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Abstract 
 

 
Title:  Who will profit from the title? – A study about performance and the primary 

team sponsors in professional cycling 
 
Authors:  Håkan Röjler and Oscar Henriksen 
 
Purpose:  The purpose of this study is to examine whether or not a winning 

performance within professional cycling influences the stock exchange. It 
looks at the impact a win has on a team’s main sponsor through the effect on 
said sponsor’s company stock price. 

 
Methodology:  This study has a positivistic and deductive approach when testing the theory 

of market efficiency. It uses event study methodology to measure the effect of 
new information on a company’s stock price. The event period lasts from the 
last working day before the event to the first working day after the event.  

 
 The study examined 99 winning performances in the UCI World Tour, from 

January 1, 2005, to April 30, 2016.  Normal return before the event window 
was calculated from an estimation period of 250 working days. A T-test was 
used to assess if the results were significant.  

 
Results: The study found, based on the complete samples including all cycling races, 

that there is no significant effect on a main sponsor’s stock price. The 
Average Abnormal Return came out as 0,04 percent. 46 one day races were 
examined, resulting in an AAR of -0,1 percent. This means that there was no 
significant effect on the sponsor’s stock price. For the stage races, on the 
other hand, the 44 measurements resulted in an AAR of 0,38 percent with a 
positive 5 percent significance level. Nine measurements derived from the 
Grand Tours resulted in an AAR of -0,96 percent and a negative 5 percent 
significance level. 

 
Conclusions:  The conclusion of this study is that there is no significant effect on the main 

team sponsor’s stock price, regardless of categorisation. While single day 
races generated no significant effect, the stage races did have a positive 
significant effect. Based on the study, The Grand Tour races resulted in a 
negative effect but the samples for this category were too few to draw a final 
conclusion from.  

 
Keywords: UCI World Tour, cycling sport, event study, sponsorship, stock price,  
 
 
 
  



 

Sammanfattning
 

 
Titel:  Vem tjänar på titeln? - En studie om sportsliga framgångar inom cykelsporten 

påverkar titelsponsorer 
 
Författare: Håkan Röjler och Oscar Henriksen 
 
Handledare: Maria Smolander 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan 

positiv information inom cykelsporten, i form av sportsliga framgångar, och 
aktiekursen för det företag som är titelsponsor.  

 
Metod: Denna undersökning har ett positivistiskt förhållningssätt och ett deduktivt 

angreppssätt då den utgår ifrån att pröva teorin om effektiva marknader. 
Undersökningen har använt eventstudie-metoden för att mäta om företagets 
aktiekurs påverkas av den nya informationen, som undersökningen vill mäta. 
Eventperioden som använts är sista börsdag innan händelsen till första 
börsdag efter.  

 
Studien har undersökt 99 segrar från UCI World Tour mellan 2005/01/01-
2016/04/30. Avvikande avkastning för eventet har beräknats utefter en 
estimeringsperiod om 250 börsdagar innan eventet. Därefter har ett T-test 
genomförts för att undersöka signifikansnivå.  

 
Resultat: Studiens resultat på samtliga lopp visar på ett AAR på 0,04 procent, vilket 

innebär ingen statistisk säkerställt påverkan på titelsponsorens aktiekurs. 
Antalet mätningar för endagarslopp blev 46 stycken, AAR blev -0,10 procent. 
Ingen säkerställd påverkan vid seger i ett endagslopp. Resultatet från 
flerdagarslopp, 44 mätningar, visar på ett AAR på 0,38 procent med en 
signifikansnivå på 5 procent. Detta visar på en positiv säkerställd påverkan. 
Med en 5 procent signifikansnivå visar Grand Tour-loppen, 9 mätningar, ett 
AAR på -0,96 procent, det vill säga en negativ säkerställd påverkan. 

 
Slutsatser: Ingen signifikativ påverkan av titelsponsorns aktiekurs kunde säkerställas vid 

seger i ett cykellopp utan att de delas in i kategorier. En seger i ett endagslopp 
genererade inte någon signifikativ påverkan. Seger i ett flerdagarslopp 
genererade en signifikativ positiv påverkan. En seger i ett Grand Tour-lopp 
visar på en signifikativ negativ påverkan, dock för få antal mätningar och 
slutsatsen kan inte säkerställas.  

 
 
Nyckelord: UCI World Tour, cykelsport, event study, sponsorship, aktiekurs,  
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1. Inledning 
 

I inledningen ges läsaren en bakgrund av uppsatsämnet och hur den professionella 
cykelsporten tydligt är kopplad till företag som sponsrar den. Tanken är att ge en bild och 
förståelse till läsaren om hur cykelsporten är uppbyggd och vidare kring varför företag är 
intresserade att sponsra den.  

 
 
1.1 Bakgrund 
Nytt årsskifte innebär för vissa sporter en ny tävlingssäsong. Cykelsportens tävlingssäsong 
startar redan i mitten på januari med tävlingar i Australien där sommaren hägrar. Det är 
däremot inte förens våren på allvar bryter ut i Europa som den breda uppmärksamheten drar 
sig till sporten. Då handlar det om att bevaka och följa de mytomspunna endagsklassikerna 
från slutet av mars till april, där tre av sju tävlingar är mer än 100 år gamla. Det äldsta loppet 
är Liege-Bastion-Liege som startade redan 1892. Loppet körs i Belgien, är 253 kilometer 
långt och avgörs i slutet av april. (Le Tour u.å.) Paris-Roubaix som också är en av de äldsta 
endagsklassikerna anses av många vara det tuffaste. Loppet körs på en blandning av gamla 
kullerstenvägar och asfalt där det förstnämnda ofta blir den avgörande faktor för vilken 
cyklist som tar hem segern (Le Tour u.å.). För många som följer cykelsporten är det 
endagsklassikerna som på allvar innebär starten på den nya säsongen. UCI (Union Cycliste 
Internationale) World Tours sista tävling avgörs i början på oktober.  
 
UCI World Tour (tidigare UCI Pro Tour) skapades 2005 och är idag tävlingsserien där de 
stora cykeltävlingarna ingår och där de bästa proffsstallen och cyklisterna från hela världen 
tävlar mot varandra (UCI u.å.). Hur man finansierar detta kan vara avgörande för hur 
proffsstall och cyklister ska kunna ha möjligheten att ställa upp. En viktig komponent för de 
tävlande blir då att få in sponsorpengar. Inom cykelsporten har man löst detta genom att sälja 
ut rättigheterna för stallnamnet till företag. Detta gör att de flesta har ett företaget som 
stallnamn, exempelvis Movistar Team, Cannondale Pro Cycling Team och T-Mobile. 
Dessutom hamnar företagets logga på lagets tävlingsdräkter vilket gör att företaget syns mer 
utåt. 
 
Med hjälp av sponsorpengarna från företag som vill synas får stallen och cyklisterna in kapital 
som kan bidra till att de har råd att träna på heltid och åka världen runt för att ställa upp i de 
största tävlingarna. I utbyte får företagen en miljonpublik, i form av TV-tittare världen över, 
som följer de stora cykeltävlingarna. Exempelvis, enbart under 2015 års Tour de France, 
följde cirka 3,9 miljarder TV-tittare tävlingarna (Tour de France 2015 live u.å).  
 
Intresset för cykelsporten är stort och Eurosport är en av Tv-kanalerna som satsar mest. I 
kampanjer kallar de sin kanal för “home of cycling” och sände under året 2015 cirka 1800 
timmar från cykeltävlingarna på sina kanaler, varav 450 timmar var direktsända. Framförallt 
sänder de UCI World Tour med fokus på de tre största loppen, de så kallade Grand Tour, 
nämligen Tour de France, Giro d’Italia och Vuelta a España, som alla är direktsända. 
(Eurosport u.å.) Detta innebär stora möjligheter för exponering i Tv för sponsorer, bara Tour 
de France sändes i 190 länder (VeloNews 2015). Den stora mediabevakningen kan förklara 
varför sponsring av cykelsporten är av stort intresse för företag. 
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Ett exempel på detta kan vara det som hände i början av 2016. Då stod det klart att 
Nederländernas Cykelförbund, Royal Dutch Cycling Union, som är en av de största 
nationerna inom cykelsporten, hade tecknat ett sponsorkontrakt med online-speloperatören 
Unibet. Avtalet med start från 2017 sträcker sig fram till och med 2020 och det totala värdet 
på kontraktet sägs uppgå till dryga sju miljoner euro. (Dutch News 2016)  
 
För företagen kan Eurosports sändnings- och tittarsiffror tolkas som att cykelsporten innebär 
bra möjligheter till exponering. Men likt många sporter finns det också en mörk baksida. 
Cykelsporten idag anser många vara en smutsig sport med en alltför utbredd doping, där 
cyklister använder sig av otillåtna preparat för att förbättra prestationsförmågan. Dessa 
fördomar är dessvärre relativt starka och något som sporten arbetar aktivt med att försöka 
jobba bort.  
 
Den nederländska banken Rabobank var från 1996 till 2012 en trogen sponsor till 
cykelsporten i Nederländerna där de årligen gick in med cirka 15 miljoner euro. Efter 
skandalen med Lance Armstrong 2012, där det uppdagades att han varit en del i ett stort och 
omfattande dopingprogram under sin karriär, valde Rabobank att lämna sporten. (Webb & 
Deutsch 2012) Bert Bruggink från Rabobank uttalade i ett pressmeddelande:  
 
“We are no longer convinced that the international professional world of cycling can make 
this a clean and fair sport. We are not confident that this will change for the better in the 
foreseeable future” (Webb & Deutsch 2012) 
 
Ett annat exempel är T-mobile som avbröt sitt sponsrade i sporten 2007 på grund av alla 
dopingkontroverser. Austen skriver 2007 en artikel i New York Times om T-mobile som det 
företag som gått in som sponsor i sporten med den största budgeten inför året och detta 
eftersom de ville reformera och försöka få sporten mer “ren” från doping. Men efter de stora 
skandalerna som drabbade cykelteamet Discovery samma år valde T-mobile att avsluta sitt 
sponsorkontrakt två år tidigare än planerat. (Austen 2007) Stephan Althoff, som var 
dåvarande vice president för sponsring inom T-Mobile säger i artikeln:  
 
“The question for Deutsche Telekom as a company is, Do we want to be associated with 
cycling and the doping in cycling?”. (Austen 2007) 
 
Som tidigare nämnts blir företag som sponsrar cykelsporten närmare förankrad med den och 
dess resultat jämfört med andra idrottsgrenar. Detta är även något som Althoff håller med om. 
Han säger vidare i samma artikel:  
 
“I won’t say there is no doping in soccer; in every sport you will find some doping./.../ But it 
is different. The name of the cycling team was Deutsche Telekom or T-Mobile. But with 
soccer sponsorship, it’s not Telekom Munich, it’s Bayern Munich.” (Austen 2007)  
 
Med detta citat är det möjligt att urskilja hur sponsring av cykel skiljer sig från andra sporter 
vilket gör att den kan anses som mer riskfylld. Detta kan göra att företagsnamnet riskerar att 
bli förknippad med den negativa publicitet som skandaler kan medföra. Därför är det extra 
intressant att företag fortfarande ingår i sponsoravtal i cykelsporten, som det senaste exemplet 
med Unibet som så sent som början av 2016 ingått i ett nytt sponsoravtal inom cykelsporten.  
 
