att göra med Famas marknadshypotes. De 

hävdar även att ju viktigare en match är desto större påverkan har det på aktiekursen, 

exempelvis en match i Champions League kontra en ligamatch bör ha olika påverkan. För 

matchutgången gäller följande: Marknaden ska inte kunna förutse utgången i en match för att 

det ska ske en förändring på aktiekursen. Det vill säga, ju mer oförutsett ett resultat är, desto 

större påverkan bör det ha på aktiekursen. Marknadens förväntningar på resultatet i de enskilda 

matcherna är således avgörande för det sponsrande företagets aktiekurs. (Hanke & Kirchler 

2012) Odds är ett mått som ofta används för att beskriva förväntningar angående resultat i 

fotbollsmatcher (Bernile & Lyandres 2011). 

 

Utöver matchresultaten i sig bör sponsorn ha någon form av koppling till idrotten för att få 

största möjliga effekt av sitt investerade kapital. Ju större koppling företaget har med 

sporten/idrotten desto bättre. (Na & Kim 2013) Det innebär exempelvis att Adidas som är ett 

idrottsvarumärke får större effekt av sin sponsring av ett fotbollslag än Chrysler som är ett 

bilföretag. Emellertid beror det på vad människorna på marknaden associerar med företaget 

ifråga, vad de vet om dem, vad de har för emotioner för företaget etcetera. Med det i åtanke är 

det lätt att förstå att individers känslotillstånd och humör påverkar hur de uppfattar företaget, 

samt att graden av rationalitet kan ifrågasättas, något som ingår i det teoretiska område som 

benämns Behavioural Finance.  

 

Sammanfattningsvis skiljer sig sponsring av fotbollsklubbar från annan traditionell 

marknadsföring och marknader. Det kan ha betydelse för hur nysläppt information bemöts av 

marknaden. Informationen som släpps på veckobasis och relateras till matcherna, kontra andra 

branscher där den släpps årsvis eller kvartalsvis i års- och kvartals-rapporter, gör att det finns 

risk för irrationellt agerande. Studier visar att nyheter och information som släpps i samband 

med matcher har en inverkan på fotbollsaktiebolagens aktiekurs. Dock finns det inte mycket 

studier kring samma förhållande för sponsorer till fotbollsklubbar och dess aktiekurs. Det gör 

det intressant att undersöka om samma samband föreligger, men mellan sponsorn till 

fotbollsklubben och den senares resultat i matcherna. 

 

1.3. Problemformulering 

Idrotten i allmänhet och fotbollen i synnerhet har blivit allt mer kommersialiserad. 

Utvecklingen har gått från public schools-fotbollen till fotbollsklubbar som drivs som vilket 

företag som helst. Kapitalbehovet har blivit större när spelarlönerna växt. Sponsorernas 

betydelse har blivit ovärderlig för att verksamheten ska gå runt. Frågan är hur sponsorerna drar 

nytta av att lägga ut de enorma summor som krävs för att sponsra de stora europeiska klubbarna. 

Studien vill undersöka sambandet mellan ett fotbollslags prestation på planen och ett 

sponsrande företags aktiekurs.  
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1.4. Undersökningsfrågor  

Hur förändras sponsorns aktiekurs efter vinst/oavgjort/förlust?  

Hur ser den genomsnittliga aktiekursförändringen ut efter vinst, oavgjort och förlust? 

Hur påverkas sponsorns aktiekurs utifrån de förväntningar (odds) som finns på matchen?  

Hur ser den genomsnittliga förändringen ut efter vinst, oavgjort och förlust vid europamatcher 

gentemot övriga matcher? 

Hur påverkas sponsorns aktiekurs vid helgmatcher gentemot vardagsmatcher? 

 

1.5. Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur aktiekursen hos en huvudsponsor till en fotbollsklubb 

påverkas av olika matchutfall. 

 

1.6. Avgränsningar  

Uppsatsen är avgränsad till att undersöka huvudsponsorer för fotbollsklubbar i fyra olika länder 

under fotbollssäsongerna 2013/2014 och 2014/2015. Länderna utses efter de fyra officiellt 

högst rankade ligorna enligt UEFA (UEFA 2016). Undersökningen omfattas av alla officiella 

ligamatcher samt europamatcher för respektive klubb. Klubbarna måste även ha deltagit i 

europaspel under någon av de två säsongerna som undersökts. Övriga matcher utanför liga- och 

europamatcher utesluts då dessa är svårvärderade, avseende betydelse av match. Avgränsningar 

gällande sponsorer görs och avser fotbollsklubbens huvudsponsor genom central exponering på 

matchtröjan samt att företaget är tvunget att vara börsnoterat. Det finns inget krav på att 

fotbollsklubben måste vara ett börsnoterat fotbollsaktiebolag. Kravet gäller endast sponsorn.  
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2. Teori  

 
I teorikapitlet behandlas den teoretiska referensram som uppsatsen tar upp. Fokus ligger i att 

presentera teorierna och kritik mot dessa samt hur uppsatsen valt att använda teorierna. De 

teorier som läggs betydande vikt vid är Effektiva marknadshypotesen och Behavioural finance 

samt Veckoslutseffekten.  

 

2.1. Effektiva marknadshypotesen 

Effektiva marknadshypotesen (EMH) som Fama (1969) utvecklat menar att information och 

nyheter bör återspeglas i priset på en aktie. När ny information kommer ut ska det leda till att 

priset på aktien justeras efter “värdet” på nyheten.  

 

Fama et al. menar att priset bör speglas av informationen och att priset återspeglas direkt efter 

att nyheten släppts. Teorin förklaras enligt följande: “The evidence indicates that on the average 

the market's judgments concerning the information implications of a split are fully reflected in 

the price of a share at least by the end of the split month but most probably almost immediately 

after the announcement date” (Fama et al. 1969, s.20) Påståendet att ny information direkt 

återspeglas i aktiepriset används i denna studie för att undersöka om matchresultat påverkar 

sponsrande företags aktiekurs. Varje matchutfall ses som en nyhet, vissa nyheter är mer 

förväntade medan andra mindre förväntade.  

 

Shleifer menar att EMH består av tre huvudsakliga kriterier där var och en måste råda för att 

marknaden ska ses som effektiv. Dessa tre kategorier är rationalitet, avvikelse från rationalitet 

samt arbitrage. Rationalitet innebär att de aktörer som finns på marknaden är rationella. Om en 

aktie vid ett visst tillfälle kostar 10 kronor en viss dag, samtidigt som det släpps ny information 

som gör att aktien är värd 15 kronor, innebär ett rationellt tänkande att ingen är villig att sälja 

aktien för mindre än 15 kronor. Samtidigt som ingen vill köpa den för mer än 15 kronor. (2000)  

 

Shleifer anser att avvikelse från rationalitet innebär att alla aktörer inte kan vara rationella fullt 

ut. Ny information som kommer ut kan vara svårtolkad vilket resulterar i att aktiens värde blir 

svårare att värdera. Det kan vara att aktörerna jämförs med konkurrenter för att tolka 

informationen. Andra aktörer kan värdera den nya informationen på annat sätt vilket medför en 

svårvärderad aktiekurs. (2000) 

 

Det tredje kriteriet är arbitrage som innebär att det finns två typer av aktörer. Shleifer menar 

att det dels finns amatörerna (irrationella) men också de professionella (rationella). Dessa olika 

aktörer har en tendens att verka på olika sätt. De irrationella amatörerna har tendenser att styras 

av de emotionella uttryck som leder till att aktien under- eller övervärderas. Till skillnad från 

de rationella professionella som helt opartiskt studerar informationen från företagen och 

värderar aktien därefter. Det resulterar i att det skapas en obalans på marknaden som de 

professionella aktörerna kan dra nytta av. De kan göra vinster genom att köpa en undervärderad 

aktie eller sälja en övervärderad. När det finns en blandning av de olika aktörerna kan det sägas 

att marknaden anses effektiv. (2000)  
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2.2. Former av effektivitet 

2.2.1. Svag effektivitet 

Svag effektivitet förklarar Fama (1970) som den information som finns tillgänglig endast är 

historisk. Aktiepriset jämförs och sätts efter historisk data vilket resulterar i svårigheter kring 

att förutsäga framtida värden av aktien. Det kallas för “ The Random Walk”. I historisk data 

kan det exempelvis ses att aktien gått ner under flera dagar i sträck och det rekommenderas att 

sälja innehavet. För investerare medför “The Random Walk” att det är svårt att generera en 

avkastning som är bättre än marknaden utan att utöka risken, då det enbart finns historisk data 

tillgänglig. Dock går det att nå en överavkastning genom vissa strategier. Exempelvis där 

investeraren utgår från ett företags redovisningsrapporter (historisk information), för att därefter 

vara benägen att förutsäga den framtida utvecklingen i företagen. (Fama 1970) 

 

Dock blir denna form av effektivitet inte aktuell i denna studie, då syftet med studien är att 

undersöka hur aktiekursen hos en huvudsponsor till en fotbollsklubb påverkas av olika 

matchutfall och inte undersöka om aktiens historiska pris bildat en uppfattning om framtida 

prisförändringar på aktien.    

 

2.2.2. Semi-stark effektivitet 

Den semi-starka effektiviteten förklarar Fama (1970) som historisk information adderad med 

offentlig information. Den offentliga informationen kan exempelvis vara nyheter om 

årsredovisningen. Den semi-starka effektiviteten innebär att det är svårt för investerare att göra 

vinster genom att använda sig av offentlig information, då priserna på aktien justeras direkt 

efter den nya informationen.  

 

I denna studie är det den semi-starka effektiviteten som undersöks. Den nya offentliga 

informationen är utgången i matcherna (vinst, oavgjort eller förlust). Det samtidigt som tidigare 

matchresultat ligger som historisk information och till grund för kommande förväntningar. 

 

2.2.3. Stark effektivitet 

Om en marknad kännetecknas av att ha en stark effektivitet adderas insiderinformation till den 

historiska och offentliga informationen. Det avspeglas i sin tur i aktiepriset på marknaden. Det 

går inte att göra någon överavkastning överhuvudtaget då all information är tillgänglig för alla. 

Om en individ besitter insiderinformation om framgång i ett företag och vill göra en investering, 

hinner marknaden reagera på det och justera priset innan individen hinner inhandla aktien. 

(Fama 1970) I denna studie är det svårt att utforska om en stark effektivitet råder, då studien 

inte syftar till att undersöka om enskilda individer eller grupper har tillgång till 

insiderinformation som kan påverka aktiepriset. 

 

Tidigare studier, (se tabell 1) undersöker prisjustering efter offentliggörande av sponsoravtal 

samt till viss del spelade matcher. Båda dessa typer är semi-starka nyheter som den effektiva 

marknadshypotesen lyfter fram. Nyhetens värde återspeglas sedan i priset på aktien, det utifrån 

Famas teori (1970). Utifrån de olika nyheterna kan investerare använda sig av informationen i 

sina investeringsbeslut. Att göra investeringar på endast den svaga effektiviteten är svårt. 

Offentliggörande av sponsoravtal resulterar i att prisjusteringar görs och investerare kan 

använda semi-stark information tillsammans med den svaga effektiviteten till sitt specifika 

investeringsbeslut. Varje matchresultat är en nyhet i sig vilket gör effektiva marknadshypotesen 
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lämplig som teoriverktyg till studien. Genom att odds adderas som en faktor får även den svaga 

effektiviteten en viss typ av betydelse då odds påverkas av tidigare (historisk) information.   

 

2.3. Kritik mot den effektiva marknadshypotesen 

Den kritik som föreligger kring den effektiva marknadshypotesen är mestadels riktad mot de 

tre huvudkategorierna (Rationalitet, avvikande från rationalitet och arbitrage) (Shleifer 2000). 

 

Shleifer hävdar att den riktade kritiken mot teorin syftar till att aktörer på marknaden inte kan 

vara fullt ut rationella i praktiken. Det är inte realistiskt att tro att alla individer agerar rationellt 

hela tiden, i alla lägen. Exempelvis agerar investerare efter rekommendationer från experter. 

De behåller aktier som går dåligt och säljer aktier som går bra. Många investerare uppnår inte 

heller den grad av omväxling som de borde, medan andra investerare säljer och köper ofta. Det 

kan medföra ökade skattekostnader med mera. Skatter kan hanteras optimalt genom att sälja de 

aktier som går dåligt och behålla de som går bra. Dock gör många investerare det motsatta, 

vilket medför att rationaliteten begränsas. (Shleifer 2000) 

 

Angående den avvikande rationaliteten anser kritiker att de irrationella ageranden som påstås 

ta ut varandra på marknaden, inte gör det i verkligheten. Kritiker menar att människans 

rationalitet grundar sig i olika grundläggande principer. Förutom två av principerna hör flertalet 

av dessa inte till finansieringsämnet. Den första principen är representativitet och med det 

menas att investerare tror att deras observationer på marknaden är mer korrekta än vad de 

egentligen är. Som exempel kan tänkas att en akties värde stiger tre dagar i rad. Investeraren 

köper då aktien i tron om att aktiens värde bör stiga den fjärde dagen, även om det inte är säkert 

att den gör det. Mer troligt är att aktiekursen stagnerar och vid en viss tidpunkt börjar falla. I 

det fallet gör investeraren en bedömning som kanske inte är helt korrekt.  Det på grund av att 

denne drar slutsatser från otillräckliga data. Den andra grundläggande principen är konservatism 

och innebär att individer är allt för långsamma när det avser att anpassa sig till ny information. 

Kritiker menar även att individers diskrepans från rationalitet inte är slumpmässig. Människor 

har en tendens att agera på liknande sätt på samma typ av information, de imiterar varandra. 

Det är inte bara individuella investerare som agerar på det sättet. Stora delar av marknadens 

pengar finns i fonder och i företagen, vilket leder till att de kontrolleras av ett fåtal personer. 

Dessa personer påverkas på samma sätt som de individuella investerarna. (Shleifer 2000) 

 

Vad det anbelangar arbitrage menar kritiker att det i verkligheten innebär stora risker för de 

professionella investerarna. När antalet irrationella amatörer är relativt få jämfört med de 

professionella investerarna, justeras aktiepriset till en korrekt nivå. Å andra sidan, när de 

irrationella amatörerna är många behöver ett fåtal professionella investerare ta stora andelar på 

marknaden för att hålla priserna på en korrekt nivå. I den verkliga världen råder det sistnämnda. 