Även om företag lämnar, exempelvis Rabobank och T-Mobile som avslutat sina kontrakt på 
grund av negativ publicitet, syns inga tecken på att den professionella cykelsporten helt skulle 



 3 

tappa sina sponsorer. När företag avslutar sina sponsorkontrakt kommer det andra som tar 
deras plats. Därför är det intressant att titta på vad företag kan få för positiva effekter av att 
förknippa sig med cykelsporten. Trots riskerna att bli associerad med doping tyder det ändå 
på att företag är villiga att sponsra den och att de positiva effekterna väger tyngre. 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
Att öka ett företagsvärde är viktigt framförallt för företagets aktieägare. (Hamberg 2004) När 
en investerare väljer att köpa aktier i ett företag handlar det om att den tror på att det 
investerade kapitalet kan generera en avkastning som motsvarar investerarens målsättning. 
För att uppnå denna målsättning är det sedan upp till företaget att se till att de investeringar 
företaget gör genererar den avkastning som aktieägarna kräver. Genom att hitta dessa 
lönsamma investeringar kan företaget öka sitt värde vilket är i linje med aktieägarnas intresse. 
(Ibid 2004) 
 
En strategi för att öka företagsvärdet kan vara genom att ingå sponsoravtal. Det menar 
Mishra, Bobinski och Bashra (1997), som har studerat hur olika företags aktiekurser reagerat 
på offentliggörande av ingående i sponsoravtal. De slutsatser som studien kommer fram till är 
att offentliggörande av att företag ingått i sponsoravtal skapar ett signifikativt ekonomiskt 
värde sett utifrån aktieägarnas perspektiv. Att därför använda sig av sponsring som en del i sin 
marknadsföringsstrategi kan utifrån aktieägarnas synvinkel ses som ett positivt och effektivt 
sätt att öka företagsvärdet på sikt. (Mishra et al 1997) 
 
Genom att använda sig av sponsring av kända personer kan man få konsumenter att känna en 
starkare koppling till varumärket (Keller 1993). Det kan exempelvis handla om att använda en 
känd personlighet i ett reklaminslag eller genom att sponsra denne. Ett vanligt förekommande 
område för företag att sponsra är idrotten.  
 
Företag har historiskt sett allt mer intresserat sig för idrotten (Carli 2009). Ett utav de 
tydligaste exemplen är Coca-Cola som sponsrat de Olympiska Spelen ända sedan 1928 
(Miyazaki & Morgan 2001). När företag går in och sponsrar idrotten i form av ett event, lag 
eller enskilda idrottare är de ute efter att ta del av de goda värdegrunder som idrotten bygger 
på (Carli 2009). I många fall är dessutom idrottaren beroende av sponsorernas pengar för att 
få sin satsning att gå runt. 
 
Ser man till den globala marknaden för sportsponsorskap kan man inse hur mycket pengar 
som finns inom denna. Statstikportalen Statista redovisade att under 2012 uppskattades värdet 
på den globala sponsormarknaden inom idrott till cirka 40 miljarder dollar. Den 
nordamerikanska och den europeiska sponsormarknaden är de två största som värderas till 
13,5 respektive 14 miljarder dollar. De största evenemangen, FIFA Fotbolls VM, Olympiska 
spelen, Super bowl är också de som överlägset dominerar sponsormarknaden inom sport. 
(Statista u.å.)  
 
Att sponsra idrott kan se väldigt olika ut beroende på vad företaget har för intentioner. Sett ur 
ett företagsekonomiskt perspektiv är det intressant att se över hur olika idrotter är olika 
påverkade av företag. Fotbollen är en sport där lagen är starkt förankrad i den stad och land 
som den en gång startade i. FC Barcelona hör hemma i staden Barcelona, Manchester City i 
Manchester och så vidare. På senare år har kommersialiseringen bidragit till att vissa ägare 
försökt göra om lag, exempelvis byta namn, färger eller till och med flytta hela lag från en 
stad till en annan. SV Austria Salzburg grundades 1933 i Salzburg. 2005 köptes de upp av 
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företaget Red Bull och laget bytte färger och namn, numera Red Bull Salzburg (FC Red Bull 
Salzburg u.å.). Detta är bara ett exempel på hur företag kan påverka idrotten efter sina egna 
agendor.  
 
I de individuella sporterna handlar det om att företagen framförallt går in och sponsrar 
idrottaren och inte ett lag eller stall. Här blir sponsringen mer anpassad utifrån att dra nytta av 
idrottarens personlighet och använda den som ett ansikte utåt för företaget. Exempelvis var 
Tiger Woods sponsrad av dator- och Tv-spelstillverkaren EA-Sports där han blev deras 
ansikte utåt och dessutom användes hans namn för att döpa en golfspelsserie. 
 
Den professionella cykelsporten är uppbyggd annorlunda gentemot både fotbollen och 
individuella sporter. Cyklisterna är anslutna och tävlar för olika stall. Även om det är en 
individuell sport, likt golf där endast en individ vinner, samarbetar cykelstallet för att deras 
lagkapten ska vinna loppet. De professionella cykelstallen är sponsrade av företag där stallets 
namn ofta innehåller, eller helt blir, företagets namn. I och med detta är kopplingen mellan 
cykelsporten och det sponsrande företaget starkare i jämförelse med andra. En av grunderna 
till det är att inom cykelsporten benämner man företagsnamnet när stallet vinner, exempelvis 
Chris Froome från Team Sky vinner Tour de France.  
 
När ett företag går in för att sponsra idrotten synliggörs företaget i samband med den 
information som rör den sponsrade idrotten/idrottaren, både positiv och negativ. Enligt den 
effektiva marknadshypotesen (EMH) påverkas ett företags aktiekurs av information som rör 
företaget (Fama et al 1969). För att försöka förstå om och i så fall hur idrotten kan påverka det 
sponsrande företagen används ofta eventstudier. 
 
En studie inom detta område har undersökt sambandet mellan negativ publicitet om idrottare 
och dess påverkan på sponsorerna. Hood (2012) undersökte hur sponsorerna till golfaren 
Tiger Woods påverkades av skandalerna som uppmärksammades kring Tiger Woods privatliv 
under hösten 2009. Hood kunde inte säkerställa att det fanns något signifikativt samband 
mellan sponsorernas aktiekurs och händelseförloppet men kunde däremot påpeka att vissa 
sponsorer påverkades mer än andra. Det som kunde säkerställas var att de idrottsrelaterade 
sponsorerna påverkades i större utsträckning än de andra icke relaterade sponsorerna. (Ibid 
2012) 
 
“Companies that link their names to an athlete, venue or event have no power over the 
circumstances in which viewers see their advertisements. A team that performs poorly or 
behaves boorishly could build a negative brand image for its sponsor.” (Leeds 2010, s. 806) 
 
Blumrodt och Kitchen (2015) lyfter upp en intressant aspekt när de hävdar att företag kan 
tjäna på skandalen om de offentligt och skickligt kommunicerar, när en av deras sponsrade 
ertappats med att ha använt doping, att de tar avstånd från det inträffade. Detta kan innebära 
att ett företag som sponsrar dels riskerar att påverkas negativt vid en skandal men sedan även, 
beroende på företagets agerande, kanske till och med tjäna på det. (Blumrodt & Kitchen 2015) 
 
Andra studier har också undersökt hur företag påverkas av negativ information kring idrotten. 
Leeds (2010) undersökte hur en sponsor påverkades av en dopingskandal. Hon studerade 
cyklisten Floyd Landis som vann Tour de France 2006 men som sedan fråntogs titeln på 
grund av ett positivt dopingtest. Leeds kom fram till att Landis huvudsponsor Phonak AG inte 
avsevärt påverkades av varken vinsten av Touren eller när det stod klart att han var dopad. 
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Däremot kunde undersökningen stärka uttrycket “All publicitet är god publicitet”, eftersom 
Leeds kunde påvisa att all publicitet kring händelserna om Landis gynnade Phonak AG.   
 
Danylchuk och Stegink (2016) undersökte också hur dopingskandaler i professionell 
cykelsport påverkade ett företags aktiekurs. Undersökningen har en del likheter med Leeds 
men är mer grundlig och undersöker fler fall. Slutsatserna är att Danylchuk och Stegink inte 
finner ett signifikativt samband mellan dopingskandalerna och företagens aktiekurs. 
(Danylchuk & Stegink 2016) 
 
Det speciella med cykelsporten är hur företaget som sponsrar ett cykelstall skapar sig en 
situation som både innebär stora möjligheter men också en del riskmoment. Den förankringen 
som företaget får till cykelstallet skiljer sig gentemot hur det ser ut i exempelvis fotboll eller 
golf. I fotboll säger man att Barcelona vinner när FC Barcelona vinner en fotbollsmatch. I 
cykel får även sponsorn uppmärksamhet, som exemplet Chris Froome för Team Sky vann 
Tour de France. Detta gör att det går att diskutera om cykelsporten har en närmare förankring 
till sin huvudsponsor när det kommer till den idrottsliga prestationen. Sett utifrån företagets 
synvinkel finns goda möjligheter att synliggöra sitt varumärke på grund av den breda 
mediapublicitet som följer med sporten. Att nämna stallets namn innebär också att företagets 
namn nämns när sportsliga perspektiv lyfts upp.  
 
Som vi nämnt har flera undersökningar studerat cykelsporten och dess sponsorer. En 
intressant aspekt med detta är att det råder en uppfattning om en mer utbredd doping i cykling 
jämförelsevis med andra sporter. Trots detta verkar det inte som om cykelsporten tappar i 
intresse från företagens sida. Det rimliga borde vara att intressenterna till cykelsporten borde 
ifrågasätta dess trovärdighet men så verkar inte vara fallet. Företag fortsätter att sponsra 
cykelsporten som exempelvis Movistar Team, Team Sky eller Cannondale Pro Cycling Team.  
 