De professionella investerarna är tvungna att investera mer och ta större risker då exempelvis 

negativ information om ett företag kan skapa stora konsekvenser för dem. Arbitrage är således 

en stor risk och konsekvensen av det är att det inte fungerar effektivt. (Shleifer 2000) 

 

Användandet av teorin kring den effektiva marknadshypotesen samt dess olika former och 

kritiken mot den ligger till hjälp för att pröva undersökningsfrågorna: Hur förändras sponsorns 

aktiekurs efter vinst/oavgjort/förlust? och Hur ser den genomsnittliga aktiekursförändringen ut 

efter vinst, oavgjort och förlust? 
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2.4. Positiva neutrala och negativa nyheter 

I forskningen diskuteras det kring nyheters inverkan på aktiemarknaden, avseende pris och 

handelsvolym. Forskningen skiljer sig lite i förklaringarna till storleken på effekterna. Ryan och 

Taffler (2004) menar att bolagsspecifika nyheter förklarar en stor del av de förändringar som 

sker på aktiemarknaden. Det är något som även Na och Kim (2013) tar upp i sin studie, de 

menar att ju starkare koppling företaget har med den sponsrade idrotten, desto större påverkan 

har det på aktiekursen.  

 

En annan förklaring till hur stor påverkan en nyhet har på aktiekursen är karaktären på den. Om 

det är en positiv, neutral eller en negativ nyhet. Här kan Nofsinger (2001) i sin studie om 

handlingsmönster vid nyhetsreleaser se att individuella investerare handlar mer på nyheter som 

är positiva och företagsspecifika, medan institutioner avviker från det vid både positiva och 

negativa nyheter. Det är något som kan kopplas ihop med att negativa nyheter färdas 

långsammare för den privata investeraren än vad den gör för institutioner (Hong, Lim & Stein 

2000). Nofsinger visar även att positiva nyheter resulterar i en positiv förändring av aktiekursen, 

medan negativa nyheter medför en negativ förändring (2001). Galil och Soffer (2011) bistår 

Nofsingers forskning, men de visar även att en negativ nyhet har en större påverkan på 

aktiekursen än en positiv nyhet. Dessa teorier kring nyheters påverkan på aktiekursen går att 

applicera på klubblagsfotbollen och dess sponsorer. Vinst kan ses som en positiv nyhet och 

förlust som en negativ. Då uppsatsskribenternas studie inriktar sig på fotbollsklubbar som 

deltagit i europaspel, klassas de ofta som toppklubbar och det kan antas att oavgjorda matcher 

därmed också ses som negativa. Det kan göras genom att topplagen förväntas vinna mer än de 

förlorar och spelar oavgjort. Med denna utgångspunkt antas det att en vinst genererar en positiv 

uppgång av aktiekursen, medan oavgjort och förlust antas frambringa en nedgång. Då oavgjort 

och förlust är negativa nyheter bör de även skapa en större påverkan på aktiekursen än en vinst 

(Galil & Soffer 2011). Sponsorns koppling till den sponsrade fotbollsklubben kan spela roll i 

aktiens upp och nedgång, men det är något som uppsatsskribenterna inte har för avsikt att 

undersöka. Dock tas det hänsyn till det när analysen av den insamlade datan görs. 

 

Användandet av teorin kring positiva och negativa nyheter är till hjälp för att undersöka: Hur 

förändras sponsorns aktiekurs efter vinst/oavgjort/förlust? 

2.5. Behavioural Finance 

Enligt det teoretiska området behavioural finance präglas individers investeringsbeslut av 

emotioner och sinnesstämning. Det går dock inte ihop med den effektiva marknadshypotesen 

och dess rationella beslutstagande hos investerare. (Lucey & Dowling 2005) Att emotioner och 

individers sinnesstämning påverkar beslut vid investeringar finns det mycket bevis för. Det har 

exempelvis gjorts undersökningar på hur vädret påverkar humöret och således även 

investeringsbesluten och aktiekursen. (Floros 2011) Det finns även bevis för att fotbollsmatcher 

påverkar sinnesstämningen hos individer. Något som Edmans, Garcia och Norli (2007) samt 

Berument och Yucel (2005) kom fram till i sina studier om fotboll och aktiepåverkan. 

 

Huruvida sinnesstämningen påverkar det sponsrande företaget eller inte är dock oklart, då det 

inte undersökts i någon vidare omfattning av tidigare forskare. Att fotbollssupportrar påverkas 

av hur “deras” lag spelar är ganska självklart. Det har en inverkan på deras investeringsbeslut i 

fotbollsklubbens aktier. Att supportrarnas emotioner för sin klubb påverkar det sponsrade 

företaget kan vara långsökt. Dock förmodas att det påverkar andra investerare kring hur de ser 

på företaget och vad de får för känslor till det i samband med matchen. Vinner fotbollsklubben 

matchen, utsätts det sponsrande företaget för positiva känslor. Vilket i sin tur kan leda till en 
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viss opportunism och en uppgång av aktiekursen. Självfallet finns det omvända förhållandet för 

oavgjort, förlust och negativa känslor. Rationaliteten kan därför ifrågasättas. 

 

Många huvudsponsorer i dagens fotboll saknar direkt koppling till idrotten som sådan. Det gör 

det svårt att dra några slutsatser av hur mycket kopplingen mellan fotbollen och det sponsrande 

företaget spelar in i aktiekursens upp- eller nedgång. Det antas att de sponsrande företagen vill 

nå ut till så många som möjligt med sitt varumärke, via fotbollen och tv-rutorna. (Jensen et al. 

2013) 

 

2.5.1 Veckoslutseffekten 

Veckoslutseffekten visar på relationen avseende prisförändringar på aktiebörsen mellan fredagar 

och måndagar. Cross (1973) studie påvisar att priset på aktien tenderar att stiga mer på fredagar 

än någon annan dag. Studien visar på att antalet gånger aktiens pris ökat är betydligt fler på 

fredagar än måndagar, samtidigt som studien visar på att antalet gånger aktiens pris sjunkit är 

betydligt fler på måndagar än fredagar. Det innebär att aktien köps till ett högre pris på fredagen 

än vad den säljs för under måndagen. Något som även Balakrishnan et al. (2013) ger stöd till. 

 

Relationen till Veckoslutseffekten och användbarheten till teorin i studien är stor då majoriteten 

(67,59 procent) av matcherna spelas under helgerna då börsen är stängd. I hypoteserna som tas 

upp i kapitel 3.13 utgås det från att det finns ett positivt samband mellan vinster i matcherna 

och en uppgång av det sponsrande företagets aktie. Om så inte är fallet, att det finns ett negativt 

samband istället, kan teorin om Veckoslutseffekten vara en del av förklaringen. 

 

Veckoslutseffekten används för att undersöka helg-matchernas betydelse gentemot 

vardagsmatcherna. Med användning av teorin kan undersökningsfrågan: Hur påverkas 

sponsorns aktiekurs vid helgmatcher gentemot vardagsmatcher? undersökas.  

 

2.6. Tidigare forskning 

2.6.1. Measuring stock market reaction to sponsorship announcements: The case of Fiat 
and Juventus   

Spais och Filis (2008) studie undersökte om det var sponsorn eller den sponsrade organisationen 

som tjänade mest på sponsring. Det undersöktes genom ett test av aktieägarnas reaktion på 

tillkännagivandet av ett huvudsponsoravtal mellan Fiat och Juventus.  

 

För Juventus aktiekurs togs tillkännagivandet av sponsorskapet emot som negativt medan det 

för Fiat togs emot som en positiv nyhet. Efter nyheten släpptes visade aktiekursen på stora 

rörelser. Dessutom var den genomsnittliga avkastningen hos Juventus positiv innan nyheten 

kom, samtidigt som den blev negativ efter att nyheten släpptes. Det tolkades som att investerare 

inte uppfattade sponsorskapet som något positivt. När det avsåg Fiats del kunde det utläsas att 

det inte fanns någon signifikant skillnad i den genomsnittliga dagliga avkastningen. Resultatet 

visade på att nyheten hade större inverkan på Juventus aktie än på Fiats. Dock visade det sig att 

påverkan för Juventus var negativ medan den för Fiat visade sig något positiv. 

 

Artikeln visade på kopplingen mellan sponsorer och den sponsrade organisationen. Det som är 

användbart för uppsatsskribenternas studie är att se kopplingen mellan dessa två aktörer. 

Studien utgick från samma grund, dock inriktade sig artikeln på sponsoravtalets 

tillkännagivande medan uppsatsskribenterna undersöker matchers betydelse för sponsorerna. 



10 

 

En likhet som finns mellan dessa två undersökningar är att båda undersöker huvudsponsorer 

genom reklam på matchtröjan.  

 

2.6.2. Football championships and jersey sponsors’ stock prices: an empirical 
investigation 

Studien menar att företagen lägger ner enorma summor pengar på att sponsra idrotten. Hanke 

och Kirchler hade till studien samlat in data från de mest intressanta turneringarna inom 

fotbollen, Världsmästerskapen (VM) samt Europamästerskapen (EM). De företag som studien 

fokuserade på var Adidas, Nike och Puma. Valet föll på dessa eftersom det var de enda 

tröjsponsorerna som var börsnoterade. Hanke och Kirchler undersökte om börsnoterade 

tröjsponsorers aktiekurs påverkades av vinst eller förlust i fotbollsmatcher i VM och EM. 

 

Studien genomfördes med en eventstudie som metod. Fyra stora upptäckter rapporterades. 

Första upptäckten var att matcher där samma tröjsponsor användes av båda lagen visade på en 

positiv överavkastning. Andra upptäckten var att förluster medförde negativ överavkastning. 

Den tredje upptäckten var att båda effekterna var större vid viktigare matcher (utslagsmatcher). 

Slutligen var den fjärde upptäckten att nederlagets effekt var mer signifikant när det räknades 

med sannolikheten av förlust redan innan match.  

 

Studien lyfte att storleken på undersökningen var en begränsande faktor för att kunna dra 

generella slutsatser samt en begränsad faktor för att kunna basera handelsstrategier utifrån 

studien. Dessutom påpekades att urvalslagen till stor del hade förväntningar att vinna matcher 

vilket kunde påverkat resultatet. 

 

Studien har likheter till den som uppsatsskribenterna genomför. Dock skiljer den sig från 

uppsatsskribenternas studie på det sättet att Hanke och Kirchlers studie undersökte landslag 

samtidigt som studien hade en relativt liten storlek på undersökningen. Det intressanta och 

användbara är att ju viktigare match desto större är effekterna av den. Det är användbart att se 

på då uppsatsskribenterna undersöker matcher i Champions League och Europa League som i 

stor utsträckning faller under viktiga matcher.    

 

2.6.3. The Relationship Between Major-League Sports' Official Sponsorship 
Announcements and the Stock Prices of Sponsoring Firms  

Studien presenterade en analys av effekterna av sponsorskap kring National Football League 

(NFL), Major League Baseball (MLB), National Hockey League (NHL), National Basketball 

Association (NBA) samt Professional Golf Association (PGA). Studien undersökte aktiepriset 

hos de företag som var officiella sponsorer till dessa ligor. Studien hade ett 51 dagar långt 

eventfönster där 25 dagar före och 25 dagar efter tillkännagivandet av ett sponsoravtal användes 

som eventfönster.  

 

Resultatet visade att officiella sponsoravtal tagits emot positivt av aktiemarknaden och 

investerare. Studien påpekade dock att det borde finnas en direkt produktkoppling till den 

sponsrande idrotten för marknaden skulle acceptera avtalen fullt ut. Dessutom antydde studien 

att produkter som hade en lägre marknadsandel fick ut mer av sitt officiella sponsorskap. Det 

förklarade Cornwell, Pruitt och Clark (2005) genom att konsumenterna hade lättare att 

identifiera sig med mindre organisationer eller produkter på marknaden. Där av fick dessa 

företag ut mer av sitt sponsorskap än de riktigt stora. 



11 

 

 

Studien visade att aktiemarknadens acceptans av sponsorskapet borde användas av 

marknadsförare för att kunna differentiera och ta sina företag framåt. Produkter som hade 

koppling till idrotten fick ut mer av sitt sponsorskap vilket gör att företag borde rikta sin 

sponsring dit det fanns en koppling.  

 

Studien är användbar då de ser på sponsorskap och utvecklingen på aktiekurs. Studien liknade 

Spais och Filis (2008) studie genom att de undersökte aktiekursen utifrån tillkännagivande av 

sponsoravtal. Denna vinkel är intressant att se ifrån även om uppsatsskribenterna väljer att göra 

undersökningen utifrån matchutfallens påverkan för börsnoterade huvudsponsorer.  

 

2.6.4. Olympic Sponsorships, Stock Prices, and Trading Activity 

Olympiska sponsorer ger stora och betydande summor pengar som i stort är avgörande för 

Internationella olympiska kommittén (IOK). Under de olympiska spelen (OS) i London fanns 

fyra olika sponsornivåer som resulterade i totalt 2,2 miljarder dollar i sponsring. (Baim, 

Goukasian & Misch 2015) 

 

Studien undersökte den avvikande avkastningen och förändringarna i handeln för dagen som 

företagen meddelade att de skulle sponsra OS i London. Baim, Goukasian och Misch (2015) 

menade att aktiekursen gav ett mått som återspeglade rikedom i företaget vilket företagsledare 

borde avse att maximera.  

 

Resultatet visade på att åtta av tio sponsorer hade en signifikant positiv avvikande avkastning 

på händelsedagen. Det indikerar att investerare bedömde sponsringen som positiv eller 

åtminstone i nivå med kostnaderna för sponsringen.  

 

Studien är användbar då Baim, Goukasian och Misch (2015) i likhet med uppsatsskribenterna 

undersöker sponsring och den avvikande avkastningen som det kan ge ett företag. Skillnaden 

är att det bara undersöktes när den specifika sponsorn annonserade om sponsoravtalet vilket 

gjorde att antalet observationer blev betydligt färre än uppsatsstudenternas studie. 
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2.6.5. Sammanfattning av tidigare forskning 

Tabell 1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Titel och 

författare 

Innehåll Resultat och 

Slutsatser 

Egen tillämpning 

Measuring stock 

market reaction to 

sponsorship 

announcements: 

The case of Fiat and 

Juventus 

George S Spais & 

George N Filis 

Studien undersöker vem 

som tjänar på sponsring. 

Antingen sponsorn eller 

den sponsrade 

organisationen. 

Undersökningen rör 

aktieägarnas reaktion på 

tillkännagivandet av ett 

sponsoravtal mellan 

Fiat och Juventus. 

Studien visar att 

Juventus aktiekurs 

påverkas mer än Fiats. 

Dock är påverkan 

negativ för Juventus 

medan den är något 

positiv för Fiat. 

Genom användandet av 

ny information för att se 

vem som tjänar på 

sponsring kan effektiva 

marknadshypotesen 

användas som verktyg. 

Football 

championships and 

jersey sponsors’ 

stock prices: an 

empirical 

investigation 

Michael Hanke & 

Michael Kirchler 

Studien undersöker om 

börsnoterade 

tröjsponsorers aktiekurs 

påverkas av vinst eller 

förlust i fotbollsmatcher 

i VM och EM. 

Studien visar på att 

förluster leder till 

negativ 

överavkastning samt 

att effekterna blir 

större ju viktigare 

matchen är. Men också 

på att förväntningen på 

matchen har en 

inverkan. 

Hanke och Kirchler 

analyserar om aktiekursen 

påverkas av 

matchresultatet. Studien 

är till hjälp för att 

analysera 

uppsatsstudenternas 

empiriska resultat. 

The Relationship 

Between Major-

League Sports' 

Official 

Sponsorship 

Announcements and 

the Stock Prices of 

Sponsoring Firms 

T. Bettina 

Cornwell, Stephen 

W. Pruitt & John 

M. Clark 

Studien undersöker 

effekterna av ett 

officiellt sponsorskap 

till ”Major-League 

Sports”. Forskarna 

undersöker aktiepriset 

hos 53 företag vid 

tillkännagivandet av 

sponsoravtal. 

Studien visar att 

resultatet tas emot 

positivt av 

aktiemarknaden och 

investerare. Det ligger 

i linje med Spais och 

Filis (2008) studie som 

också visar på en 

positiv påverkan för ett 

sponsrande företag. 

De undersöker likaså 

sponsringens påverkan på 

aktiemarknaden. Studien 

är användbar för att 

jämföra/se skillnader på 

aktiemarknaden utifrån 

vad kring sponsringen 

som undersöks. 

Olympic 

Sponsorships, Stock 

Prices, and Trading 

Activity 

Dean V. Baim, 

Levon Goukasian 

& Marilyn B. 

Misch 

Studien undersöker den 

avvikande avkastningen 

samt förändringarna i 

handeln för företag som 

tillkännager att de avsåg 

sponsra de Olympiska 

spelen i London 2012. 

Resultatet visar att åtta 

av tio sponsorer har en 

signifikant positiv 

avvikande avkastning 

på händelsedagen. 

Resultatet följer 

samma mönster som 

Spais och Filis (2008) 

samt Cornwell, Pruitt 

och Clark (2005) 

studier. 

Studien undersöker likt 

uppsatsskribenterna den 

avvikande avkastningen. 

De använder samma tema 

som uppsatsskribenterna 

och kan vara användbar 

för att jämföra om 

sponsring är lämplig eller 

inte. 
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3. Metod  

 
Genom metoden ges en tydlig bild kring hur undersökningen har genomförts. Kapitlet 

behandlar forskningsdesign, samt förhållningssätt och angreppssätt som använts i studien. 

Kapitlet lyfter också de hypoteser som studien testar. Dessutom behandlar kapitlet bland annat 

population och urval, samt resonemang kring studiens reliabilitet och validitet behandlas också 

i kapitlet.   

 

3.1. Vetenskapligt förhållningssätt  
Det vetenskapliga förhållningssätt uppsatsen använder sig av är positivistiskt. Förhållningssättet 

präglas av att riktig kunskap enbart är det som sinnena kan observera, samt att den utgörs av 

logiska uträkningar och är objektiv. Det ska finnas empiriska bevis för att förklara ett fenomen 

och teorins syfte är att skapa hypoteser som kan prövas. (Cummings 1997)   

 

Uppsatsen använder sig av ett positivistiskt förhållningssätt då empirin inhämtas från 

observationer av resultat i de enskilda matcherna och förändringen av sponsorns aktiekurs. 

Prövandet av hypoteser, användandet av kvantitativ data och inhämtning av empiri resulterar i 

att kunskapen om sponsorers aktiekursförändring i förhållande till matchresultat blir bättre. 

Uppsatsskribenterna är objektiva i arbetet med studien då de inte har något känslomässigt 

samband med något av lagen eller företagen som ingår i studien. Det medför att det 

positivistiska förhållningssättet föredras. Objektiviteten kan naggas i kanten av 

uppsatsskribenternas förkunskaper i ämnesområdet, samt förväntningar som finns på hur 

investerare bör reagera på den nya informationen. För att öka studiens värde minimeras dessa 

subjektiva inslag. Det hermeneutiska förhållningssättet används inte i lika hög grad som det 

positivistiska. Det används då intervjuer tillämpas som komplimenterande metod till den 

kvantitativa data som samlas in. Det grundar sig i att det hermeneutiska perspektivet försöker 

finna olika innebörder av social handling (Bonner 2013). 

 

3.2. Vetenskapligt angreppssätt 

Uppsatsen skrivs med ett deduktivt angreppssätt. Det är ett synsätt som utgår från teorier och 

testar hypoteser. Dessa hypoteser testas genom olika prövningar och förkastas eller accepteras. 

(Gorski 2004) 

 

Uppsatsen utgår från teorin effektiva marknadshypotesen och olika underteorier kring denna. 

Det medför att det deduktiva angreppssättet förordas i uppsatsen. Hypoteser testas kring 

förändringar på aktiemarknaden för ett sponsrande företag i förhållande till ny information om 

den sponsrade fotbollsklubben. Den nya informationen är resultaten i de olika matcherna som 

observeras, med avseende på vinst, oavgjort och förlust. Den statistiska data som inhämtas från 

observationerna och prövandet av hypoteserna gör det deduktiva angreppssättet gynnsamt, 

jämfört med exempelvis induktivism. Hypoteserna testas genom i huvudsak t-test samt genom 

beprövade metoder för att ta fram medelvärde. Det för att kunna dra slutsatser som är rationella, 

logiska eller kan ge ny information till forskningsområdet. 
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3.3. Forskningsstrategi 

I en undersökning måste det fastställas vilken data som är nödvändig och hur den ska samlas 

in. Kvantitativa metoder passar bra när det skall göras generaliseringar från en mindre grupp. 

Valet av metod hör även delvis ihop med valet av teori. Den kvantitativa metoden skiljer sig 

från den kvalitativa främst genom att den oftast arbetar med numerisk data. Den kvalitativa 

arbetar alltjämt med sådant som kan förklaras med ord och när det skall gås ner på djupet i ett 

problem. Den kvalitativa metoden gör således inga vidare generaliseringar av resultatet. 

(Eliasson 2006) 

 

Uppsatsen utgår i huvudsak från en kvantitativ forskningsprocess där strategin kommer från 

deduktivism, men även en kvalitativ del i form av intervju som komplement till statistisk data 

som samlas in. Då studien använder sig av EMH, relativt många observationer på en liten grupp 

i den stora populationen och numerisk data lämpar sig den kvantitativa metoden bra. Studien 

avser att kunna generalisera hur matchresultat påverkar en sponsors aktiekurs. Studien avser 

även att finna andra mönster och förklaringar som kan överföras och generaliseras på andra 

sponsorer i idrottsvärlden. Det ihop med att hypoteser skapas och testas samt tillsammans med 

det positivistiska förhållningssättet och det deduktiva angreppssättet gör att den kvantitativa 

metoden primärt är att föredra. Den kvalitativa metoden används för att få en djupare kunskap 

och förståelse än vad den kvantitativa datan kan ge.   

 

3.4. Sekundäranalys  
Enligt Edling och Hedström (2003) är sekundärdata material som redan är befintligt. Det kan 

vara data som samlats in av andra forskare, information från olika databaser och/eller 

institutioner. Fördelar med att uppsatsskribenternas studie använder sig av sekundärdata är att 

den är relativt enkel att inhämta. Samtidigt sker inhämtningen diskret vilket medför att det 

sällan stör undersökningsobjektets vardag. Vissa forskare menar att sekundärdatainhämtning 

kan vara oetiskt, men det är inget som denna uppsats berörs av då all information är offentlig 

och tillgänglig för alla. (Marshall & Rossman 2006) I och med att datan som används i 

undersökningen redan är befintlig sparar det tid för uppsatsskribenterna när inhämtning och 

sammanställning sker. Med insamling och analys av sekundärdata produceras ny primärdata. 

 

3.5. Metodval 
För att ha möjligheten att besvara de frågeställningar om hur matchresultat påverkar sponsorns 

aktiekurs används fallstudier som metod. Inom ramen för fallstudier utförs eventstudier. Då 

frågeställningarna är utformade med hur saker och ting är och har fokus på aktuella händelser 

i dess verkliga kontext, är fallstudier det mest lämpliga valet. Fallstudier används även för att 

mäta effekten av ett specifikt fall (Yin 2007). Som komplement till eventstudien genomförs en 

respondentintervju via mail. Intervjun görs för att få en ökad förståelse och kunskap som kan 

sättas i relation till det statistiska resultatet.  

 

Utgångspunkten är att det råder semi-stark effektivitet på marknaden då matchresultaten släpps 

kontinuerligt och är offentlig data. Det vill säga att effekten av det specifika fallet (matchen) 

direkt reflekteras i sponsorns aktiekurs. Innebörden är att eventstudier som metod i hög grad är 

kopplad till Famas teori om semi-stark effektivitet. 

 

De nackdelar som fallstudier har är att det kan råda en viss stringens i metoden. Det vill säga 

att personerna som genomför studien är slarviga och icke systematiska i proceduren med 
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exempelvis datainsamlingen. Det kan i sin tur påverka resultatet i studien. Därför är det viktigt 

att uppsatsskribenterna till uppsatsen är strukturerade och noggranna när data inhämtas och 

analyseras. En annan nackdel som ofta förekommer med fallstudier är att det kan vara svårt att 

generalisera resultatet, utanför den kontext som undersöks. (Yin 2007) Problemet finns i denna 

uppsats, då det kan vara svårt att applicera resultatet för de olika sponsorerna i en annan kontext 

än just sponsring av fotbollsklubbar. Dock kan det ge en bild av hur det kan se ut i en annan 

kontext. Problemet med relativt få observationer och att den statistiska datans styrka tenderar 

att sjunka på grund av det (Edmans, Garcia & Norli 2007), finns inte i denna uppsats. Det på 

grund av att matcherna spelas flera gånger per vecka och många observationer genomförs. 

 

Uppsatsskribenterna använder sig av respondentintervju då den intervjuade personen är 

delaktig i det som undersöks (Holme & Solvang 1996). Av logistiska skäl genomförs intervjun 

via mail, samt för att undvika språkmissförstånd. Det kan annars uppstå då företagen 

exempelvis är lokaliserade i Tyskland. Inom tidsramen för uppsatsen finns inte möjlighet att 

göra platsbesökta intervjuer då alla företagen är baserade utomlands. Trots att undersökningen 

inte grundar sig i att skapa en ökad förståelse av social handling kring sambandet mellan 

fotbollsmatcher och aktiepåverkan, anser uppsatsskribenterna att en intervju med ansvariga 

personer i de sponsrande företagen ökar perspektivet på studien. Det tack vare att svaren som 

erhålls kan bidra till en vidare diskussion av empirin. 

 

För att inte påverka utfallet av intervjun åt något håll förklaras inga hypoteser för 

intervjudeltagaren. Endast förklaringar kring uppsatsens syfte ges tillsammans med 

intervjufrågorna. Frågorna är av semistrukturerad karaktär och relativt öppet ställda (se bilaga 

1). Det för att respondenten själv skulle få möjlighet att svara fritt, och på så sätt inte styras åt 

ena eller andra hållet. Fördelen är att svaren som ges är mer utförliga och grundliga, än vad de 

är vid exempelvis strukturerade intervjuer (Häger 2007).  

 

Nackdelen med att intervjun genomförs per mail är att intervjuaren och respondenten inte kan 

se varandra som vid en intervju ansikte mot ansikte. Det medför att intervjuaren exempelvis 

inte kan se respondentens ansiktsuttryck vid en viss fråga och kan därför inte kontrollera 

huruvida svaret som ges är trovärdigt eller inte. Dessutom är följdfrågor omöjliga att ställa i 

direkt anslutning när ett svar ges. Ytterligare en nackdel med att intervjun genomförs via mail 

är att svaren kan bli allt för korta. (Gillham 2008) Problemet med att svaren blir korta har inte 

denna uppsats då svaren som respondenten avlagt är uttömmande och vida. Det finns vissa 

fördelar med att intervjun sker via mail. Eftersom intervjuaren inte kan göra tolkningar av 

ansiktsuttryck, påverkas inte denne av subjektiva inslag när analysen av respondentens svar 

görs. Det är enbart den rena texten i svaren som tolkas och gör att bedömningen och tolkningen 

av denna kan göras objektivt. En annan fördel med att intervjun genomförs via mail är att ingen 

transkribering behövs då mailet går att föra över i sin helhet direkt till uppsatsen. (Gillham 

2008)    

 

Studien syftar till att undersöka hur aktiekursen hos en huvudsponsor till en fotbollsklubb 

påverkas av olika matchutfall. Svaret från en enskild respondent är inte tillräckligt för att göra 

några generaliseringar, eller dra slutsatser av resultaten i undersökningen. På grund av det tillför 

intervjun enbart företagens perspektiv på relationen mellan sponsring och resultat i 

fotbollsmatcher, samt är till hjälp för diskussionen av resultaten. 
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3.6. Tillvägagångssätt  

3.6.1. Tillvägagångssätt eventstudie 

Strukturen i en eventstudie kan skifta mycket från en studie till en annan. Det finns inget 

utpräglat tillvägagångssätt som forskare är tvungna att följa. Grunderna till hur en eventstudie 

genomförs är många, men det tillvägagångssätt som används i uppsatsen är det samma som 

MacKinlay (1997) beskriver. Där eventstudie-processen går igenom sju steg, dessa sju steg är: 

 

1. Definiering av eventet- Eventet definieras och i vilken tidsperiod eventet rör sig i, ett så 

kallat “eventfönster”. 