De tidigare studierna som undersökt detta forskningsfält har överlag fokuserat på hur negativa 
händelser påverkat de sponsrande företaget. Då varken Leeds (2010) eller Danylchuk och 
Stegink (2016) kunde finna ett signifikativt samband, mellan negativ information och 
påverkan på titelsponsorns aktiekurs, har vi i denna studie valt att studera hur positiva 
händelser i idrottsvärlden kan påverka sponsorernas aktiekurs.  
 
 
1.3 Problemformulering 
Att sponsring är en viktig del för att den professionella cykelsporten ska fungera och gå runt 
ekonomiskt är tydligt. Utifrån företagets synvinkel har tidigare studier undersökt vilka risker 
som ett sponsoravtal kan innebära (Hood 2012; Leeds 2010; Danylchuk & Stegink 2016). De 
har studerat hur negativ publicitet kan påverka det sponsrande företagets aktiekurs. Dock har 
de flesta inte kunnat dra några signifikativa samband att det skulle påverka. Det vi ville 
undersöka genom denna studie var vad företag kan vinna på de sportsliga framgångarna för 
det cykelstall som företaget sponsrar. Genom att undersöka hur positiva händelser kan 
påverka ett företags aktiekurs är det möjligt att få ett ytterligare argument till varför företag 
vill sponsra cykelsporten. Därför ville vi undersöka om samband finns mellan att positiv 
information släpps kring det sponsrade cykelstallet, i form av att seger i olika cykellopp, och 
påverkan på det sponsrande företagets aktiekurs.  
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1.4 Undersökningsfrågor 
• Hur påverkas aktiekursen för det företag som är titelsponsorn till det cykelstall där den 

vinnande cyklisten ingår? 
 

• Hur påverkas aktiekursen för det företag som är titelsponsor till det cykelstall där den 
vinnande cyklisten, av ett endagslopp, ingår?  

• Hur påverkas aktiekursen för det företag som är titelsponsor till det cykelstall där den 
vinnande cyklisten, av ett flerdagarslopp, ingår?   

• Hur påverkas aktiekursen för det företag som är titelsponsor till det cykelstall där den 
vinnande cyklisten, av Grand Tour-lopp (Giro d’Italia, Tour de France och Vuelta a 
España), ingår?   
 

 
1.5 Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns ett samband mellan positiv 
information inom cykelsporten, i form av sportsliga framgångar, som kan påverka aktiekursen 
för det företag som är titelsponsor.  
 
 
 
1.6 Avgränsningar  
I studien valde vi att avgränsa oss till att undersöka titelsponsorer till cykelstall som tillhör 
UCI World Tour eller UCI Pro Tour. Detta på grund av att det är de mest uppmärksammade 
cykelloppen eftersom de bästa cykelstallen är bundna att ställa upp. Det finns även ett stort 
antal cykeltävlingar som inte ingår i någon av dessa tourerna men på grund av denna uppsats 
tidsram valde vi denna avgränsning. Trots denna avgränsning anser vi att antal mättillfällen är 
tillräckligt för att kunna dra generaliserbara slutsatser. Undersökningen kom att omfatta en 
tidsperiod på elva år. 
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2. Teori 
 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en bild om uppsatsens teoretiska referensram. Först vill 
vi belysa och förklara den teori vi utgår från och sedan beskriva vad som framkommit av 
tidigare studier inom detta forskningsfält. På så sätt kan vi beskriva fältets forskningsfront 
och hur vi vill bana ny väg inom det genom vår studie.  

 
 
2.1 Den effektiva marknadshypotesen  
Den effektiva marknadshypotesen bygger på teorin om att information avspeglar företagets 
pris på aktiekursen. Detta innebär att all ny information som kommer från en oväntad 
händelse, och är kopplad till företaget, är förväntad att påverka dess nuvarande värde på 
aktiekursen. (Fama et al 1969) 
 
Inom effektiva marknadshypotesen finns det tre olika former av effektiva marknader; stark-, 
semi-stark-, och svag form. Det som avgör vilken form marknaden befinner sig inom är i 
vilken utsträckning information finns tillgänglig för samtliga intressenter för det gällande 
företaget. Den semi-starka formen utgår ifrån att så fort ny information blir tillgänglig och 
offentlig för intressenterna är priset på aktien redan justerat till sin rätta nivå. (Fama et al 
1970) 
 
För att kunna uppnå en effektiv marknad finns tre olika förutsättningar. Shleifer (2000) menar 
att det räcker med en av dessa förutsättningar för att marknaden ska vara effektiv. Han 
benämner dessa tre förutsättningarna som rationalitet, avvikande rationalitet och arbitrage. 
Rationalitet utgår från att marknaden handlar rationellt och reagerar likadant på den 
information som finns tillgänglig. (Ibid 2000) 
 
Avvikande rationalitet handlar om att besluten som tas inte är helt rationella utan att känslor 
kan bli en bidragande faktor till vilket beslut som tas. Detta gör att alla inte reagerar likadant 
på den information som finns. En del kan ses som pessimistiska vilket betyder att de är mer 
avvaktande till ny information och underreagerar till följd av den. De överväger beslut om 
exempelvis köp av nya aktier när positiva nyheter framkommer om företaget. Det finns även 
de som är mer optimistiska och har en tendens att övervärdera den information som 
framkommer. Även om detta är tecken på en irrationalitet menar Shleifer (2000) att 
marknaden ändå är effektiv då de olika beteendena hos intressenterna jämnar ut sig och priset 
trots detta hittar sin rätta nivå. (Ibid 2000) 
 
Den sista förutsättningen är arbitrage och utgår ifrån att marknaden innehar en obalans vilket 
gör det möjligt att göra överavkastningar. Shleifer (2000) anser däremot att marknaden ändå 
är effektiv under förutsättning att det finns professionella och rationella aktörer inom den. 
Detta eftersom dessa bör upptäcka och dra nytta av denna obalans vilket leder till att priset på 
exempelvis aktien hamnar på dess rätta nivå.  
 
 
2.2 Kritik mot teorin 
Bland forskare har effektiva marknadshypotesen diskuterats och även kritiserats. Kritiken 
kommer främst från forskare som förespråkar behavioural finance. (Wójcik, Kreston & 
McGill 2012) Kritiken innefattar att de tre förutsättningarna, rationalitet, avvikande 
rationalitet och arbitrage inte fungerar i verkligheten som effektiva marknadshypotesen gör 
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anspråk på. (Chui, Titman & Wei 2010; De Long et al 1990) Därutöver är det för många 
anomalier, varav många utav dessa försvinner som bortfall i studier. Många hävdar därför att 
anomalierna är mer än slumpmässiga företeelser, och därför inte bara kan räknas bort. (De 
Long et al 1990) 
 
För denna studies relevans är det viktigt att förstå kritiken som drabbar de tre olika 
förutsättningarna. Kritiker menar att det är orealistiskt att investerare i alla sammanhang 
skulle agera rationellt. Det finns många olika typer och kvalité på den information som når ut 
till investerarna, och investerare tolkar nödvändigtvis inte informationen på ett likartat sätt. 
(De Long et al 1990) Detta ställer frågor om exempelvis: varför behåller en del investerare 
aktier som går dåligt, eller varför säljer andra investerare aktier som går bra?  
 
Kritiken rörande avvikande rationalitet handlar om att det inte sker så slumpmässigt som det 
kan tänkas tro. Människor har en tendens att påverkas och ta efter beteenden från varandra. I 
en studie av Chui, Titman och Wei (2010) undersöks hur kulturella skillnader inom olika 
länder påverkar investerares individuella agerande. Studiens resultat visar på att investerare i 
länder med mindre individualistisk kultur kan, på grund av att de inte agerar självständigt, gå 
miste om möjligheter att göra en lönsam investering. (Ibid 2010) I och med detta finns det 
aspekter att ta hänsyn till. Exempelvis bör man vara medveten om att fonder som drivs av 
stora företag egentligen hanteras av relativt få antal personer. Den personen kan likväl ha 
påverkats av avvikande rationalitet i sina beslut. (Shleifer 2000) 
 
Slutligen kommer kritiken att falla in på förutsättningen arbitrage. Kritikerna hävdar att 
arbitrage inte skulle fungera i verkligheten eftersom irrationaliteten lika gärna kan sprida sig 
till de professionella aktörerna istället för som Shleifer (2000) menar att de hanterar 
obalansen. Till slut leder det till att strategier om arbitrage kan vara alltför riskfyllt. (De long 
et al 1990) 
 
 
2.3 Tillämpning av teorin 
Trots kritiken avser vi ändå att pröva den effektiva marknadshypotesen. Detta för att vi endast 
försöker finna om det påverkar företagen. Med behavioural finance, utifrån de olika 
förutsättningarna som Shleifer (2000) nämner, borde det rimliga vara att investerare agerar 
rationellt utefter förutsättningen att de stall som vinner loppet får mest publicitet. Då företaget 
som är titelsponsor får del av denna publicitet borde det stärka företaget och därmed på sikt 
också leda till att investerarna väger in detta i sina rationella överväganden. För att undersöka 
investerarnas beteende mer djupgående hade behavioural finance varit tillämpbar men det är 
en annan studie för ett annat tillfälle. Arbitrage blir för denna studie irrelevant att undersöka 
och kommer således inte behandlas närmare.  
 
I denna studie har vi valt att utgå från den effektiva marknadshypotesen för att undersöka om 
information som släpps gällande sportsliga framgångar inom cykelsporten påverkar företaget 
som är titelsponsor. Eftersom teorin utgår ifrån att all tillgänglig information avspeglas i 
aktiepriset har vi valt att testa om teorin gäller även när det handlar om händelser och 
information som publiceras på grund av den sportsliga prestationen, det vill säga i denna 
undersökning vinnare av cykellopp. Skulle sportsliga framgångar anses vare en variabel att 
mäta, huruvida ett företags aktiekurs påverkas eller inte, kan det möjligtvis ge en ytterligare 
anledning till att företag vill sponsra och en tydligare bild av vad företaget får ut utav det.  
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Formen av effektivitet som vi vill pröva om marknaden innehar är den semi-starka. Vi anser 
att utifrån våra undersökningsfrågor, där vi vill se om en seger i ett cykellopp förändrar priset 
på aktiekursen för titelsponsorn till cykelstallet, blir denna form av effektivitet mest lämplig 
att pröva eftersom en seger kan ses som ny offentlig information. Den svaga formen av 
marknadseffektivitet bygger på historisk prissättning och utdelning av aktiekursen (Fama 
1970). Det är irrelevant att se till den svaga formen då prishistorik på aktiekursen inte gör det 
möjligt att undersöka hur cykelloppen påverkar. Den starka formen blir också irrelevant 
eftersom den förutsätter att samtliga intressenter har tillgång till all tillgänglig information 
(Ibid 1970). Vid ett sådant scenario skulle marknaden justera sig själv när någon vet något. 
Men det är inte möjligt i sportensvärld att förutse en vinnare, så till vida att inte matchfixning 
eller korruption föregår givetvis, men utifrån sportens grund har ändå alla lika stor chans att 
vinna ett lopp.  
 