2. Urvalskriterier- Här ställs kriterier som ingår i urvalsprocessen för val av företag, 

exempelvis att företag som är sponsorer behöver vara börsnoterade. 

3. Normalavkastning och Avvikande avkastning- För att räkna fram effekten av ett event 

(avvikande avkastning) behövs normalavkastningen. Den normala avkastningen är den 

avkastning som förväntas om eventet inte äger rum. För att ta fram den normala 

avkastningen krävs en estimeringsperiod. Den avvikande avkastningen är den faktiska 

avkastningen under eventet subtraherat med den normala avkastningen (index) under 

eventfönstret. 

4. Definiering av estimeringsperioden- Estimeringsperioden definieras och tidsbestäms.  

5. Design av testet- En statistisk ram sätts upp, nollhypoteser skapas och uträkning 

påbörjas. 

6. Empiriskt resultat- Presentation av de resultat som erhålls. 

7. Tolkning och slutsats- Tolkning och analys sker av de empiriska resultaten. 

 

Tillvägagångssättet för val av lag präglas av de urvalskriterier som sätts upp. Dessa kriterier 

gör att sju fotbollsklubbar och sju sponsrande företag berörs av undersökningen. Alla lag som 

uppfyller urvalskriterierna finns med i undersökningen, därmed görs ingen värdering av vilka 

företag som ingår i studien.   

 

3.6.2. Tillvägagångssätt intervju 

Intervjun genomförs per mail där kontakt tas med alla sju företag, innehållande en kort 

beskrivning av studien samt kring vilket lärosäte uppsatsskribenterna representerar. Därefter 

ställs frågan om intervjupersonen är villig att ställa upp på intervjufrågor för studien. Frågorna 

skickas ut direkt om företagen är villiga att delta i studien. Frågorna (se bilaga 1) är öppna för 

att intervjupersonen själv ska kunna svara på frågorna fritt och inte påverkas eller hindras att 

svara enligt eget tycke på grund av frågornas utformning. Endast ett företag är tillgängligt för 

intervjudeltagande vilket resulterar i att endast en intervjurespondent ingår i undersökningen.  

 

3.7. Fallstudie- och eventperiod 

Den period som undersökningen omfattar är säsongerna 2013/2014 och 2014/2015. Inom 

ramen för fallstudien används eventstudier. Undersökningen görs på olika företag som tillhör 

olika börser vilket föranleder att stängnings- och öppningsperioderna varierar. Företagen är 

noterade på börsen i London, Frankfurt samt på Nasdaq. De olika öppning- och 

stängningsperioderna tas i beaktande vid inhämtningen av data.   

 

För matcher som spelas vardagar där börsen är öppen dagen efter match analyseras 

stängningskursen för eventdagen mot stängningskursen dagen efter eventdagen. I övrigt får 
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max en stängd börsdag finnas innan samt efter eventdagen. Det innebär att matcher som spelas 

lördagar och söndagar innefattas av studien om inte fredagar eller måndagar är helgdagar. 

Samtidigt är alla matcher som spelas på fredagar klassade som bortfall då dessa har mer än en 

stängd börsdag efter eventet. Att det endast får vara en stängd dag innan eventdagen samt en 

stängd dag efter eventdagen beslutas för att risken att företagets aktiekurs ska påverkas av andra 

yttre faktorer ska bli så låg som möjligt. Mängden matcher som spelas under helgdagar är 

betydande (67,59 procent). Valet att innefatta helg-matcher när börsen är stängd görs för att 

minimera mängden bortfall. Vid helgmatcher analyseras stängningskursen på fredagen mot 

stängningskursen på måndagen.    

   

3.8. Population och urval 

Populationen består av alla börsnoterade företag som varit huvudsponsorer till ett lag som spelat 

i huvudturneringen i Champions League eller Europa League under säsongen 2013/2014 eller 

2014/2015. Fotbollsklubben som sponsras behöver även tillhöra någon av de fyra högst rankade 

ligorna enligt UEFA. Den totala populationen är 28 företag. 

 

Utifrån population görs ett urval enligt följande kriterier:  

 Det sponsrande företaget ska ha varit börsnoterat samt huvudsponsor åt respektive klubb 

under fotbollssäsongerna 2013/2014 samt 2014/2015.  

 Fotbollsklubbarna som företagen sponsrar ska spela i någon av de fyra högst rankade 

europeiska ligorna enligt UEFA. (UEFA 2016) 

 Fotbollsklubbarna ska ha deltagit i europaspel (huvudturneringen i Champions League 

eller Europa League) under säsongen 2013/2014 eller 2014/2015.  

 Företag får inte agera huvudsponsor till fler än ett lag som ingår i populationen. 

 Förväntningar (odds) behöver finnas tillgängligt för varje match under de två säsonger 

som undersöks. 

 Data angående aktiekurs samt index för respektive sponsor behöver finnas tillgänglig 

för åren 2013-2015.  

 

Av de 28 stycken fotbollsklubbar med respektive sponsorer som finns i populationen är det sju 

som uppfyller urvalskriterierna. Dessa klubbar med respektive sponsorföretag presenteras i 

tabell 8.  

 
Tabell 2 Sammanställning av fotbollsklubbar, börsnoterade huvudsponsorer samt jämförelseindex 

Fotbollsklubb Land Företag Börs Index 

Liverpool FC England Standard 

Chartered 

London Stock 

Exchange 

Bank 

Chelsea FC England Samsung 

(SMSN) 

London Stock 

Exchange 

Electronic and 

Electrical Equipment 

FC Schalke 04 Tyskland Gazprom London Stock 

Exchange 

Oil & Gas Producers 

Bayer 

Leverkusen 

Tyskland LG Electronics London Stock 

Exchange 

Electronic and 

Electrical Equipment 



18 

 

VfL Wolfsburg Tyskland Volkswagen Frankfurt Stock 

Exchange 

DAX 

Bayern 

München 

Tyskland T-mobile Nasdaq Stock 

Exchange 

Nasdaq 100 

Dortmund Tyskland Evonik Frankfurt 

Stock 

Exchange 

DAX 

 

 

Val av index sker genom att där det finns bransch-specifika index tillgängligt används dessa. 

Det för att få en så korrekt estimeringsperiod som möjligt och för att kunna dra mer korrekta 

slutsatser kring resultatet. Där det inte finns bransch-specifika index används ett bredare 

generellt index.     

 

3.9. Estimeringsperiod 

När normalavkastning beräknas krävs att en estimeringsperiod används. Estimeringsperioden 

används för att få fram en normalavkastning om eventet inte äger rum. MacKinley (1997, s.25) 

förklarar estimeringsperioden som “Using these estimates, the abnormal returns for any event 

period can be analyzed.” Det innebär att estimeringsperioden används för att kunna analysera 

normalavkastningen utanför eventperioden.  

 

Estimeringsperioden för studien mäts under sommaren när fotbollssäsongen har sitt uppehåll. 

Genom att använda en estimeringsperiod under denna tid utesluts att tävlingsmatcher innefattas 

i estimeringsperioden. Att estimeringsperioden inte omfattas av eventen ses som normalt och 

ligger till grund för val av estimeringsperiod (MacKinley 1997). Perioden varierar från företag 

till företag utefter när respektive fotbollsklubb spelar sin första och sista tävlingsmatch för 

säsongen. I regel innefattar estimeringsperioden tiden från mitten av maj till mitten av augusti. 

Att en annan estimeringsperiod inte används är på grund av att eventen (fotbollsmatcherna) sker 

regelbundet under större delen av året och det är svårt att hitta ett tillräckligt långt “fönster” 

som inte innehåller några fotbollsmatcher.  

 

3.10. Datainsamling 

Alla matchresultat som används i undersökningen inhämtas från worldfootball.net samtidigt 

som oddsen för motsvarade matcher inhämtas från Oddsportal.com. Informationen som 

inhämtas angående matcherna är vilka lag som spelar, vilket lag som spelar på hemmaplan, 

slutresultat och datum för matcherna. Insamlingen av aktiedata och jämförelseindex hämtas 

från de börser där företagen finns noterade. Tre olika börser används, dessa är 

londonstockexchange.com, boerse-frankfurt.de samt nasdaq.com.  

 

Datainsamlingen genomförs två och två för att kontrollera varandra och på så sätt öka 

korrektheten. Dessutom görs stickprov på vissa matcher för att kontrollera att rätt siffror 

noteras. En kalender för att se helgdagar används för att svara på eventuell data som inte går att 

få fram.  
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3.11. Källkritik 

Aktiekurserna hämtas från tre olika platser, dessa är börser (London, Frankfurt och Nasdaq) där 

företagen finns noterade. Att data inhämtas från originalkällan istället för att använda sig av en 

sekundär källa som inhämtar data från respektive börs anses mest tillförlitligt.   

 

Matchresultaten hämtas från worldfootball.net samtidigt som stickprov görs med resultat från 

fotbollslagens egna hemsidor samt från UEFAs officiella hemsida för europamatcherna. Det 

som ett led i att öka tillförlitligheten av att alla resultat är korrekta. Oddsen för respektive match 

hämtas från oddsportal.com. Stickprov jämförs med odds från betexplorer.com, där odds finns 

samlade från de största spelbolagen. Stickprov genomförs för att öka tillförlitligheten till källan 

oddsportal.com. Ingen data saknas för varken matchresultat eller odds i undersökningsperioden 

vilket har en positiv inverkan på studien.  

 

Artiklarna som används till studien är välanvända och beaktade inom forskningen, däribland 

Fama (1970). Dessa artiklar används i kombination med nyare forskning och bidrar till att 

tillförlitligheten uppfattas som hög hos dessa källor.  

 

3.12. Bortfall 
Samtliga ligamatcher samt europamatcher inom den valda tidsperioden beaktas. Med anledning 

av riktlinjerna kring eventperiodens begränsningar uppkommer bortfall. Dessa bortfall äger rum 

när mer än en stängd börsdag finns innan eller efter eventet. Matcher som spelas fredagar 

utesluts från studien. Matcher som genomförs på måndagar spelas i regel efter att börsen stängt 

samma dag och beaktas således genom att måndagens kurs (börsdag innan match) jämförs mot 

tisdagens kurs (börsdag efter match). Övriga bortfall sker i regel när börsen är stängd på grund 

av exempelvis helgdagar så som påsk eller under jul.  

 

Totalt spelas 524 liga- och europamatcher inom undersökningsperioden, av dessa faller 58 

stycken matcher bort på grund av ovan nämnda anledning kring stängda börsdagar. Bortfallet 

uppgår till 11 procent av den totala mängden matcher.  

 

En intervju görs med ett av företagen som berörs av undersökningen. Övriga företag är inte 

tillgängliga för intervju.  

 

3.13. Hypoteser 

3.13.1. Matchutfall 

Enligt den grundläggande teorin (EMH) reflekteras all tillgänglig information på marknaden i 

tillgångens pris. Om marknaden har karaktär av en semi-stark effektivitet kommer priset på 

tillgången justeras direkt när ny information blir tillgänglig. (Fama 1970) 

 

En vinst i en match klassas som en positiv nyhet och bör generera en uppgång av aktiekursen. 

Det omvända förhållandet råder avseende oavgjort och förlust, som kan klassas som negativa 

nyheter. Enligt Nofsinger bör emellertid oavgjort ses som en neutral nyhet och inte leda till 

någon avvikande avkastning (2001). Det kan dock vara problematiskt då känslor spelar in kring 

förväntningarna på utfallet i matchen. Individer kan därför vara överoptimistiska (Bernile & 

Lyandres 2011). Det sammantaget med att det är toppklubbar som undersöks i studien gör att 
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oavgjorda matcher betraktas som en negativ nyhet, det då toppklubbarna i stor utsträckning 

förväntas vinna sina matcher.     

 

Tidigare forskning, exempelvis Hanke och Kirchlers (2012), indikerar att utfallet i 

fotbollsmatcher påverkar en sponsors aktiekurs. En vinst medför att aktiekursen går upp medan 

oavgjort samt förlust resulterar i att aktiekursen går ner. Dock påverkas det av de förväntningar 

som finns på matchen, något som diskuteras i avsnitt 3.12.2 (förväntningar/odds). 

 
Tabell 3 Hypoteser kring den procentuella förändringen av aktiekursen 

Variabel Antagande Hypotes 

Vinst Vinst har en positiv inverkan på sponsorns 

aktiekurs. 

t > kritiskt värde, förkasta H0, 

acceptera H1 

t < kritiskt värde, H0 kan ej 

förkastas 

Oavgjort Oavgjort har en negativ inverkan på 

sponsorns aktiekurs. 

t > kritiskt värde, förkasta H0, 

acceptera H1 

t < kritiskt värde, H0 kan ej 

förkastas 

Förlust Förlust har en negativ inverkan på 

sponsorns aktiekurs. 

t > kritiskt värde, förkasta H0, 

acceptera H1 

t < kritiskt värde, H0 kan ej 

förkastas 

t står för värdet på t i t-testet 

 
Tabell 4 Tabell över hypoteser kring signifikansnivån 

Variabel Antagande Hypotes 

Vinst Vinst har en positiv inverkan på sponsorns 

aktiekurs. 

t > kritiskt värde, förkasta H0, 

acceptera H1 

t < kritiskt värde, H0 kan ej 

förkastas 

Oavgjort Oavgjort har en negativ inverkan på 

sponsorns aktiekurs. 

t > kritiskt värde, förkasta H0, 

acceptera H1 

t < kritiskt värde, H0 kan ej 

förkastas 

Förlust Förlust har en negativ inverkan på 

sponsorns aktiekurs. 

t > kritiskt värde, förkasta H0, 

acceptera H1 

t < kritiskt värde, H0 kan ej 

förkastas 

t står för värdet på t i t-testet 

 
Tabell 5 Tabell över påverkan, vinst gentemot förlust 

Variabel Antagande Hypotes 

Vinst Vinst har en lägre procentuell påverkan på sponsorns 

aktiekurs än en förlust. 
H០ :vinstm<förlustm 

H₁:vinstm>förlustm 

m står för det procentuella medelvärdet 
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3.13.2. Förväntningar/Odds 

Tidigare forskning som presenterats menar att investerare som har känslomässiga band till en 

fotbollsklubb har en benägenhet att vara överoptimistiska (Bernile & Lyandres 2011). Det kan 

vara en förklaring till att vinster som resultat påverkar aktiekursen mindre än oavgjort och 

förlust gör. Förhållandet gäller för fotbollsaktiebolag och dess aktiekurs. Då uppsatsen 

undersöker toppklubbar i Europa, dess sponsorer och den sistnämndas aktiekurs kan det antas 

att vinst inte påverkar aktiekursen i lika stor grad som oavgjort och förlust. Eftersom topplagen 

förväntas vinna sina matcher. För matchutgången gäller följande: Marknaden ska inte kunna 

förutse utgången i en match för att det ska ske en förändring på aktiekursen. Det vill säga, ju 

mer oförutsett ett resultat är, desto större påverkan har det på aktiekursen. Marknadens 

förväntningar på resultatet i de enskilda matcherna är således avgörande för det sponsrande 

företagets aktiekurs. (Hanke & Kirchler 2012) 

 

Palomino, Renneboog och Zhang (2005) menar att för varje företag kommer två olika 

informationer ut till aktiemarknaden på veckobasis under fotbollsklubbarnas säsong. Dessa är 

förväntningar på matchen (förväntad prestation) och matchens utfall (realiserad prestation). De 

hävdar att aktiemarknaden i regel processar information om matchutfallen snabbt men att 

marknaden inte reagerar särskilt på ny information om odds inför matchen. Vidare menar de att 

odds är bra prediktioner för matchutfallen och att de innehåller gratisinformation som kan 

användas för att förutsäga kortsiktiga aktieavkastningar.    

 

Odds används som grund i beräkningen av hur förväntningarna ser ut för ett visst matchutfall 

och är ett mått som ofta används för ändamålet (Bernile & Lyandres 2011). Ett lag som har låga 

odds förväntas vinna matchen medan ett lag med höga odds förväntas förlora. Är oddsen 

ungefär likartade mellan lagen är det mer ovisst vad förväntningarna är. Antingen tror 

marknaden på oavgjort eller att vilket som helst av lagen kan vinna matchen. Med hjälp tidigare 

forskning samt teori kan undersökningsfrågan: Hur påverkas sponsorns aktiekurs utifrån de 

förväntningar (odds) som finns på matchen? undersökas.  

 
Tabell 6 Hypoteser kring den procentuella förändringen av aktiekursen vid förväntade resultat 

Variabel Antagande Hypotes 

Förväntad 

Vinst 

Förväntad vinst har en lägre förändring på 

sponsorns aktiekurs än en oförväntad. 

t > kritiskt värde, förkasta 

H0, acceptera H1 

t < kritiskt värde, H0 kan 

ej förkastas 

Förväntad 

Förlust 

Förväntad förlust har en lägre förändring på 

sponsorns aktiekurs än en oförväntad. 

t > kritiskt värde, förkasta 

H0, acceptera H1 

t < kritiskt värde, H0 kan 

ej förkastas 

t står för värdet på t i t-testet 

 

3.13.3. Betydelse av matchen 

Något som har med förväntningarna på matchutfallet att göra är graden av vikt för matchen. 

Hanke och Kirchler (2012) påpekar i sin studie att effekterna på börsen (avvikande avkastning) 

blir större ju viktigare matchen är. Något som även stöds av Scholtens och Peenstra (2009). 

Exempelvis om det är en avgörande match i Champions League eller Europa League kontra en 

vanlig match i ligaspelet som kan ses som en mindre viktig match i förhållande till de två 

förstnämnda kan det påverka effekterna av matchen. Det är något som påverkar dels 

förväntningarna men även hur stark upp och nedgången är. Ju högre grad av vikt för matchen 
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desto större påverkan bör det ha på aktiekursen. Med hjälp av tidigare forskning samt teori kan 

undersökningsfrågan: Hur ser den genomsnittliga förändringen ut efter vinst, oavgjort och 

förlust vid europamatcher gentemot övriga matcher? undersökas.  

 
Tabell 7 Hypoteser kring den procentuella förändringen av aktiekursen vid europamatcher 

Variabel Antagande Hypotes 

Europamatch Europamatcher har en procentuellt högre 

påverkan på sponsorns aktiekurs än övriga 

matcher. 

t > kritiskt värde, 

förkasta H0, acceptera 

H1 

t < kritiskt värde, H0 

kan ej förkastas 

t står för värdet på t i t-testet 

 

3.13.4. Helgmatcher  

Som Cross (1973) studie visar har aktiekursen en tendens till att handlas dyrare på fredagar än 

vad den gör under måndagar. Med Veckoslutseffekten i åtanke bör aktiekursens utfall efter en 

helg-match vara större negativt än motsvarande aktiekurs efter en vardagsmatch.   

 
Tabell 8 Hypotes kring helgmatchers påverkan på aktiekursen 

Variabel Antagande Hypotes 

Helgmatch Helgmatcher förväntas ha en större negativ 

påverkan på sponsorns aktiekurs än 

vardagsmatcher. 

t > kritiskt värde, 

förkasta H0, acceptera 

H1 

t < kritiskt värde, H0 

kan ej förkastas 

t står för värdet på t i t-test 

 

3.14. Statistisk ram  

3.14.1 Normal avkastning 

Det finns ett flertal modeller för att räkna ut den normala avkastningen, två av dem är Constant 

mean return Model (CMR) och The Market Model. CMR utgår från att medelavkastningen är 

konstant över tid och marknadsmodellen menar att det finns en linjär relation mellan 

marknadens avkastning och säkerheten för avkastningen (risken). (MacKinlay 1997) 

 

Marknadsmodellen är mer användbar i uppsatsen då den anses vara en förbättring av CMR och 

mer fördelaktig. Genom att ta bort den del av avkastningen som är relaterad till variationen i 

marknadens avkastning, kan variansen av den avvikande avkastningen minskas. Det i sin tur 

kan leda till att förmågan att säkerställa effekten av eventet stärks. (MacKinlay 1997) 

 

MacKinley (1997) visar på att den förväntade normala avkastningen beräknas enligt formeln: 
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Där: 

(E)Rit står för den förväntade normala avkastningen för det sponsrande företaget i aktie dag t 

αi står för Alfa för det sponsrande företaget i aktien 

βi står för Beta för det sponsrande företaget i aktien 

Rmit står för avkastningen på marknadsindexet i vid dag t 

ϵit är slumpvariabeln för aktien i, denna har ett förväntat värde på 0 

 

Alfa (α) och Beta (β) behövs för att beräkna den normala avkastningen. Beta står för den 

systematiska risken, en risk som är icke- diversifierbar. Denna risk mäter en akties volatilitet i 

förhållande till marknaden. (Siegel 1995) Beta beräknas med följande formel: 

 
Där: 

βi står för betavärdet för aktie i 

Cov(Ri,Rm) är kovariansen mellan avkastningen på aktien och avkastningen på 

marknadsportföljen 

σ2(Rm) är variansen på marknadsindex 

 

Alfa är den avkastning som är specifik för det sponsrande företaget och beräknas med följande 

formel: 

 
 

Där: 

αi står för Alfa 

𝑅 ̅𝑖 står för den genomsnittliga avkastningen på aktien för det sponsrande företaget i  

𝑅 ̅𝑚𝑖 står för den genomsnittliga avkastningen på marknadsindexet i 

βi står för beta 

 

3.14.2. Avvikande avkastning 

Den avvikande avkastningen är den reella avkastningen under eventperioden subtraherat med 

den normala avkastningen under perioden. Vid kalkylationen av den avvikande avkastningen 

används formeln: 

 
 

Där: 

ARit står för den avvikande avkastningen för det sponsrande företaget i dagen t 

Rit står för den faktiska avkastningen för det sponsrande företaget i dagen t 

(E)Rit står för den förväntade normala avkastningen för det sponsrande företaget i dagen t 

 

För att göra det lättare att analysera data som inhämtas och genomföra statistiska tester beräknas 

även den genomsnittliga avvikande avkastningen. Det görs genom formeln: 
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Där: 

𝐴𝐴𝑅t är den genomsnittliga avvikande avkastningen för dagen t 

N är antalet fotbollsmatcher 

ARit är den avvikande avkastningen för det sponsrande företaget i dagen t 

 

3.14.3. Förväntningar/odds 

För att undersöka hur förväntningar på matchernas utfall och dess påverkan på det sponsrande 

företagets aktiekurs används odds. Bernile och Lyandres (2011) menar att odds ofta används 

för att beskriva förväntningar angående resultat i fotbollsmatcher (Bernile & Lyandres 2011). 

 

I de odds som finns hos de olika spelbolagen tas det ut en vinstmarginal. En vinstmarginal som 

är inkluderad i de befintliga oddsen ute på marknaden. Denna vinstmarginal separeras från 

oddsen på marknaden för att på ett bättre sätt skulle kunna återspegla de förväntningar som 

finns på matchutfallet. (Palomino, Renneboog & Zhang 2009) Det har dock inte någon större 

betydelse för undersökningen, på grund av att lägsta odds används för om en vinst är förväntad 

eller inte. Förhållandet gäller oavsett hur liten marginalen mellan de båda lagen är. Exempelvis 

matchen mellan Manchester United och Liverpool i Europa League den 2014-03-16, där 

Manchester United hade odds på 2,48, medan Liverpool hade odds på 2,84. Odds för att 

matchen skulle sluta oavgjort låg på 3,50. (oddsportal 2016) Dessa odds är relativt nära 

varandra, men i denna undersökning klassas Manchester United som det lag som förväntas 

vinna matchen då laget har lägst odds.     

 

3.14.4. Betydelse av match 

Ytterligare en variabel som undersöks i uppsatsen är betydelsen av matchen. 

Uppsatsskribenterna har som hypotes att matcher i Champions League och Europa League bör 

vara mer betydelsefulla än matcherna i ligan generellt sett. Med hypotesen poneras det att 

matcherna i Europaspel bör ha en större påverkan på aktiekursen än vid en ligamatch. Sker det 

en avvikande förändring av aktiekursen efter en ligamatch i förhållande till en match i 

Champions League eller Europa League analyseras denna ytterligare för att se vad det är för 

andra faktorer som påverkar denna avvikande förändring. Exempelvis om matchutfallet är en 

vinst eller förlust som är oförväntad eller förväntad.    

 

3.15. Hypotesprövning 

Vid prövandet av hypoteserna formuleras alltid en nollhypotes (H0) och ett alternativ till den, 

en mothypotes (H1). Prövningen gör att nollhypotesen antingen förkastas eller inte. Då 

nollhypotesen förkastas, accepteras samtidigt den alternativa hypotesen. Om nollhypotesen 

istället accepteras, förkastas den alternativa hypotesen. (Körner & Wahlgren 2015) 

 

Om nollhypotesen förkastas eller inte avgörs av graden av signifikansnivå. Signifikansnivån 

bestäms och är specifik för varje enskild undersökning. Vanliga värden på signifikansnivån är 

5 procent, 1 procent och 0,1 procent. (Körner & Wahlgren 2015) I denna uppsats används en 

signifikansnivå på 5 procent som kritisk gräns för att förkasta nollhypotesen eller inte. 
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3.15.1 T-test 

För att testa hypoteserna används huvudsakligen t-test. Det på grund av att studien använder sig 

av medelvärden och använder sig av stickprov från populationen. Om det föreligger signifikans 

eller inte avgörs av det kritiska värdet som tas från en tabell. Om t-värdet överstiger det kritiska 

värdet förkastas nollhypotesen medan den inte kan förkastas om t-värdet är lägre. (Hinton 2004) 

 

Vid beräkningen av t-värdet i T-testet används formeln: 

 
Där, 

t är t-värdet 

𝑋 ̅ är för urvalets medelvärde 

μ är det hypotetiska medelvärdet på populationen 

s är urvalets standardavvikelse 

n är antalet observationer i urvalet 

 

För att ha möjlighet att jämföra medelvärdena med varandra används följande formel: 

 
Där, 

t är t-värdet 

𝑋 ̅1 är första stickprovets medelvärde 

𝑋 ̅2 är andra stickprovets medelvärde 

d0 är väntevärdet 

n1 är antalet observationer för första stickprovet 

n2 är antalet observationer för andra stickprovet 

𝑆𝑝2 är den poolade skattningen av variansen 

 

3.15.2 X²-test 

För att verifiera att t-testet är giltigt görs även ett X²-test. Vid ett X²-test jämförs observerade 

frekvenser med förväntade frekvenser. Där den förväntade frekvensen är den frekvens som 

förväntas om hypotesen som testas är sann. Vid X²-testet föreligger samma förhållande som vid 

T-testet. Det vill säga, om det observerade värdet överskrider X²-värdet som inhämtas från en 

tabell, förkastas nollhypotesen. (Dahmström 2000)  

 

När X² värdet räknas fram används följande formel: 

 

 
 

Där: 

X² är värdet på X²  

Oi är de observerade frekvenserna 

Ei är de förväntade frekvenserna 
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3.16. Reliabilitet  

Studien är replikerbar då framtida forskare kan använda sig av studien och uppnå samma 

resultat. Studiens process förklaras steg för steg och är därmed replikerbar. Studien bygger 

dessutom på välkända teorier och metoder vilket resulterar i en hög replikerbarhet. (DePoy & 

Gitlin 1999) 

 

All data som insamlas är offentlig data vilket gör att det finns tillgängligt för alla om studien 

genomförs igen. Datainsamlingen görs två och två för att kontrollera att rätt siffror inhämtas. 

Dessutom genomförs stickprov efter att datainsamlingen är avslutad för att kontrollera 

siffrornas korrekthet. Stickproven överensstämmer med den insamlade datan vilket gör studien 

replikerbar.  

 

Bedömningen av förväntad vinst eller förlust görs genom att det lag som har lägst odds 

förväntas vinna matchen. Det gör att ingen värdering behöver göras över något specifikt odds-

tal som vinst eller förlust måste ligga över eller under för att det ska ses som ett förväntat 

resultat. Genom att inte några egna värderingar görs för specifika odds-tal (vad som räknas som 

förväntat) blir replikerbarheten högre. Framtida forskare kan använda samma metod och få 

samma resultat. 

 

Dock är mätprocessens reliabilitet undermålig då resultatet i studien är allt för slumpartat. 