 
2.4 Tidigare studier inom forskningsområdet 
Tidigare studier inom forskningsområdet har bidragit starkt som inspirationskällor och 
resultaten samt slutsatserna från dessa har motiverat till att vår studie ser ut som den gör.  
 
Matthew Hood (2012) undersökte de skandaler som kretsade kring Tiger Woods privatliv 
med starten hösten 2009 och hur det påverkade hans sponsorer. Syftet med studien var att 
finna ett signifikativt samband mellan Tiger Woods skandaler och sponsorers marknadsvärde. 
För att undersöka detta använde Hood sig av eventstudiemetoden. Han delade upp Tigers 
sponsorer i två kategorier; 1) de företag som hade en stark anknytning till sport och 2) de 
företag med en svag anknytning till sport. Av resultaten kunde Hood inte säkerställa att det 
fanns ett signifikativt samband mellan skandalerna och sponsorernas marknadsvärde. Dock 
kunde hans studie påvisa att de sportrelaterade sponsorernas marknadsvärde hade påverkats 
mer negativt än de mindre sportrelaterade. Hoods studie är intressant utifrån perspektivet att 
händelser som egentligen inte har någon koppling till hur företaget agerat kan ändå till viss 
del komma att påverka, då framförallt för de sportrelaterade. Undersökningsfrågorna till 
denna studie bygger lite på samma princip. Händelser som företaget inte kan påverka 
undersöks för att se om de ändå visar på förändring av aktiekursen. I Hoods studie är 
företagen indelade i kategorier och en motsvarighet görs i denna. Istället för att dela in 
företagen i olika kategorier väljer vi att kategorisera upp cykelloppen beroende på antalet 
dagar. Detta för att försöka påvisa om mängden publicitet kan ha en inverka på företaget. Det 
vill säga om de mer mediebevakade loppen (mediebevakning som i antalet dagar loppet körs) 
påverkar mer än de lopp som endast utförs på en eller ett fåtal dagar. Därutöver granskar vi 
även företagen och undersöker om samma koppling till mer eller mindre idrottsrelaterad 
sponsring påverkar kurserna olika mycket.  
 
I studien av Michaela Leeds (2010) undersöktes hur Floyd Landis framgång och skandal 
påverkade sponsorn Phonak AG:s marknadsvärde. Landis hade i 2006 års upplaga av Tour de 
France blivit väldigt omskriven. Leeds undersökte hur sponsorn Phonak AG:s aktiekurs 
förändrades till följd av nyheten när Landis vann Tour de France och även när han fälldes för 
doping. De resultat som undersökningen kom fram till visade att ingen signifikativ förändring 
av aktiekursen skedde efter vare sig segern i Tour de France eller nyheten om att han varit 
dopad. Studien kunde däremot visa på ett signifikativt samband under perioden som innehöll 
de båda händelserna. Leeds slutsats blev då att under eventperioden hade Phonak AG tjänat 
på all den publicitet som uppkommit kring Landis. Hon förklarar hur detta kommer sig och 
hänvisar till behavrioual finance. Om investerare vet att produkten och sponsringen är två helt 
olika saker som inte påverkar varandra så borde det inte heller påverka sponsorns 
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marknadsvärde. Leeds avslutar med att hävda att även dålig publicitet är bättre än ingen 
publicitet alls. Leeds studie är en inspirationskälla i den grad att han kan visa på att 
publiciteten gynnade företaget. I Leeds fall var det oväsentligt om det var negativ eller positiv 
publicitet. För vår egen studie bygger detta upp för att försöka finna ett signifikativt samband 
med endast sportsliga positiva händelser.  
 
Danylchuk och Stegink (2016) gjorde en liknande studie som Leeds (2010) men i större 
omfattning. De studerade 25 dopingfall inom cykelsporten och försökte finna ett samband 
mellan dopingfallen och aktiekursen hos de företag som sponsrade cyklisten. Resultaten som 
Danychuk och Stegink kommer fram till visar likt Leeds (2010) att de inte kan finna ett 
signifikativt samband. De finner indikatorer som tyder på en mindre positiv påverkan vilket 
däremot inte kan relateras till dopingskandalerna. De belyser dock att flera utav de sponsorer 
som finns i cykelsporten även är involverade som sponsorer i andra sammanhang vilket 
Danylchuk och Stegink förklarar som en påverkande faktor. Danylchuk och Stegink är den 
senaste utkomna artikeln inom vårt område. Detta tolkar vi som att det finns en intressant 
aktualitet inom området och en uppmaning till att fortsätta studera denna koppling närmare 
mellan företag och cykelsporten. Då de endast fokuserat på negativa händelser har vi istället 
antagit deras uppmaning om att fokusera på positiva händelser.  
 
I studien av Cornwell, Pruitt och Clark (2005) undersöktes hur aktiemarknaden och dess 
intressenter reagerar när företag går in i sponsoravtal med idrotten. Studien är gjord inom de 
stora professionella sportligorna National Football League (NFL), Major League Baseball 
(MLB), National Hockey League (NHL), National Basketball Association (NBA), och 
Professional Golfers Association (PGA). Det som undersöktes var hur det sponsrade 
företagets aktiekurs förändrades när de offentliggjorde att de ingått i sponsoravtal med en av 
de professionella ligorna. De resultat som framkom i studien var att intressenterna på 
aktiemarknaden reagerade positivt på nyheten om nya sponsoravtal. För nästan alla 
företagsledare och investerare som ingick i studien så uppfattades nyheten om sponsorskapet 
som ett ekonomiskt fördelaktigt avtal. Vår tolkning av denna studie är att företag som 
sponsrar gynnas vid offentliggörande om deras sponsoravtal. Men samtidigt säger studien 
ingenting om hur företagen därefter påverkas av det som sker inom sporten. Den har gett oss 
förståelse kring hur det kommer sig att företag är villiga att göra den sortens satsning som ett 
sponsoravtal innebär.  
 
Ytterligare en studie av Cornwell, Pruitt och Clark (2009) är gjord på ett liknande sätt men 
där de istället undersöker hur det sponsrande företagets aktiekurs förändras när de 
offentliggjort att det ingår sponsoravtal. Skillnaden är att de företag som undersöks är 
titelsponsorer för evenemang inom tennis, golf, Nascar och college bowl. Studien kommer 
fram till att inom tennis, golf och college bowl får sponsorerna till evenemangen ut lika 
mycket som man betalade för avtalet. Däremot visade studien på att sponsorer till evenemang 
inom Nascar fick ut mer än det värde man gick in med i avtalet och detta i form av ett ökat 
värde på aktiekursen. Denna studie ger en bild av att vissa sporter påverkas mer än andra. Hur 
detta kommer sig är något oklart men det är intressant om kopplingen till företagen varit 
närmare inom Nascar som kan ha haft inverkan. Då vi anser att cykel är en sport som 
generellt sätt har närmare kopplingar till sitt sponsrande företag bygger vi också 
undersökningsfrågor som syftar till att undersöka om det stämmer.  
 
Sammanfattningsvis om vi ser till vad tidigare studier undersökt framgår att ämnet i hög grad 
är aktuellt. Det finns många intressanta aspekter som kan studeras när det kommer till 
kopplingen mellan idrott och de företag som sponsrar inom idrotten och vad tidigare studier 
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visar är det inte självklart på vilka sätt eller på vilken nivå denna koppling yttrar sig. Detta 
skapar ett forskningsfält med goda möjligheter till nya framsteg. Ser vi till syftet av denna 
studie, som är att studera positiv information kopplat till cykelsporten, utgör dessa tidigare 
studier bra grund med tanke på deras varierande resultat och slutsatser. De olika 
resonemangen som framförts har lett till att vi motiverar denna studie till positiv information 
och att det borde finnas en nära koppling till företagen som är involverade.  
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3. Metod 
 

Kapitlet syftar till att ge läsaren en förståelse för hur undersökningen genomförts. Studiens 
vetenskapliga förhållningssätt, angreppsätt och forskningsdesign presenteras. Detta följs av 
en genomgång av studiens metodval och tillvägagångsätt. Kapitlet avslutas med en diskussion 
kring studiens tillförlitlighet.  

 
 
3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
För att studera den sociala verkligheten är positivism en kunskapsteoretisk ståndpunkt som 
förespråkar en användning av naturvetenskapliga metoder (Holme & Solvang 1996). Ett 
positivistiskt förhållningssätt strävar att genom objektivitet finna “sanningen” och detta 
genom sinnena se det som faktiskt “är”. Endast det som bekräftas med sinnena kan räknas 
som “riktig” kunskap. Genom att ta ställning till institutionaliserade förklaringar går det att 
generera och pröva hypoteser, vilket i sig kan anses som ett av teorins syften. (Ibid 1996)  
 
Denna undersökning har ett positivistiskt förhållningssätt då den empiri som samlas in 
kommer från iakttagelser. Med detta menas att studien iakttar vilka som vinner ett cykellopp 
och hur aktiekursen för titelsponsorn förändras. Studien genomsyras av objektivitet för att 
försöka förstå och belysa koppling mellan företagsvärde och positiva sportsliga nyheter.  
 
 
3.2 Vetenskapligt angreppsätt 
Det finns två olika angreppssätt som skiljer sig åt gällande hur slutsatser dras. Det är 
induktion och deduktion. Förenklat innebär deduktivistiskt angreppsätt att man utgår ifrån 
teori för att därefter empiriskt granska sina hypoteser. Induktion är motsatsen och du utgår 
ifrån empirin för att generera ny teori. (Holme & Solvang 1996)  
 
Denna studie har ett deduktivt angreppssätt då den utgår ifrån att pröva teorin om effektiva 
marknader. Studien syftar inte till att försöka påvisa eller generera ny teori utan endast att 
pröva institutionaliserad och bekräftad teori. Studiens hypoteser kommer granskas för att 
sedan antingen accepteras eller förkastas.  
 