Vilket i sin tur påverkar den interna validiteten. (Dahmström 2000)   

 

Reliabiliteten för intervjun är svår att bedöma då det endast genomförs en intervju. Då 

intervjuresultat kan skilja sig åt kan det inte säkerställas att samma svar skulle erhållas från fler 

respondenter.  

 

3.17. Validitet  
Validiteten i undersökningen är god. Eventfönstret som används är kort (+1 dag efter eventet), 

vilket gör att effekten av eventet lättare kan isoleras. Det görs för att undvika att andra faktorer 

än just eventet påverkar aktiekursen. Emellertid spelar fortfarande andra faktorer in i 

aktiekursens upp eller nedgång. Dock minskas denna problematik i och med det korta 

eventfönstret. Därutöver undersöks de event (matcher) som uppvisar ett extremvärde 

ytterligare. Det undersöks för att se om det är någon företagsspecifik- eller makroekonomisk-

händelse ligger till grund för det extrema värdet och som kan inverka vid mättillfället.  

 

De variabler som används i undersökningen mäter det de avser att mäta. Tidigare forskning 

ligger till grund för undersökningen och använder sig av samma variabler. Dock har dessa 

variabler testats i samband med fotbollsaktiebolag och dess aktiekurs. Forskning kring fotboll 

och det sponsrande företagets aktiekurs är ett relativt nytt område som saknar tidigare studier. 

 

Den interna validiteten kan ifrågasättas då signifikansnivån i undersökningen är låg. 

Undersökningen bevisar inte att det är den oberoende variabeln som påverkar den beroende 

variabeln. Det är med stor sannolikhet slumpen som åstadkommer resultatet i studien.  

 

Beträffande den externa validiteten kan inte resultatet generaliseras på alla sponsorer som 

sponsrar fotbollsklubbar. Det anses dock att resultatet kan generaliseras på hela den population 

som ingår i studien. Det kan göras då alla företag är börsnoterade och sponsrar fotbollsklubbar 

som spelat i Champions League och/eller Europa League. Val av företag och fotbollsklubbar 
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som sponsras beskrivs noga i undersökningen genom urvalsprocessen. Urvalet anses vara 

representativt för populationen, även om inte alla nationer i populationen finns med i urvalet.   

 

Angående validiteten i intervjun ses den som god, då svaren på frågorna som ställdes är 

konkreta och inte rymmer tolkningar från uppstasskribenternas sida (Gillham 2008). Validiteten 

anses god tack vare att ingen transkribering är nödvändig. Respondentens svar kan överföras 

omedelbart till uppsatsen i sin helhet (Gillham 2008).  

 

3.18. Metodkritik  

I undersökningen används en estimeringsperiod under sommaren (maj-augusti) för att få fram 

normalavkastningen om eventet inte äger rum. Att valet föll på att ha estimeringsperioden på 

sommaren diskuteras som lämplig eller inte men väljs för att under denna period spelas inga 

tävlingsmatcher för respektive fotbollsklubb. Vid en estimeringsperiod på hela börsåret hade 

varje event legat till grund för normalavkastningen, vilket i största mån ska uteslutas. 

(MacKinley 1997) Hade en estimeringsperiod för hela börsåret använts istället hade det 

påverkat normalavkastningen.  

 

Till undersökningen används jämförande index för att räkna fram genomsnittligt avvikande 

avkastning. Till fyra av de sju företagen finns jämförande branschindex att tillgå vilket i dessa 

fall väljs. För de tre övriga företagen där branschindex saknas används istället mer generella 

och breda index vilket kan påverka resultatet. Hade mer tid för studien funnits hade ett eget 

branschindex kunnat räknas fram genom att använda data från liknande verksamheter, vilket 

kan påverka studiens tillförlitlighet.  

 

Intervjun genomförs per mail vilket kan vara problematiskt gentemot om intervjun utförs på 

plats. Vid en platsintervju kan följdfrågor ställas, samtidigt som intervjueffekten minskas med 

en mailintervju. Endast en intervju genomförs då bara ett företag är tillgängligt och intresserade 

att svara på frågor. Intervjun är endast till som komplement och hjälp vid analysen av resultatet. 

Genom att göra fler intervjuer blir tillförlitligheten för intervjuerna högre och kan användas till 

mer än som komplement till eventstudien. Vid fler intervjuer kan en djupare jämförande analys 

göras gentemot varandra. Intervjun gjordes i slutet av undersökningen som komplement till 

eventstudien, och fanns inte med som ursprunglig metod när uppsatsarbetet startade. Det hade 

föredragits att intervjumetoden redan från början hade funnits med i undersökningen. Det hade 

skapat ett annat syfte med undersökningen genom att bakgrunden till sponsorskap hade kunnat 

undersökas på en bredare nivå, och inte bara som ett komplement till övriga delen av studien.   

 

Eventstudien görs på två olika säsonger. Att innefatta två säsonger och totalt 466 observationer 

exklusive bortfall kan påverka resultatet. Aktiekursen för företag går generellt i cykler och 

undersökningen kan ha genomförts under en sämre eller bättre period som ligger utanför det 

normala. Att undersöka fler år kan minska dessa avvikande tider då spridningen blir större vid 

fler observationer. Även urvalet påverkar undersökningen i antal klubbar och företag som 

omfattas i studien. Med bredare urvalskriterier kan studien rymma fler undersökningsår och 

därmed fler observationer, vilket påverkar resultatet.     

 

Urvalet kan göras på annat sätt för att få med fotbollsklubbar som inte förväntas vinna sina 

matcher i lika stor utsträckning som de undersökta lagen förväntas göra. Det kan vara att föredra 

att inte bara undersöka europeiska toppklubbar som förväntas vinna sina matcher för att på så 

sätt få en bredare vidd på undersökningen.  
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Beräkningsmodellen The market model som användes är en av många modeller som kan 

användas och resultatet kan bli annorlunda om en annan modell hade används. The market 

model väljs som modell framför Constant mean model då den anses som en utveckling av den 

senare.  

Det hade varit att föredra att undersöka aktiens stängningskurs mot öppningskurs istället för att 

undersöka stängningskurs mot stängningskurs. Hade öppningskursen dagen efter eventet 

analyserats istället för stängningskursen hade en mer precis data inhämtats. Datan hade varit 

mer precis då eventuella företagshändelser dagen efter match som påverkade aktiekursen hade 

minimerats. Eftersom stängningskursen används rymmer dagen efter eventen en hel börsdag 

för påverkan utöver fotbollsmatcherna. Problemet med att undersöka öppningskursen dagen 

efter eventet ligger i att ett tydligt indexvärde saknas.  

Kritiken mot den teori som används vid undersökningen finns vid användandet av den Effektiva 

marknadshypotesen som huvudteori. EMH som redan på 1970-talet togs fram av Fama kan 

bytas ut mot exempelvis ”Noise modellen”. Black (1985) har bland annat skrivit om teorin. 

Teorin hade varit lämplig då Black beskriver ”noise” som att många små event har en större 

påverkan än få stora. Strukturen hos uppsatsstudenternas undersökning, där många små event 

observeras gör att teorin kring ”noise” lämplig för studien istället för den Effektiva 

marknadshypotesen.  
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4. Resultat  

 
I kapitet presenteras de resultat som undersökningen ger från eventstudien i form av 

genomsnittlig avvikande avkastning samt från den kvalitativa intervjun. Resultatet presenteras 

först med utfallet från olika matchresultat vid alla matcher för att sedan visa utfallet från 

europamatcher. Därefter följer resultatet utifrån förväntningarna på matcherna vid alla 

matcher samt europamatcher. Slutligen visas en tabell för aktiens antal upp och nedgångar vid 

olika resultat samt resultat kring helgmatcher mot vardagsmatcher. Resultatkapitlet rymmer 

även resultat från intervjun som genomförts.  

 

4.1. Aktiekursens påverkan efter matchutfall 

Tabell 9 visar på hur AAR (genomsnittliga avvikande avkastningen) är efter utfallet av 

matchresultatet. Totalt undersöks 466 matcher där 271 stycken är vinstmatcher, 87 stycken 

oavgjorda matcher samt 108 stycken förlustmatcher. Resultatet visar på ett negativt AAR på -

0,07 procent vid vinst, ett negativt AAR värde på -0,28 procent vid oavgjort samt ett negativt 

AAR värde på -0,07 procent vid förluster. Alla tre olika matchutfall visar därmed negativ 

genomsnittlig avkastning. Dock saknar alla utfall statistisk signifikans vilket resulterar i att H0 

inte kan förkastas och resultatet därför inte kan uteslutas komma från slumpen. 

 

 
Tabell 9 Resultat genomsnittlig avvikande avkastning vid olika matchutfall 

 Antal n AAR % t-värde Hypotesprövning 

Vinst 271 -0,07% 0,2386 H0 kan ej förkastas 

Oavgjort 87 -0,28% 0,0757 H0 kan ej förkastas 

Förlust 108 -0,01% 0,3934 H0 kan ej förkastas 

 

Tabell 10 visar den genomsnittliga avvikande avkastningen för respektive matchutfall i 

Europamatcher. Totalt ryms 99 stycken europamatcher inom studien. 50 matcher slutar med 

vinst, 18 matcher slutar med oavgjort medan 31 matcher slutar med förlust. Resultatet visar att 

påverkan och förändringen efter en europamatch är större än vid övriga matcher. AAR vid vinst 

visar på -0,05 procent, samtidigt som AAR vid oavgjort visar på -0,41 procent medan det vid 

förlust visar ett positivt AAR på 0,14 procent. Dock visar inte t-testet på ett signifikant resultat 

vilket medför att det inte går att utesluta slumpen som medfört att resultatet blir som det blir. 

H0 kan därför inte förkastas.  

 
Tabell 10 Resultat genomsnittlig avvikande avkastning vid olika matchutfall i europaspel 

 Antal n AAR % t-värde Hypotesprövning 

Vinst 50 -0,05% 0,4040 H0 kan ej förkastas 

Oavgjort 18 -0,41% 0,0896 H0 kan ej förkastas 

Förlust 31 0,14% 0,3143 H0 kan ej förkastas 
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Tabell 11 visar på den genomsnittliga avvikande avkastningen vid förväntade och oförväntade 

vinster och förluster där totalt 379 matcher analyseras. Antal förväntade vinster uppgår till 247 

stycken där AAR hamnar på -0,04 procent medan antalet förväntade förluster uppgår till 39 

stycken, där hamnar AAR på -0,33 procent. Vid oförväntade förluster uppgår antalet till 70 

stycken matcher med AAR på 0,1 procent medan det för en oförväntad vinst uppgår till 23 

stycken matcher med AAR på -0,05 procent. Dock visar t-testet att signifikans för resultatet 

saknas vilket gör att H0 inte kan förkastas, slumpen kan vara en faktor för de uppvisade 

resultaten.  

 
Tabell 11 Resultat genomsnittlig avvikande avkastning vid förväntade och oförväntade matchutfall 

 Antal n AAR % t-värde Hypotesprövning 

Förväntad 

vinst 

247 -0,04% 0,3219 H0 kan ej förkastas 

Förväntad 

förlust 

39 -0,33% 0,1858 H0 kan ej förkastas 

Oförväntad 

Förlust 

70 0,10% 0,4874 H0 kan ej förkastas 

Oförväntad 

vinst 

23 -0,05% 0,4561 H0 kan ej förkastas 

 

Tabell 12 visar på den genomsnittliga avvikande avkastningen vid förväntade och oförväntade 

vinster och förluster vid europamatcher, totalt analyseras 81 matcher. Antal förväntade 

europamatchvinster uppgår till 47 stycken där AAR hamnar på -0,01 procent medan antalet 

förväntade europamatchförluster uppgår till 14 stycken med ett AAR på -0,44 procent. Vid 

oförväntade europamatchförluster uppgår antalet till 16 stycken matcher med ett positiv AAR 

på 0,56 procent medan det för en oförväntad europamatchvinst uppgår till fyra stycken matcher 

med en AAR på -0,16 procent. Dock visar t-testet att signifikans för resultatet saknas vilket 

resulterar i att H0 inte kan förkastas. Slumpen kan därmed ligga till grund för resultatet.   

 
Tabell 12 Resultat genomsnittlig avvikande avkastning vid förväntade och oförväntade matchutfall vid 

europamatcher 

Europamatcher Antal n AAR % t-värde Hypotesprövning 

Förväntad 

Vinst 

47 -0,01% 0,4900 H0 kan ej förkastas 

Förväntad 

förlust 

14 -0,44% 0,2035 H0 kan ej förkastas 

Oförväntad 

Förlust 

16 0,56% 0,0487 H0 kan ej förkastas 

Oförväntad 

vinst 

4 -0,16% 0,4395 H0 kan ej förkastas 
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Totalt analyseras 466 matcher. Tabell 13 visar aktieförändringen för dessa matcher. Ingen 

signifikans uppvisas i tabell 9-12. Att ingen signifikans uppvisas faller naturligt med siffrorna 

från tabell 13. Aktiens antal upp och nedgångar vid vinst, oavgjort och förlust är relativt 

jämbördigt. Inget tydligt mönster går att härleda till att vinst, oavgjort eller förlust påverkar 

aktien åt ena eller andra hållet.  

 
Tabell 13 Sammanställning över antal aktieupp- och nedgångar vid olika matchutfall 

 Aktieförändring 

upp (stycken) 

Aktieförändring 

ner (stycken) 

Vinst 129 142 

Oavgjort 40 47 

Förlust 56 52 

Totalt 225 241 

 

Tabell 14 visar fördelning och avvikande avkastning vid helg respektive vardagsmatch. AAR 

vid helgmatcher visar på ett negativt värde på -0,18 procent medan det för vardagsmatcher visar 

på ett positivt värde på 0,06 procent. I likhet med övriga resultat saknas dock signifikans på 

resultatet vilket medför att H0 inte kan förkastas.  

 
Tabell 14 Resultat över genomsnittlig avvikande avkastning helgmatcher gentemot vardagsmatcher 

 Antal n AAR % t-värde Hypotesprövning 

Helgmatch 315 -0,18 % 0,0275 H0 kan ej förkastas 

Vardagsmatch 151 0,06 % 0,3400 H0 kan ej förkastas 

 

4.2 Intervjuresultat  
Intervjun genomfördes med Christopher Rump (Investor Relations) från Evonik Industries. För 

intervjun i sin helhet, se bilaga 1. Intervjun visar på en att Evoniks primära syfte med att sponsra 

fotbollsklubben Borussia Dortmund är att få företaget välkänt för allmänheten efter att ha tagit 

över ett annat företag. Rump förklarar det enligt följande,“So the sponsoring was initially a key 

measure to make the new brand name "Evonik" known to the wide public.”. Genom att gå in 

som sponsorer till en europeisk välkänd fotbollsklubb anser Evonik att det är en lyckad 

investering. Det ger företaget möjligheter till att nå andra marknader genom sin sponsring. 

Rump förklarar samarbetet enligt, “As the name "Evonik" is well established by now and 

Borussia Dortmund has become very successfully also on an international level, the sponsoring 

is now more and more a door opener for potential customers, employees or suppliers 

worldwide. Especially in Asia the German Bundesliga has become really popular and many of 

our new customers heard of Evonik through the Borussia Dortmund sponsoring.” Han menar 

att sponsringen var en dörröppnare för potentiella partners där många kunder från framförallt 

Asien hör talas om Evonik genom sponsringen av Borussia Dortmund.   

 



32 

 

Rump hävdar att sponsringen ändrats och att det primära syftet för sponsring inte längre är att 

göra varumärket känt. Evonik vill använda sig av den offentliga närvaro som det innebär att 

sponsra Borussia Dortmund till sina egna affärsändamål.“So I think there has been a shift in 

the intention of the sponsoring: first it was only to make a new brand known at all, now it is 

really more about actually leveraging the worldwide public presence of Borussia Dortmund for 

our own business purposes.” 

 

Rump menar att Evonik strävar efter att bygga varumärkeskännedom, gott rykte och så vidare 

med deras sponsring, och att det potentiellt kan leda till utveckling på aktien. Han hävdar dock 

att det inte finns någon direkt koppling mellan Evoniks sponsorskap av Borussia Dortmund och 

företagets aktie. “Well, only indirectly. Of course we aim to increase brand awareness, 

reputation and customer and employee outreach with our sponsoring. This then potentially 

helps to increase sales and earnings and in the end helps to increase our share price. But there 

is no direct link (and there was none intended) between our share price performance and the 

sponsoring. ”Rump meanr även att det inte finns investerare som handlar Evoniks aktie utifrån 

Borussia Dortmunds matchutfall på grund av att effekten är svåra att mäta.“And as the impact 

is not measurable, no institutional investor would trade the Evonik share because of Borussia 

Dortmund games.” 

 

4.3. Normalavkastning estimeringsperiod 

Normalavkastningen för om eventen inte äger rum beräknas på perioden då respektive 

fotbollsklubb har säsongsuppehåll. I regel är estimeringsperioden från mitten av maj när 

säsongen tar slut tills dess att den börjar igen i mitten av augusti. Det insamlade resultatet under 

estimeringsperioden för de sju företagen visar på en positiv normalavkastning på 0,12 procent, 

gentemot den genomsnittliga avkastningen vid alla (466 stycken) matcher som hamnar på -0,10 

procent.    
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5. Analys och tolkning  

 
I följande kapitel analyseras och tolkas resultatet som togs upp i förgående kapitel. Analysen 

startar med olika matchutfall, följs upp med förväntningar kring match, betydelse av match 

samt helgmatcher. Vidare kopplas variablerna till beskrivna teorier samt tidigare forskning.   

 

5.1. Matchutfall  
Resultatet (se tabell 9) som erhålls visar inte på någon signifikans mellan matchutfall och 

sponsorns aktieupp- eller nedgång. Resultatet stödjs därmed inte av Famas semi-starka 

effektivitet, om att ny information reflekteras direkt i tillgångens pris (1970). Matchutfallen i 

studien ses som offentlig ny information och anses därför tillhöra den semi-starka effektiviteten. 

Signifikansen som saknas stödjs av intervjun med Christopher Rump, som hävdar att det inte 

finns någon direkt koppling mellan Evonik Industries aktie och Borussia Dortmunds 

matchresultat. Rump menar att sponsringen inte direkt syftar till aktiens utveckling, utan att 

sponsring handlar om att bygga varumärkeskännedom och ett gott rykte som i sin tur kan göra 

företaget större rent börsmässigt. Att det inte finns någon signifikans för matchutfallen visar på 

att Evoniks syfte ligger i linje med undersökningens resultat. Ett resultat som visar på att det 

inte finns ett tydligt samband mellan exempelvis Borussia Dortmunds vinst på fotbollsplanen 

med en aktieuppgång hos huvudsponsorn Evonik Industries.  

 

Det Nofsinger, Bernile och Lyandres anser om vinst, oavgjort och förlust är att en vinst bör 

klassas som en positiv nyhet och bör generera en uppgång av aktiekursen. De anser även att 

förlust och oavgjort bör klassas som en negativ nyhet, och därmed bör generera en nedgång av 

aktiekursen. (Nofsinger 2001; Bernile & Lyandres 2011) Resultatet studien visar på att 

aktiekursen går ner vid oavgjort och förlust, men även vid vinst, vilket leder till att resultatet 

går mot Nofsingers, Bernile och Lyandres teorier om positiva och negativa nyheter. Det finns 

heller ingen signifikans som kan stödja resultater, vilket resulterar i att det med stor sannolikhet 

är slumpen som orsakar resultatet.  

 

Resultatet är inte likställt med tidigare forskning inom området. Exempelvis Hanke och 

Kirchler (2012) och Nofsinger (2001) som i sina studier visar på att en vinst medför att 

aktiekurserna går upp, medan oavgjort och förlust resulterar i att den går ned. I resultatet kan 

det ses att vid oavgjort och förlust har aktiekursen gått ned, dock sjunker aktiekursen även vid 

vinster. Något som går mot Hanke och Kirchlers studie men även Nofsingers (2001). Att 

resultatet inte visar på några tydliga bevis likt Hanke och Kirchler (2012) på sambandet mellan 

matchutfall och sponsorns aktiekurs kan delvis förklaras genom att de företag som ingår i 

studien inte har någon tydlig koppling till fotbollen som sådan. Det är något som stöds av Na 

och Kim (2013) och Cornwell, Pruitt och Clark (2005) som menar att ju tydligare koppling som 

finns mellan en sponsor och det event som sponsras, desto större påverkan har det på 

aktiekursen. Att resultatet inte speglar de resultat som framkommit i tidigare forskning 

exempelvis Spais och Fillis (2008); Hanke och Kirchler (2012); Baim, Goukasian och Misch 

(2015) och Cornwell, Pruitt och Clark (2005) kan härledas från att dessa studier undersöker 

sponsorer som är tydligt kopplade till idrotten, tillkännagivanden och/eller stora men korta 

event. Det är något som inte görs i uppstasskribenternas studie och är en orsak till resultatet i 

studien. 

 

I resultatet kan det ses att aktiekursen sjunker mer vid vinster än vid förluster. Det är något som 

går emot Galil och Soffers (2011) studie om att negativa nyheter har en större påverkan än 

positiva. De oavgjorda matcherna påverkar emellertid aktiekursen mer än vad vinsterna gör, 
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vilket stöds av samma studie. Dock existerar ingen signifikans avseende dessa variabler, vilket 

resulterar i att det är svårt att avgöra om slumpen spelar in eller inte. Att negativa nyheter färdas 

långsammare för den privata investeraren än för institutioner (Hong, Lim & Stein 2000) är inte 

något som resultatet visar. 

 

Det som Ryan och Taffler (2004) skriver i sin studie, om att bolagsspecifika händelser förklarar 

en stor del av de förändringar som sker på aktiemarknaden stöds av resultatet. Då det inte gick 

att härleda en vinst i en match till en uppgång av aktiekursen eller en nedgång av den samme 

vid oavgjort eller förlust. Det är således andra faktorer som påverkar sponsorns aktieförändring 

än de specifika matcherna.  

 

5.2. Förväntningar 

Resultatet i tabell 10 visar ingen signifikans rörande det sponsrande företagets aktiekurs och 

förväntningarna som finns på matchen. Det som Hanke och Kirchler (2012) menar i sin studie 

är att marknaden inte ska kunna förutse utgången i en match för att det ska ske en påverkan på 

aktiekuren. Det stödjs inte av resultatet i tabellerna 11 och 12 då det sker slumpmässiga 

förändringar av aktiekursen vid både förväntade och oförväntade matchutfall. Aktiekursen går 

ned vid förväntade vinster samtidigt som den gå upp vid oförväntade förluster (se tabell 11 och 

12). Dock kan det ses att förväntade vinster för alla matcher och för vinster i Europa påverkar 

aktiekursen mindre än de oförväntade vilket stödjs av Hanke och Kirchler (2012). Att det endast 

är topplag och dess sponsorer som undersöks i studien kan ligga till grund som en förklaring 

till resultatet. Toppklubbarna förväntas vinna matcherna då andelen förväntade vinster (65 

procent) är betydligt större än andelen förväntade förluster (10 procent)   

 

Att odds inför matcherna är bra prediktatorer för matchutfallen och således gratisinformation 

som kan användas för att förutsäga kortsiktiga aktieavkastningar (Palomino, Renneboog och 

Zhang 2005), stödjs inte av resultatet i tabellerna 11 och 12. Det då resultatet inte visar på någon 

tydlig signifikans mellan förväntningarna på matchen och aktiens kursförändring. Det går 

således inte utifrån resultatet i studien att göra någon överavkastning baserat på oddsen inför 

matchen. 

 

Undersökningen använder sig av odds för att bedöma förväntningen för lagen. Det lag som har 

det lägsta oddset förväntas vinna matchen. Ingen hänsyn tas till hur stor skillnad oddset är lagen 

emellan vilket gör att resultatet kan bli annorlunda om beräkning kring odds görs istället. En 

beräkning kring odds påverkar sannolikheten för vad som anses som förväntat eller oförväntat 

vilket kan påverka utfallet av förväntade eller oförväntade vinster eller förluster.  

 

5.3. Betydelse av match 

Avseende betydelsen av matcherna finns ingen signifikans i resultatet rörande dessa variabler 

(se tabell 10). Studiens resultat antyder dock på en större påverkan vid europamatcher gentemot 

övriga matcher rörande det sponsrande företagets aktiekurs. Något som Hanke och Kirchler 

(2012); Scholtens och Peenstra (2009) ger stöd till. Avsaknaden av signifikans till skillnad mot 

tidigare forskning beror troligtvis på det valda studieobjekten. De tidigare studierna utfördes på 

fotbollsaktiebolag och dess aktiekurs och inte på fotbollsklubbar och dess sponsorer. Det kan 

medföra att resultatet från deras forskning inte är densamma som i uppsatsskribenternas studie. 

Vidare är det svårt att acceptera resultatet i uppsatsskribenternas studie på grund av den låga 

signifikansen.  
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5.4. Helgmatcher  

När det avser utfallet av helgmatcher gentemot vardagsmatchers påverkan på företagens 

aktiekurs visas ingen signifikans i undersökningens resultat (se tabell 14). Men tendenser finns 

att avkastningen vid helgmatcher är lägre än vardagsmatcher. Det följer Cross (1973) studie 

som menar att aktien har en tendens att handlas dyrare under fredagar än på måndagar, vilket 

leder till aktiens nedgång efter en helg. Eftersom signifikans saknas kan det inte antas att Cross 

studie kring Veckoslutseffekten kan appliceras fullt ut i sammanhanget.  

 

Att handla aktien dyrare under fredagar än måndagar styrs till stor del av emotioner och 

sinnesstämningar (Cross 1973). Fenomenet går som Lucey och Dowling (2005) beskriver inte 

ihop med Famas (1970) effektiva marknadshypotes kring rationella investeringsbeslut. Det 

följer Shleifers (2000) kritik mot effektiva marknadshypotesen där han menar att individer inte 

alltid handlar rationellt. Som Edmans, Garcia och Norli (2007) samt Berument och Yucel 

(2005) lyfter fram i sin studie kring fotboll och aktiepåverkan påverkar fotbollsmatcher 

individers sinnesstämning. Fotbollsmatcher styr individers emotioner och investeringsbeslut. 

Genom att Lucey och Dowlings (2005), Edmans, Garcia och Norli (2007) och Berument och 

Yucels studie (2005) appliceras tyder helgmatcher på att en större negativ aktiepåverkan finns 

än vid vardagsmatcher trots att signifikans saknas.  

 

5.5. Normalavkastning Estimeringsperiod 

Resultatet visar att om eventen inte äger rum hade avkastningen varit 0,12 procent gentemot -

0,10 procent när eventen äger rum. Det ger mer tyngd åt att det är branschspecifika- och 

makroekonomiska händelser som påverkar sponsorns aktiekurs och inte matchutfallen. Det är 

svårt att ge en specifik förklaring till varför avkastningen skiljer sig under eventperioden 

(negativ utveckling) mot estimeringsperioden (positiv utveckling). Att estimeringsperioden 

ligger på en viss kort period under året kan vara som förklaring. Vid en estimeringsperiod över 

hela året kan resultatet se annorlunda ut.   

5.6. Reflektion analys  
På fotbollsmarknaden jämfört med övriga näringslivet finns skillnader i hur ofta ny information 

släpps ut till allmänheten. Varje vecka spelar fotbollslagen en till två matcher vilket kan tolkas 

som ny information. Det innebär att offentlig information ges ut kontinuerligt samtidigt som 

övriga näringslivet i regel ger ut information med större mellanrum, exempelvis kvartals- eller 

delårsrapporter. Studien hade dock troligtvis inte påverkats av om matcherna spelats mer sällan 

utan samma resultat hade förmodligen erhållits, på grund av den låga signifikansen.   