 
3.3 Forskningsstrategi  
Inom forskning talar man om två olika forskningsstrategier, kvantitativ eller kvalitativ, 
alternativt också metodtriangulering. I generella drag brukar det anses att en kvantitativ 
strategi har ett mer deduktivt angreppsätt där fokus ligger på teoriprövning. Kvalitativa har ett 
mer induktivt angreppssätt och fokus på teorigenerering snarare än teoriprövning. Den 
kvantitativa har ett positivistiskt synsätt medan kvalitativa tar avstånd från positivismen. 
Istället brukar den kvalitativa fokusera på hur enskilda tolkar den sociala verkligheten.  
Metodtriangulering innebär en kombination utav kvantitativ och kvalitativ strategi. (Holme & 
Solvang 1996)  
 
Denna studie kommer granska mätbar fakta, pröva teorin och vara objektiv i analyseringen 
innefattar det även att det är en kvantitativ forskningsstrategi som tillämpas. Inga kvalitativa 
inslag kommer tillämpas och således inte heller någon metodtriangulering.  
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3.4 Metodval 
Syftet med denna studie var att undersöka hur sportslig positiv information påverkar 
titelsponsorns aktiekurs. För att studera detta krävs kvantitativ data i form av historisk 
information kring aktiekursen från företag samt från jämförande index. Det hade varit möjligt 
att genomföra intervjuer av de som är sponsoransvariga på företagen för att undersöka vad de 
vill ha ut av sponsringen och vad de anser att den största nyttan med den är. Intervjuer hade 
kunnat fördjupa förståelsen kring varför företagen sponsrar och vad deras huvudsyften är. I 
undersökningen valdes däremot att endast fokusera på kvantitativa data eftersom det ansågs 
ha en starkare koppling till dess syfte. Detta ledde vidare till att vi valde genomföra denna 
studie med eventstudiemetoden. Genom att använda finansiell data är det möjligt att med 
eventstudiemetoden mäta hur händelser och information påverkar marknadsvärdet på ett 
företag (MacKinlay 1997). Det fördelaktiga med en eventstudie är att den fokuserar på den 
abnormala avkastningen (AR) under dagarna kring händelserna, det vill säga eventperioden. 
Denna metod lämpar sig bra för att pröva om den effektiva marknadshypotesen går att 
tillämpa när det gäller information om en seger i ett cykellopp. Det vill säga om företagets 
avkastning på aktiekursen vid tillfället t kommer reflekteras av den nya informationen som 
utges. (Ibid 1997) 
 
Det finns olika tillvägagångssätt att använda sig av vid eventstudier, exempelvis Brown och 
Warner (1984), Karafiath (1988), MacKinley (1997) eller Binder (1998). Inom vårt 
forskningsfält har vi noterat att de tidigare studierna använt sig av olika tillvägagångssätt. Vi 
noterade exempelvis att Hood (2012) använde sig av Binders (1998), Danylchuk och Stegink 
(2016) använde MacKinleys (1997) och Leeds (2010) använde Karafiath (1988) samt 
Mackinley (1997). Då Danylchuk och Stegink (2016) är den senast utkomna strävade vi att 
göra likt deras men fokusera på andra perspektiv. Dessutom är studierna av Leeds (2010) och 
Danylchuk och Stegink (2016) de som fokuserat på cykelsporten och mest lika denna studie 
vilket gör att resultaten kan jämföras och analyseras likartat. Därför används även 
MacKinleys (1997) tillvägagångssätt i denna studie. MacKinleys (1997) tillvägagångssätt var 
enkelt att förstå och gick att göra om genom att följa exakt samma steg och därför ansågs bra 
att utgå från.   
 
 
3.5 Tillvägagångssätt 
Denna studie valde att följa tillvägagångssättet som MacKinley förespråkar i sin artikel, Event 
Studies in Economics and Finance, från 1997. Han har valt att dela upp det i olika steg, (1) 
bestämma eventperiod, (2) välja urvalskriterier för vilka enheter som ska ingå i studien, (3) 
samla in eventperiodens avkastning, (4) bestämma estimeringsperiod för att beräkna 
normalavkastning, (5) beräkna den faktiska avvikande avkastningen under eventperioderna, 
(6) testa genom hypotesprövning om det är möjligt att förkasta nollhypotesen och till sist (7) 
presentera resultatet av eventstudien. (MacKinley 1997) 
 
 
3.6. Eventperiod 
Eventperiod är den tidsperiod där mätningar görs för att ta fram effekterna av händelser eller 
information som undersöks. (MacKinlay 1997)  
 
Eftersom cykelloppen ofta avgörs på kvällstid, då börserna stängt, valdes i denna 
undersökning att använda en eventperiod som sträckte sig från börsdagen när eventet ägde 
rum till börsdagen efter händelsen. Då många av cykelloppen i denna undersökning avgjordes 
på en söndag innebar det att eventperioden blev från börsstängning fredagen till börsstängning 
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måndagen. Vid enstaka tillfällen kunde vi, på grund av tidsskillnader mellan där loppet 
avgjordes och vilken börs som titelsponsorn var noterad, använda oss av stängningskursen 
samma dag som loppet avgjordes på. Exempelvis att segrande cyklist vinner ett lopp i Europa 
en onsdag och har en titelsponsor som är börsnoterat på New York Stock Exchange. Vid ett 
sådant tillfälle är börsen fortfarande öppen när loppet avgörs vilket möjliggör att mätning kan 
komma att ske samma dag som händelsen ägde rum.  
 
 
3.7 Population och urval 
I en studie är populationen samtliga enheter som kan räknas med inom det område vi 
undersöker (Olsson & Sörensen 2011). Utifrån vår studie är populationen alla börsnoterade 
företag som är titelsponsor till ett eller flera cykelstall inom UCI World Tour eller UCI Pro 
Tour. 
 
Utifrån denna population valdes ett urval till undersökningen. På grund av avsaknaden av 
tillräckligt många mättillfällen har ett bekvämlighetsurval grundats på samtliga möjliga 
mätningar efter ett antal kriterier. Följande kriterier har använts: 
 

• Det börsnoterade företaget måste varit titelsponsor till ett eller flera cykelstall som 
tillhör UCI World Tour eller UCI Pro Tour under minst ett år mellan 2005 till 30:e 
april 2016. Varför vi specifikt valt att göra vår undersökning mellan dessa år är för att 
UCI Pro Tour startade 2005 och bytte sedan namn till UCI World Tour 2009 vilket det 
fortsatt också heter år 2016.  

• Det börsnoterade företaget vars titelsponsrade cykelstall måste vunnit i ett eller flera 
cykellopp på landsväg som tillhör UCI World Tour eller UCI Pro Tour. 

• Det börsnoterade företaget som är titelsponsor måste vara moderbolag.  
• Data om det börsnoterade företaget ska vara tillgängligt. 
• Det jämförande indexet till företagen ska vara ett brett marknadsindex och företaget 

ska tillhöra det. 
 
De kriterier som använts var till för att få en starkare validitet och undersöka det vi faktiskt 
avser att mäta samt att endast välja de börsnoterade företag som har tillgänglig data. I och 
med dessa urvalskriterier blev det totalt 17 stycken titelsponsorer som undersöktes. Mellan 
åren 2005 till 30:e april 2016 var det totalt 105 mättillfällen där en cyklist som vann ett lopp i 
UCI World Tour eller UCI Pro Tour tävlade för ett stall med en börsnoterad titelsponsor. En 
sammanställning av samtliga börsnoterade företag som finns i detta urval finner ni i tabell 1. 
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Tabell 1. Samtliga företag som ingår i urvalet 

Börsnoterat företag 

Aktiens 

kodnamn  Aktiemarknad Index 

Bouygues SA EN Euronext Paris CAC 40 

Columbia Sportswear Company COLM Nasdaq Nasdaq Composite 

Computer Sciences Corporation CSC 
New York Stock 

Exchange 
NYSE Composite 

Crédit Agricole SA CAC Euronext Paris CAC 40 

Discovery Communications, Inc. DISCA Nasdaq Nasdaq Composite 

Garmin Ltd GRMN Nasdaq Nasdaq Composite 

Geox SpA GEO Borsa Italiana FTSE Italia All-Share 

Giant Manufacturing Co. Ltd. 9921:GIANT 
Taiwan Stock 

Exchange 
TWII 

HTC Corporation 2498:HTC 
Taiwan Stock 

Exchange 
TWII 

Merida Industry Co. Ltd 9914:MIC 
Taiwan Stock 

Exchange 
TWII 

MTN Group Ltd MTN 
Johannesburg Stock 

Exchange 
South Africa 40  

ORICA Limeted ORI 
Australian Securities 

Exchange 
AXJO 

Sharp Corporation 67530 
Tokyo Stock 

Exchange 
TOPX 

Shimano Inc 73090 
Tokyo Stock 

Exchange 
TOPXM 

Sky Plc SKY 
London Stock 

Exchange 
FTSE 100 

Sonova Holding AG SOON Swiss Exchange SMI 

Tinkoff Bank TCS 
London Stock 

Exchange 
FTSE All Share 
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3.8 Estimeringsperiod och normalavkastning 
Estimeringsperioden är perioden som används för att mäta aktiens normalavkastning och 
också för att räkna fram den faktiska avkastningen under eventperioden. Estimeringsperioden 
ska helst inte innehålla de event vi avser mäta eftersom det är avkastningen som sker under 
eventet vi vill undersöka. (MacKinley 1997) 
 
Estimeringsperioden som valdes i denna undersökning är 250 börsdagar innan eventet ägde 
rum. Det finns inga specifika riktlinjer om hur många dagar en estimeringsperiod ska 
innehålla men enligt tidigare forskning (Danylchuk & Stegink 2016) inom samma 
forskningsfält är 250 dagar ett rimligt antal för att kunna beräkna vad som är en normal 
avkastning under den perioden. I denna studie har varje lopp ansetts som ett eget event och 
därmed har 250 dagars estimeringsperiod beräknats för varje enskilt mättillfälle. Under en del 
estimeringsperioder förekommer tidigare event som också ingår i undersökningen. Detta är 
enligt MacKinley (1997) någonting som bör undvikas men vi har valt att bortse från denna 
rekommendation eftersom det som mest innebär att fyra event ingår i en estimeringsperiod 
vilket vi inte ansåg påverka resultatet i någon större utsträckning.  
 
 
3.9 Datainsamling 
För att först reda ut vilka företag som varit titelsponsorer krävs insamling av data angående 
vilka cykelstall som ingått i UCI World Tour och UCI Pro Tour under de år som ska 
undersökas. Denna data hämtas från UCI:s hemsida. Datan angående segrare i ett av UCI 
World Tours tävlingar hämtas från UCI:s- och Pro Cycling Stats hemsida. UCI:s hemsida är 
den officiella och kan därmed anses lämplig och trovärdig att hämta data från. Eftersom 
resultat från åren 2005 till 2009 inte hittades på UCI.ch valde vi att istället hämta den från Pro 
Cykling Stats som också anses trovärdig. 
 
Vid inhämtade av historisk data valdes det att göras från Yahoo Finance i första hand men när 
en del aktiekurser eller index inte hittats där har Google Finance och Investing.com använts 
som komplement. Varför vi valde specifikt de hemsidorna är på grund av att de har en stor 
mängd historisk data som enkelt kan insamlas i större mängder.  
 
 
3.10 Bortfall 
Studien har ett bortfall på sex mättillfällen. Anledningen till bortfallen var att företaget hade 
varit börsnoterat för kort period innan eventet för att kunna göra en estimeringsperiod på 250 
dagar. Denna problematik berörde två företag i studiens urval, Tinkoff Bank och Discovery 
Communications Inc. För Tinkoff Bank blev fyra mättillfällen bortfall och för Discovery 
Communications Inc blev två mättillfällen tvungna att räknas bort.   
 
 
3.11 Statistisk ram för eventstudien 
För att kunna påvisa om händelser har påverkan på aktiekursen behöver vi först räkna ut 
normal och avvikande avkastning. Detta för att särskilja den sportsliga händelse som vi är ute 
efter från andra händelser. 
 
3.11.1 Normal avkastning 
För att räkna ut den normala avkastningen finns två olika modeller som används, constant 
mean return model och Market model. I denna studie valdes att räkna ut den normala 
avkastningen utifrån Market model eftersom den ansågs mer noggrann än constant mean 
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return model. Den bygger på att den normala avkastningen är marknadsavkastningen och 
därmed minskar den variansen på den abnormala avkastningen. Detta sker genom att 
modellen avlägsnar den del av avkastningen som är relaterad till marknadsavkastningens 
varians. (MacKinley 1997) 
 
Market Model (MacKinley 1997) 
 
(Figur 1) 
 
(E)Rit = αi + βiRmt + εit      
 
Där; 
(E)Rit = förväntad avkastning för aktie under perioden t 
αi = avkastning som inte kan förklaras av marknaden.  
Rmt = marknadsportföljens avkastning för period t 
βi = aktiens risk i förhållande till marknaden 
εit = statistiskt fel vid regressionsanalys som i vår studie anses vara noll 
 
För att kunna följa denna formel krävdes uträkningar för att ta fram Alfa (α) och Beta (β).  
Beta räknades ut enligt följande formel: 
 
(Figur 2) 

βi = Cov(Ri,Rm) 
σ 2(Rm) 

 
Där; 
βi = beta för aktie i 
Cov(Ri,Rm) = kovariansen mellan aktiens och marknadsindexets avkastningen  
σ2 (Rm) = variansen för marknadsindexet 
 
Den dagliga avkastningen för både aktien och marknadsindexet behövde räknas fram 
eftersom de används för att ta fram värdena i formeln för beta. Först beräknades den dagliga 
avkastningen för aktien enligt denna formel: 
 
(Figur 3) 
 

Rit =  (Pit − Pit−1)  
Pit−1 

 
Där; 
Rit = avkastningen för titelsponsorns aktien i under perioden t 
Pit = stängningskursen för titelsponsorns aktiekurs dagen t 
Pit-1 = stängningskursen för titelsponsorns aktiekurs en dag innan t  
 
Sedan beräknades den dagliga avkastningen för marknadsindexet enligt denna formel: 
 
(Figur 4) 
 

Rmit =   (Pmit − Pmit−1) 
Pmit−1 
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Där; 
Rmit = avkastningen för marknadsindex i dagen t 
Pmit = stängningskurs för marknadsindex i dagen t 
Pmit-1 = stängningskurs för marknadsindex i en dag innan t 
 
När beta sedan räknats ut kunde även alfa beräknas och det görs enligt följande formel: 
 
(Figur 5) 
 

αi=�Ri – βi *�Rmi 
 
Där; 
  αi = alfa 
�Ri = den genomsnittliga avkastningen på aktien för den börsnoterade titelsponsorns. 
  βi = beta 
�Rmi = den genomsnittliga avkastningen för det jämförande marknadsindex 
 
3.11.2 Avvikande avkastning 
För att kunna avgöra hur stor påverkan en seger i ett cykellopp har på aktiekursen till det 
titelsponsrande företaget tog vi fram den avvikande avkastningen (AR) under eventperioden. 
För att beräkna AR använder vi oss av följande formel (MacKinley 1997).  
 
(Figur 6) 
 
ARit = Rit - ε(Rit / Xt) 
 
Där: 
ARit = avvikande avkastningen för period t 
Rit  = faktiska avkastningen period t 
ε(Rit / Xt) = normala avkastningen för period t 
 
När vi sedan tagit fram den avvikande avkastningen för samtliga event räknade vi fram den 
genomsnittliga avvikande avkastningen (AAR) för de bestämda kategorier som framgår av 
våra undersökningsfrågor. Beräkning av AAR gjordes enligt följande formel (MacKinley 
1997).  
 
 
(Figur 7) 

 AARt = 1 ∑  N ARit N i=1 

 
AARt = genomsnittliga avkastningen för perioden t  
N = antalet mättillfällen 
ARit = avvikande avkastning för perioden t 
 
 
3.12 Hypoteser 
 
3.12.1 Seger i cykellopp 
Enligt Cornwell, Pruitt och Clarks (2005; 2009) tidigare studier påverkas det sponsrande 
företagets aktiekurs positivt vid offentliggörandet att de ingått sponsoravtal. Den visar också 



 19 

på att det värde som företaget satsar på sponsring återfås i ett högre företagsvärde. Det tyder 
på att det finns en koppling mellan det som händer inom sportens värld och de sponsrande 
företagen. Utifrån Leeds (2010) studie om Phonak AG:s publicitet kring både positiva och 
negativa nyheter gör vi tolkningen, ju mer ett företag syns som sponsor desto mer tjänar 
företaget på det. I och med det förväntar vi att detta rimligtvis borde innebära att mer 
publicitet riktas till cyklisten och cyklistens stall då den vinner ett lopp. Detta i sin tur innebär 
även att mer publicitet riktas till titelsponsorn. Utifrån detta bygger vi hypoteser kring de 
olika segrarna i UCI World Tour tävlingarna. 
 

Tabell 2. Grundläggande hypotes 

 
Utifrån cykelsportens kategorisering av de olika tävlingarna i UCI World Tour och UCI Pro 
Tour har vi valt att undersöka hur segrar påverkar aktiekursen inom dessa. Vi har valt tre 
olika kategorier, endagslopp, flerdagarslopp samt Grand Tour-lopp (det vill säga Giro d’Italia, 
Tour de France och Vuelta a España). Det intressanta med att undersöka skillnaderna mellan 
dessa kategorier är att se om det kan finnas en starkare påverkan när cykelloppen pågår i flera 
dagar och med det även uppmärksammas mer i media.  
 

Tabell 3. Hypoteser kring kategoriserade cykellopp 

 
 
Då vi undersöker om marknaden innehar en semi-stark effektivitet utifrån den effektiva 
marknadshypotesen borde detta påverka företagen så fort nyheterna om segern offentliggörs. 
För att detta ska bli rimligt är det så fort den förste cyklisten passerat mållinjen som vi kan 
anse att nyheten är tillgänglig och offentlig.  
 
3.12.2 Hypotesprövning 
Vid en hypotesprövning handlar det om att pröva sina antaganden som är formulerade 
angående populationen. Det som prövas ska alltid innehålla en nollhypotes och en 
mothypotes. Beroende på resultatet av hypotesprövningen förkastas eller inte förkastas 
nollhypotesen. Om prövningen resulterar i att förkasta nollhypotesen ger undersökningen stöd 
för att mothypotesen gäller. När prövningen däremot inte resulterar i att förkasta 

Antagande Variabel Hypotes 
En cyklists seger i ett cykellopp har en positiv 

påverkan på aktiekursen för stallets titelsponsor. 
Seger i ett cykellopp som ingår i UCI World 

Tour/UCI Pro Tour. 
H0: µ ≤ 0 

H1: µ > 0 

Antagande Variabel Hypotes 
En cyklists seger i ett endagslopp har en positiv 

påverkan aktiekursen för stallets titelsponsor. 
Seger i ett endaslopp som ingår i UCI 

World Tour/UCI Pro Tour. 
H0: µ ≤ 0 

H1: µ > 0 
En cyklists seger i ett flerdagarslopp har en positiv 

påverkan aktiekursen för stallets titelsponsor. 
Seger i ett flerdagarslopp som ingår i 

UCI World Tour/UCI Pro Tour. 
H0: µ ≤ 0 

H1: µ > 0 
En cyklists seger i ett Grand Tour-lopp har en positiv 

påverkan aktiekursen för stallets titelsponsor. 
Seger i en Grand Tour-lopp som ingår i 

UCI World Tour/UCI Pro Tour. 
H0: µ ≤ 0 

H1: µ > 0 
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nollhypotesen bör försiktighet vidtas för att acceptera denna. Det beror på att risken är stor för 
att acceptera en felaktig nollhypotes. (Körner & Wahlgren 2015) 
 
Utifrån hur stor risk som man är villig att ta när det handlar om att förkasta nollhypotesen 
bestäms en signifikansnivå. Vanligt förekommande värden på signifikansnivå är 10, 5 och 1 
procent. Dessa värden signalerar viken risk som tas för att förkasta nollhypotesen och hävda 
att undersökningen visar på ett signifikativt resultat. Desto högre värde på signifikansnivån, 
desto större risk. I vår studie valdes att använda signifikansnivån på 5 procent. Även om det är 
ett av de högre signifikansvärdena anser vi att om nollhypotesen kan förkastas med en risk på 
5 procent är resultatet mycket trovärdigt. (Körner & Wahlgren 2015) 
 
För denna undersökning har vi valt att göra en hypotesprövning av medelvärden av våra 
antaganden. Det kallas för ett t-test och det har vi valt eftersom det är den genomsnittliga 
avkastningen av samtliga mättillfällen som kommer prövas mot hypoteserna. Enligt Körner 
och Wahlgren (2015) kan man använda sig av följande formel vid hypotesprövning av 
medelvärden där variabeln som undersöks är ungefärligt normalfördelad: 
 
(Figur 8) 
 

 
http://www.psych.utoronto.ca/courses/c1/chap7/chap7b.html  
 
Där;  
t = t-värdet 
X = medelvärdet på urvalet 
µ = hypotetiska medelvärdet på populationen 
s = standardavvikelsen på urvalet 
N = antalet mättillfällen 
 
Vi anser även att våra variabler som kommer att undersökas är normalfördelade och väljer 
därför denna formel för våra uträkningar. När t-värdet räknats fram jämförs det med ett 
kritiskt t-värde som hämtas från tabell. För att hitta rätt kritiskt värde i tabellen används vilken 
signifikans som prövas och vilken frihetsgrad som gäller (n-1). Visar det sig att t-värdet som 
räknats fram är större än det kritiska t-värdet kan vi förkasta nollhypotesen till den angivna 
signifikansen. (Körner & Wahlgren 2015)    
 
  
3.13 Studiens trovärdighet 
 
3.13.1 Reliabilitet 
Studiens tre första undersökningsfrågor har ett godkänt antal mättillfällen vilket medför att en 
liknande studie borde få likartat resultat. Däremot har studies sista undersökningsfråga, 
gällande Grand Tour-lopp, för få antal mättillfällen och vid fler mätningar är det möjligt att 
resultatet skiljer sig gentemot denna studie.  
 