 

Uppsatsskribenterna är väl medvetna om att andra faktorer än just utfallen i fotbollsmatcherna 

spelar in i sponsorns aktiekursförändring. Vilket har bevisats i studien då ingen signifikans 

erhållits från resultaten. Det är svårt att isolera endast fotbollsmatchernas påverkan på 

aktiekursen, då allt för många andra faktorer och variabler med stor sannolikhet inverkar på 

aktiekursförändringen. Faktorer som påverkar företagen är exempelvis makroekonomiska 

händelser. En granskning av Gazprom visar på att de hade en instabil tid 2014 då Ryssland och 

Ukraina var i konflikt. (SVT 2014) Konflikten rörde gaspriser mellan Gazprom och det statliga 

Ukrainska gasbolaget, vilket ledde till en period för aktien med hög volatilitet. Det är händelser 

som i stor utsträckning är en påverkande faktor för aktiens pris och som visar på andra nyheters 

påverkan på marknaden. 
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Eftersom signifikansen för resultatet saknas kan det inte påvisas att sponsorns aktiekurs 

påverkas av matchutfallen från fotbollsklubbarna. Det går inte som investerare att grunda sina 

beslut utifrån denna studie och räkna med en avkastning. Att det inte finns någon grund för 

investeringsbeslut är något som Chistopher Rump ger stöd till, då han hädar att “no institutional 

investor would trade the Evonik share because of Borussia Dortmund games.” Det finns inget 

samband mellan aktiepåverkan och matchutfallet, det är samtidigt troligtvis en förutsättning för 

att börsnoterade företag ska våga ingå sponsoravtal. Finns ett samband och signifikans är 

fotbollsklubbens prestation på plan avgörande för aktievärdet. En eller ett par dåliga säsonger i 

rad genererar då i ett fallande aktievärde, med missnöjda intressenter som följd. Dessutom, om 

endast toppklubbarna får lukrativa sponsoravtal påverkar det hela idrottsrörelsen och inte bara 

fotbollsklubbarna. En förändring av idrottsrörelsens sponsor och kapitalstruktur kan påverka 

samhället i stort.   

 

Det främsta skälet till att resultatet skiljer sig mot tidigare forskning ser uppsatsskribenterna 

som att denna undersökning tar det ett steg längre vid val av studieobjekt. Istället för att 

undersöka fotbollsaktiebolagens aktiepåverkan undersöks aktiepåverkan hos en sponsor till en 

fotbollsklubb. Studieobjektet har inte studerats i stor utsträckning vilket kan förklara att 

resultatet skiljer sig mot de jämförbara tidigare studier. Steget mellan aktien hos en sponsor till 

en fotbollsklubb är stort vilket kan ligga som förklaring till skillnaden mot tidigare resultat. Den 

långa kopplingen i sig är ett hinder, men det finns även fler aspekter som skiljer sig åt mellan 

de olika studieobjekten. Genom att undersöka aktiepåverkan hos en sponsor utifrån olika 

matchutfall ligger det utanför företagens primära verksamhet. Det till skillnad mot 

aktiepåverkan hos fotbollsaktiebolagen där det kan hävdas att matchutfallen ligger inom 

fotbollsaktiebolagets primära verksamhet. Matchutfallen speglar till stor del 

fotbollsaktiebolagen vilket gör att aktiepåverkan hos respektive klubb utifrån olika matchutfall 

ligger nära till hands. Genom att sponsorerna inte själva är delaktiga i matchen mer än som 

sponsor är det inte de själva som ger ut den nya informationen. Sammantaget gör det att 

situationerna mellan de olika studieobjekten skiljer sig vilket resulterar i skilda resultat och 

analyser.  

 

Fortsättningsvis är sponsorerna till stor del stora multinationella företag som handlas från olika 

delar av världen. Företagen saknar en direkt koppling till idrotten (se företagsbeskrivning, 

bilaga 2) vilket medför att investerare som är intresserade av företagen möjligen inte ser 

matcherna som spelas och därmed inte gör investeringar utifrån matchutfallet. Dessutom 

handlas företagens aktie från stora delar av världen. Utländska investerare som helt saknar 

koppling till den europeiska fotbollen missar exponeringen av varumärket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

6. Slutsatser  

 
I kapitlet presenteras de slutsatser som dras från resultatet i undersökningen samt från 

analyskapitlet.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur aktiekursen hos en huvudsponsor till en fotbollsklubb 

påverkas av olika matchutfall. Resultaten från alla olika matchutfall, vare sig det gäller 

ligamatcher, europamatcher, förväntningarna på matcher eller vid helgmatcher saknas 

signifikans när det avser genomsnittlig avvikande avkastning. Eftersom att resultatet saknar 

signifikans kan det inte styrkas att aktiekursen hos börsnoterade företag som sponsrar 

fotbollsklubbar påverkas av fotbollsklubbars matchresultat. Det finns således ingen direkt 

koppling mellan en sponsors aktiekurs och matchutfall. Det ligger i linje med Evonik Industries 

Investor relations ansvarige Christoper Rump. Han menar att det inte finns en direkt koppling 

mellan Borussia Dortmund matchresultat och Evonik Industries aktiekurs (se bilaga 1).  

 

Resultatet indikerar att marknaden inte tar hänsyn till matchutfallen och att sponsorernas 

koppling till idrotten är svag. Det tas upp i tidigare forskning från Na och Kim (2013) och 

Cornwell, Pruitt och Clark (2005), som menar att ju starkare koppling företaget har till idrotten, 

desto större påverkan på aktiekursen. 

 

Då matchutfallen inte visar sig ha någon större påverkan på sponsorns aktiekurs, kan det antas 

att det är andra faktorer som har större påverkan än de enskilda fotbollsmatcherna. Exempelvis 

branschspecifika- och/eller makroekonomiska-händelser. 

 

Slutligen, inga investeringar bör genomföras i de sponsrande företagens aktier baserat på 

matchutfallen. Då det inte finns ett samband mellan matchutfallen hos en fotbollsklubb och det 

sponsrande företagets aktie. Det uteblivna sambandet rör alla olika matchutfall samt 

förväntningarna på matcherna.   
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7. Avslutande diskussioner  

 
I kapitlet framhålls en generell och övergripande bild av studiens olika områden. Studiens 

process diskuteras övergripande.  

 
 

Det finns mycket forskning på området matchutfall och aktiepåverkan hos fotbollsaktiebolag 

och fotbollslandslag. Det saknas i stort sett studier som behandlar ämnet aktiepåverkan hos 

sponsrande företag och matchutfallet för laget som sponsras. Studien intresserar sig för 

påverkan hos sponsorerna och inte kring fotbollsklubbens aktiepåverkan. Studien skiljer sig 

från tidigare forskning. Det kan vara på grund av att sponsringens utveckling sker snabbare än 

vad forskningen hinner med men visar samtidigt på luckorna som finns inom ämnet. 

Omsättningen av sponsring samt exponeringen för sponsorer har likaså en mycket snabb 

utveckling. Det är lätt att ponera att problematiken kring om sponsringen påverkar företagen i 

stor utsträckning inte funnits för ens på senare år.  

 

Studien hade varit mer tillförlitlig om fler säsonger och matcher observerats, då en större mängd 

data kunnat granskas. Samt att risken för påverkan av makroekonomiska händelser skulle 

minskats. Det kan vara så att under de två säsonger som studerats har ekonomin över lag varit 

dåligt och kan ha påverkat att aktiekursen för sponsorn gått ner även om fotbollsklubben vunnit. 

Det kan ha påverkat resultatet. Dock skulle troligtvis samma resultat erhållas om studien görs 

igen, med avseende på signifikansnivån. Resultatet är allt för slumpmässigt för att kunna dra 

några generella slutsatser, annat än att det som gäller för fotbollaktiebolag, matchutfall och dess 

aktiekurs inte gäller för sponsorn.  

 

7.1. Förslag på vidare forskning  

Resultatet visar inte på någon signifikans samtidigt som lagen som deltog i undersökningen i 

stor utsträckning förväntas vinna sina matcher. Ekonomin går generellt sett i cykler, bra tider 

följs allt som oftast av sämre tider. Undersökningen har inte lagt någon vikt vid hur det 

ekonomiska läget sett ut under undersökningsperioden. En studie där fler år undersöks är 

intressant att följa, fler år minskar effekterna av bra eller dåliga perioder i ekonomin. Det är 

även intressant att undersöka sambandet mellan andra fotbollsklubbar än enbart toppklubbar 

för att få en bredare bild av effekterna på det sponsrande företaget. Vidare är det av intresse att 

undersöka sponsorer som ligger närmare idrotten bransch-mässigt för att se om det finns någon 

påverkan på aktiekursen hos de företagen. Dessutom kan företagen delas upp efter bransch för 

att se om det finns några skillnader mellan dem. Det för att undersöka vilken bransch som drar 

mest nytta av att sponsra fotbollsklubbar. 

 

Denna studie fokuserar på sponsorer som sponsrat topplag i de fyra högst rankade ligorna i 

Europa. Ett alternativ till studie är att ta bort kravet om europaspel från urvalet, och ta med alla 

de börsnoterade företagen som sponsrar ett lag i en av de fyra ligorna. För att på så sätt få ett 

bredare urval och att det inte bara är toppklubbar som förväntas vinna som studeras. Resultatet 

ser möjligtvis annorlunda ut om dessa sponsorer och fotbollsklubbar inkluderats i studien. Dock 

hade troligtvis signifikansnivån blivit den samma. 
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Bilaga 1 Intervju- Christopher Rump (Investor relations, Evonik) 
 

1. When Evonik signed sponsorship agreement with football club Borussia Dortmund, what 

was the main reasons for the agreement? For example, more sales, brand equity, financial 

stability etc.   
 

The company started its sponsoring activities with Borussia Dortmund during the 2007/2008 

season. After a takeover of Degussa by RAG, the newly formed company was re-named 

"Evonik" in 2007. It was then intended to IPO this newly formed company (which did not 

actually happen before 2013 - but that's a different story). So the sponsoring was initially a key 

measure to make the new brand name "Evonik" known to the wide public. We are a major 

corporation in Germany with more than 13 bn € of sales - so we also wanted to be recognized 

as such. 

 

As the name "Evonik" is well established by now and Borussia Dortmund has become very 

successfully also on an international level, the sponsoring is now more and more a door opener 

for potential customers, employees or suppliers worldwide. Especially in Asia the German 

Bundesliga has become really popular and many of our new customers heard of Evonik through 

the Borussia Dortmund sponsoring. 

So I think there has been a shift in the intention of the sponsoring: first it was only to make a 

new brand known at all, now it is really more about actually leveraging the worldwide public 

presence of Borussia Dortmund for our own business purposes. 

 

2. Is the company's stock growth a part of the calculations when the sponsorship deal is 

signed? Do you think the share price increases by your sponsoring of Borussia Dortmund? 
 

Well, only indirectly. Of course we aim to increase brand awareness, reputation and customer 

and employee outreach with our sponsoring. This then potentially helps to increase sales and 

earnings and in the end helps to increase our share price. But there is no direct link (and there 

was none intended) between our share price performance and the sponsoring. 

 

3. How do you think Evonik´s stock trading volume increases around (before/after) Borussia 

Dortmund's matches? Do you think there is a larger trade with Evonik´s share the days 

Borussia Dortmund play matches? 
 

No, there is no link to Dortmund results and trading in the Evonik share. As said above, there 

is only an indirect link between our success and the success of Borussia Dortmund. And as the 

impact is not measurable, no institutional investor would trade the Evonik share because of 

Borussia Dortmund games. 

 

4. Do you think Evonik´s share price is effected by Borussia Dortmunds match outcomes? 
 

No. 

 

5. Why do you think Evonik´s share price are/are not effected by the results of Borussia 

Dortmund´s match outcomes? 
 

I hope this has become clear already in the statements above. 
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Bilaga 2 Företagsbeskrivning 
 

Evonik 
Evonik är ett företag vars verksamhet koncentrerar sig på specialkemikalier och de riktar i 

huvudsak in sin verksamhet mot trender. Framförallt trender inom hälsa, näring, effektivisering 

av resurser m.m. Företaget har mer än 33 500 anställda och genererade försäljning om 13,5 

miljarder euro 2015. Av den totala försäljningen genereras 82 procent utanför Tyskland. 

(Evonik 2016) 

 

Gazprom 
Gazprom är ett globalt energibolag med inriktning på geologisk prospektering, produktion, 

transport, lagring, bearbetning och försäljning av gas, gaskondensat och olja, försäljning av gas 

som fordonsbränsle, samt generering och marknadsföring av värme och elkraft. Gazprom säljer 

mer än hälften av sin gas till ryska konsumenter och exporterar till mer än 30 länder inom och 

utanför det forna Sovjetunionen. Företaget har mer än 404 400 anställda (2011). (Gazprom 

2016) 

 

LG 
LG består av fyra affärsenheter - Home Entertainment, Mobile Communications, Home 

Appliance & Air Solution, och fordonskomponenter och de tillverkar Platta TV-apparater, 

mobilenheter, luftkonditioneringar, tvättmaskiner och kylskåp. De har 77 000 anställda och 

hade en total försäljning om 55,9 miljarder amerikanska dollar 2014. (LG 2016) 

 

Samsung 
Samsung är ett sydkoreanskt multinationellt företag med huvudkontor i Seoul. Företaget består 

av ett stort antal dotterbolag och företag och de flesta av dem förenas under Samsungs 

varumärke. Företaget är Sydkoreas största konglomerat. Samsung har globaliserat sin 

verksamhet allt mer och är mestadels inriktad mot elektronik. Mobiltelefoni och halvledare (ett 

grundläggande material i de flesta elektroniska produkter) är den största inkomstkällan. De har 

489 000 anställda och de genererade en försäljning om 309 miljarder amerikanska dollar 2014. 

(Samsung 2016)  

 

Standard Chartered 
Standard Chartered är en internationell bank med service för såväl privata- och företagskunder. 

Företaget har ca 1 700 kontor i över 70 länder. De har 89 000 anställda och genererade en 

försäljning om 14,6 miljarder amerikanska dollar 2015. (Standard Chartered 2016)   

 

T-Mobile 
T-Mobile är en internationell leverantör av trådlösa röst-, meddelande- och datatjänster. 

Företaget har ca 225 000 anställda, finns i över 50 länder och genererade en försäljning om 69,2 

miljarder euro 2015. 

 

Volkswagen 
Volkswagen-gruppen med huvudkontor i Wolfsburg är en av världens ledande biltillverkare 

och den största biltillverkaren i Europa. Koncernen driver 119 produktionsanläggningar i 20 

länder i Europa och ytterligare 11 länder i Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika. Företaget 

har 610,076 anställda runt om i världen. Volkswagen Group säljer sina fordon i 153 länder. De 

genererade en försäljning om 197 miljarder euro 2015. (Volkswagen 2016) 

 