Teori och metod som användes var välkända inom forskningsfältet vilket ger studien 
tillförlitlighet. Det som kan komma att ändra utfallet är huruvida lång estimeringsperioden är 
samt vilken period den infaller. Följs tillvägagångsättet från denna studie ska dock resultatet 
bli detsamma. Stickprover har genomförts på datamaterialet för att undvika fel från den 
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mänskliga faktorn men detta kan inte garanterats fullt ut, vilket vi anser vara en självklarhet i 
alla studier.  
 
3.13.2 Replikerbarhet 
Denna studie är fullt replikerbar eftersom den redogjort för varje steg i tillvägagångssättet 
grundligt och förståeligt. Då vi arbetat med historiska data, både gällande aktiepriser samt 
vinnare av cykellopp, är denna studie fullt rimlig att göra om på samma sätt och få samma 
resultat. Alla formler som använts för att komma fram till resultatet finns beskrivna vilket gör 
det enkelt för kommande forskning att genomföra denna studie på nytt.  
 
3.13.3 Validitet 
För att minska risken för att andra händelser skulle påverka mätningarna sattes eventperioden 
så nära inpå cykelloppet som möjligt. Däremot kan validiteten anses försvagad då 
eventperioden i många fall blev fler dagar i och med att cykelloppet avgjorts på en helgdag.  
 
Variabeln seger i cykellopp som använts kan liknas med de som används i liknande 
forskningar, exempelvis Leeds (2010), även fokus enbart varit på positiva händelser istället 
för negativa. Variabeln förändring på titelsponsorns aktiekurs likaså och dessutom utefter 
MacKinleys (1997) metodologi om event studier. Detta gör att variablerna kan anses mäta det 
som de är avsedda till att mäta. 
 
 
3.14 Metodkritik 
Det kan kritiseras att studien genomförts med MacKinleys (1997) tillvägagångssätt av 
eventstudiemetoden. Den kan anses något gammal eller förlegad och nyare kan ha kommit ut 
som är enklare eller bättre. Däremot om vi ser till de tidigare forskningarna kring ämnet har 
MacKinleys (1997) metod använts och med det är den väl etablerad inom vårt område vilket 
skapar förtroende som vi tolkar som positivt. En nackdel med metoden är att det endast gick 
att se om det fanns en påverkan. Det skulle även vara tillämpbart att genom 
metodtriangulering ge studien kvalitativa inslag i form av intervjuer eller motsvarande för att 
på så sätt få svar på anledningar till att det skulle påverka. Dock med studiens omfattning och 
svårighet att få tag i ansvariga för företagen, och/eller investerare runt om i världen, har denna 
studie begränsats till endast en kvantitativ forskningsstrategi. Denna studie kan inte exakt se 
vad som bidrar till att det skulle påverka vilket vi är medvetna om och anser att anledningar 
om investerarnas beteende är vidare forskning. 
 
Eftersom många av undersökningens event infaller på en söndag kan kritik riktas mot att 
andra händelser under eventperioden riskerar att påverka resultatet. Det hade självklart varit 
säkrare att endast använda de mättillfällen där eventperioden innefattade dagen då händelsen 
skett samt dagen efter. Dock skulle det innebära att många av mättillfällena i denna 
undersökning hamnade i bortfall och att antalet mätningar totalt sätt skulle bli för få för att 
kunna dra några slutsatser. Därför valdes tillslut att ändå räkna med dessa mättillfällen som 
hade en något längre eventperiod. 
 
En estimeringsperiod valdes för varje enskilt mätningstillfälle. När vi gjorde detta innebar det 
samtidigt att det fanns andra cykellopp som ingått i estimeringsperioden. För att undersöka 
hur stor påverkan detta hade på resultatet gjordes en kontroll på den estimeringsperiod som 
innehöll fyra tidigare event. Det värde på AR som användes i studien var under detta 
mättillfälle -0,0036 och när de fyra dagarna räknades bort blev värdet -0,00361. Utifrån denna 
kontrollmätning ansåg vi att påverkan av de tidigare eventen inte är speciellt stor och därför 
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räknades dessa med i estimeringsperioden. För att undgå denna problematik hade studien 
kunnat valt att endast ta med de mättillfällen som inte innehöll tidigare event i sin 
estimeringsperiod. Det hade däremot blivit svårt att finna perioder då inga cykellopp ägt rum 
vilket skulle leda till ett för litet antal mättillfällen för att kunna analysera resultatet. 
 
Därutöver är det en implikation med att det är idrottsprestationer som är en mätande variabel. 
Då denna studie valde att se en cykeltävling som avgjord när sista dagen var slutförd kan det 
ha medfört att vi missat reaktioner hos det titelsponsrande företagets aktiekurs. Under 
flerdagarslopp kan en cyklist i princip anskaffat sig ett ointagligt försprång och i och med det 
ses som en vinnare redan innan sista dagen är slutförd. Om vi velat få med dessa reaktioner 
hade en mer exakt definition av när ett cykellopp avgjorts varit tvungen att genomföras. Det 
leder däremot till en subjektiv bedömning som vi ansåg kunde ha påverkat studiens validitet 
och därför valde vi bort detta tillvägagångssätt.  
 
Studiens andra variabel som var titelsponsorens aktiekurs kan kritiseras eftersom det finns en 
rad andra händelser, utöver de event vi valde undersöka, som kan påverka aktiekursen. En 
alternativ variabel som kunde undersöks var titelsponsorens intäkter påverkades av den 
sportsliga framgången. Det problematiska med att mäta intäkter är att det är svårt at få 
specifika data kring händelserna. Det går endast att utläsa i bästa fall kvartalsvis, vilket känns 
mer osäkert än att mäta aktiekursen.  
 
 
3.15 Källkritik  
De forskningar som ligger till grund för denna studie har granskats innan de använts. Samtliga 
har haft kravet att vara från vetenskapligt granskade tidskrifter. Då många av artiklarna 
refereras i många andra författares texter anser vi att de ökar artiklarnas trovärdighet.  
 
De olika nyhetsmedierna som användes för att hämta information ifrån har övervägts 
huruvida dessa är trovärdig eller inte. Vi är medvetna om att det kan finnas en journalistisk 
subjektivitet bakom nyhetsartikeln, med det menas att journalisten kan ha gjort en annan 
tolkning än vad som egentligen är sant. För att öka trovärdigheten har det kontrollerats vilken 
sorts tidning som publicerat materialet och övervägt huruvida det är en mer eller mindre 
seriös aktör.  
 
Källorna som användes att hämta in aktiekurser är främst Yahoo Finance, men därutöver även 
Google Finance och Investing.com. Alla de tre hemsidorna har kontrollerats med stickprov 
för att granska att de inte skiljer sig från de ordinarie börsmarknaderna. På detta sätt anser vi 
att dessa källor varit trovärdiga att inhämta data ifrån. Anledningen till att inhämtningen av 
data skedde från dessa hemsidor istället för börsens egen, exempelvis Nasdaq, var att den 
historiska datan var enklare att hämta in i större mängder. Det kan kritisera att dessa källor 
används istället för ursprungs börsmarknad då fel kan uppkomma.  
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4. Resultat 
 

Detta kapitel redovisar studiens resultat. Till en början tas det sammanlagda resultatet upp 
för att sedan brytas ner i underkategorier. 

 
 
Efter bortfallen hamnade totala antalet mätningar på 99 stycken. Studiens resultat på samtliga 
lopp visar på ett AAR på 0,04 procent och ett T-värde på 0,246. Detta innebar att 
nollhypotesen accepteras. Antalet mätningar för endagarslopp blev 46 stycken. Även här 
accepteras nollhypotesen då AAR blev -0,10 procent och ett T-värde på -0,514. Ingen 
påverkan efter seger, i ett endagslopp under UCI-tävlingarna, på titelsponsorns aktiekurs. Det 
sammanlagda resultatet från flerdagarslopp visar på ett AAR på 0,38 procent och T-värde på 
1,796 med en signifikansnivå på 5 procent. Detta visar på en positiv påverkan och att 
nollhypotesen förkastas. Med 5 procent signifikansnivå visar Grand Tour-loppen ett AAR på  
-0,96 procent och T-värde på -2,343.  
 

Tabell 4. Resultat av undersökningsfrågor 

** 5 % signifikansnivå 
 

  

  Antal mättillfällen  AAR % T-värde Hypotesprövning 

Samtliga mättillfällen 99 0,04% 0,246 Acceptera H0 

Endagslopp 46 -0,10% -0,514 Acceptera H0 

Flerdagarslopp                               

(Grand Tours ej medräknat) 
44 0,38% 1,796** Förkasta H0 

Grand Tours (Giro d’Italia, Tour de 

France, Vuelta a Espana) 
9 -0,96% -2,343** Förkasta H0 
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5. Analys & Diskussion 
 

I detta kapitel analyseras och diskuteras studien utifrån de resultat som presenterats i 
tidigare kapitel. Därutöver görs kopplingar till tidigare studier inom forskningsområdet.  

 
 
5.1 Grundläggande undersökningsfråga 
Studiens grundläggande frågeställning löd: 
 

• Hur påverkas aktiekursen för det företag som är titelsponsorn till det cykelstall där den 
vinnande cyklisten ingår? 

 
Resultatet utifrån denna undersökningsfråga visar på att företag som är titelsponsor till det 
segrande stallet i ett UCI World Tour-lopp (oavsett endagslopp, flerdagarslopp eller Grand 
Tour) inte genererar i en signifikant påverkan av företagets aktiekurs. Även om resultatet från 
samtliga mättillfällen gav ett AAR på 0,04 procent, och alltså en svag positiv tendens, innebar 
det att studiens första nollhypotes måste accepteras. Förklaringar till det kan vara att det fanns 
andra faktorer som påverkar företagen istället för cykelloppen samt att kopplingen mellan 
företagen och sporten inte nämnvärt är så stark som vi hävdat tidigare.  
 
Att kopplingen mellan en seger i ett cykellopp och det titelsponsrande företaget inte är lika 
stark som nämnts tidigare går i linje med vad tidigare forskning (Danylchuk och Stegink 
2016) också kommit fram till vilket gör att resultatet gällande studiens första 
undersökningsfråga inte är förvånande. Till skillnad mot tidigare forskning, där negativa 
händelser och information gällande den sponsrade har undersökts, har denna undersökning 
fokuserat på positiva istället. Studien går inte i linje med den hypotes vi hade utefter 
Cornwell, Pruitt och Clarks (2005;2009) forskningar om en nära koppling mellan sporten och 
sponsrande företag. Analysen av resultatet gällande samtliga lopp, oavsett kategori, visar 
istället att sporten och den positiva informationen, i form av seger i cykellopp, särskils och 
därmed ingen signifikativ påverkan av aktiekursen för titelsponsorn.  
 
 
5.2 Endagslopp 
Den första underkategorin som analyseras är endagsloppen:  
 

• Hur påverkas aktiekursen för det företag som är titelsponsor till det cykelstall där den 
vinnande cyklisten, av ett endagslopp, ingår?  

 
Endagsloppen visar på en tendens att det skulle finnas en negativ påverkan på titelsponsorns 
aktiekurs, med ett AAR på -0,10 procent, när det sponsrande stallet vinner ett lopp. Denna 
tendens av negativ påverkan är för svag för att vi ska kunna säkerställa att denna koppling. 
Eftersom vår hypotes var att en seger skulle generera en positiv påverkan för titelsponsorns 
aktiekurs gör vi analysen att seger i endagslopp inte påverkar företaget i någon större 
utsträckning. Det innebar att studien accepterar undersökningens andra nollhypotes.  
 
En förklaring till att en seger inom denna kategori inte har en avgörande påverkan på 
titelsponsorns aktiekurs kan vara att tävlingen pågår endast under en dag till skillnad från 
flerdagars- och Grand Tour-lopp. Mediabevakningen blir således betydligt mindre, totalt sett, 
när tävlingen endast pågår en dag. 
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5.3 Flerdagarslopp 
Denna underkategori kom att skilja sig något från endagsloppen. Undersökningsfrågan löd:  
 

• Hur påverkas aktiekursen för det företag som är titelsponsor till det cykelstall där den 
vinnande cyklisten, av ett flerdagarslopp, ingår?  

 
Denna kategori av tävlingar visade på en positiv påverkan av titelsponsorernas aktiekurs, ett 
AAR på 0,38 procent. Resultatet är statistiskt säkerställt på 5 procentsnivån vilket innebär att 
vi således kan förkasta nollhypotesen och acceptera mothypotes. Dessa lopp får överlag mer 
publicitet gentemot endagsloppen då fler dagar går åt till mediabevakning och kan således 
vara en av förklaringarna till varför denna kategori påverkar mer än endagslopp. Denna analys 
stärks även av tidigare forskning (Leeds 2010) där slutsatsen dras att ju mer ett företag syns 
som sponsor desto mer tjänar företaget.  
 
Vad gäller alla flerdagarslopp, samt även Grand Tours, så kan dessa tävlingar avgöras innan 
den sista etappen är slutförd. Förenklat menat kan i princip en cyklist ha skapat sig ett 
försprång som är ointagligt för övriga att hämta in. Vid de tillfällena är det därför rimligt att 
fundera kring om priset på aktien för titelsponsorn kan ha påverkats redan när en cyklist 
skaffat sig ett sådant försprång och inte när sista etappen är körd. Detta hade varit intressant 
att studera närmare och definierat mer specifikt när den positiva händelsen sker för att således 
få en mer exakt mätning. Det problematiskt med en sådan undersökning är däremot att 
specificera exakt när en tävling kan anses avgjord, vilket kan leda till en subjektiv bedömning 
som inte är att föredra.  
 
 
5.4 Grand Tours 
Dessa lopp är de mest prestigefulla och överlägset de som får mest publicitet inom 
cykelsporten.  
 

• Hur påverkas aktiekursen för det företag som är titelsponsor till det cykelstall där den 
vinnande cyklisten, av Grand Tour (Giro d’Italia, Tour de France och Vuelta a 
España) loppen, ingår?   

 
Analysen av resultatet från studiens fjärde undersökningsfråga angående Grand Tour-lopp 
visar på en negativ tendens. Med ett negativt AAR på -0,96 procent är resultatet statistiskt 
säkerställt till signifikansnivån på 5 procent. Detta är raka motsatsen till studiens hypotes om 
att en seger i en Grant Tour genererar en positiv påverkan för det titelsponsrande företagets 
aktiekurs. Resultaten visade på en stark negativ tendens på titelsponsorns aktiekurs och en 
signifikans på 5 procent. Det innebär att studien inte kunde acceptera mothypotesen eftersom 
den byggde på att det fanns en positiv påverkan. Däremot kunde nollhypotesen förkastas på 
grund av det negativa sambandet. Vi är medvetna om att det endast innefattade nio mätningar 
i studien och med stor sannolikhet skulle resultatet förändras vid flera antal mätningar. Det 
kunde ändå anses överraskande att dessa lopp påverkade negativt då förväntan var tvärtom. 
Att företag skulle påverkas i negativ bemärkelse när det sponsrade stallet vinner någon av de 
tre största cykeltävlingarna kan inte stärkas av tidigare undersökningar. 
 
Återkopplas denna studies resultat och jämförs med Leeds (2010) studie, som visade på att 
mer publicitet gynnade företaget, skiljer sig resultatet. Den utgångspunkt som studien hade, 
om att desto mer publicitet en titelsponsor får skulle medföra positiv påverkan, visade sig inte 
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gälla. Även om Leeds (2010) undersökte en dopingskandal ansågs att positiv publicitet i form 
av vinst i Grand Tour också borde ha lett till positiv påverkan på företagen. Istället visade 
resultatet på en signifikativ negativ påverkan vid seger i ett Grand Tour-lopp. Även om 
resultatet är anmärkningsvärt dras inte för stora slutsatser kring detta på grund av avsaknaden 
av mättillfällen. Vi anser däremot att det är ett intressant område att undersöka vidare för att 
se om en seger i Grand Tour verkligen genererar en negativ påverkan. Om så är fallet är det 
intressant om detta kan säkerställas och då även undersöka vad detta kan bero på.  
 
  
5.5 Specifika företag 
Bortsett från undersökningsfrågorna finns fler resultat som trots att de inte besvarar 
undersökningsfrågorna ändå anses som intressanta. När de olika företagen delades upp var för 
sig gick det att se att vissa företag påverkades mer än andra. De företag som stack ut var 
Garmin Ltd och Tinkoff Bank (se Bilaga 1). Då mätningarna endast uppgick till tio respektive 
fyra stycken kunde inget säkerställas utan det var endast tendenser, men tendenserna ansågs 
ändå intressanta. Garmin Ltd, med ett T-värde på 1,502 med 10 procent, visar på högst 
möjlighet bland alla mätningar att företaget påverkats positivt på börsen utifrån cykelloppen. 
Tinkoff Bank, visar det motsatta. De visar istället med 5 procent signifikans att företaget 
påverkats negativt av cykelloppen. Att företagen visar så olika resultat gör att det blir svårt att 
analysera. Istället skapas spekulationer om att det borde finnas andra saker som påverkat 
företagen under eventperioderna.   
 
Gör vi en liknande kategorisering som Hood (2012) gjorde i sin studie och delar in företagen i 
mer eller mindre relaterade till sporten går det att diskutera vissa skillnader. De som vi anser 
mer idrottsrelaterade är Garmin Ltd (sportklockor bland annat), Columbia Sportswear 
Company (idrottskläder), Giant Manufacturing Co Ltd (cykeltillverkare), Shimano Inc 
(cykeldelstillverkare bland annat) och Merida Industry Co Ltd (cykeltillverkare). De tre 
sistnämnda kunde inte sägas något om då mätningarna endast innefattade tre, två respektive 
två stycken mätningar. Däremot Garmin Ltd och Columbia Sportswear Company med tio 
mätningar vardera visar båda på positiv påverkan. Motsvarigheten kan anses vara Computer 
Sciences Corporation, vars verksamhet fokuserar på datorer och IT, som med jämbördigt 
antal mätningar (elva stycken) visar på nästan ingen påverkan alls, varken positiv eller 
negativ. Med både Hoods (2012) resultat och denna studies resultat stärks att mer 
idrottsrelaterade företag påverkas mer än icke idrottsrelaterade. Det hjälper som sagt inte 
denna studies undersökningsfrågor men är intressant och vi anser detta som ett fenomen som 
bör studeras närmare och mer djupgående i vidare forskning.  
 
Det företag som utefter urvalet och avgränsningarna ingick i flest mätningar var Sky Plc. Med 
20 mätningar är Sky Plc det företag som vi mest kan diskutera om påverkan faktiskt fanns 
eller inte. Resultaten visade på tendenser till positiv påverkan men dessvärre aningen för svagt 
för att säkerställa. Detta genomsyrar studiens företag överlag och gör att resultaten inte går att 
säkerställa fullt ut. 
 
 
5.6 Resultat kopplat till effektiva marknadshypotesen 
Utifrån den effektiva marknadshypotesen, om att all tillgänglig information skulle återspeglas 
i aktiepriset, kan studien till viss del se att titelsponsorernas aktiekurs påverkas av seger i 
cykelloppen, framför allt då kategorin flerdagarslopp. Däremot gällande studien 
grundläggande undersökningsfråga ser vi ingen säkerställd påverkan på marknaden. 
Information, som positiv sportslig framgång inom cykel, kan utifrån denna studie inte anses 
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reflektera aktiekursen som på samma sätt som andra händelser skulle göra. Detta gör att 
studien inte kunde säga att den semi-starka formen av effektivitet på marknaden fanns i detta 
fall. Tidigare forskningar har visat att sport och företag har en koppling (exempelvis Hood 
2012; Cornwell, Pruitt & Clark 2005; 2009) men den gäller med andra ord inte i alla 
sammanhang. Detta beror troligtvis på att det är olika sorters nyheter eller händelser och 
beroende på vad det handlar om är påverkan tydligare eller inte. Leeds (2010) samt 
Danylchuk och Stegink (2016) fick liknande resultat som denna studie fått och därmed stärks 
detta fenomenet om att händelser inom cykelsporten inte påverkar företagens aktiekurs. Här 
är det fullt möjligt att dra slutsatsen om att investerare agerar rationellt utefter förutsättningen 
att särskilja sportensvärld från företagens värld och därmed inte att sportprestationer påverkar 
företaget.  
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6. Slutsatser 
 

I detta kapitel beskrivs huruvida studien uppnått sitt syfte och slutsatser presenteras utefter 
analysen av studiens resultat.   

 
 
“Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns ett samband mellan positiv 
information inom cykelsporten, i form av sportsliga framgångar, som kan påverka 
aktiekursen för det företag som är titelsponsor.” 
 
Vi finner att studien uppnått sitt syfte utefter det resultat som följt av undersökningsfrågorna. 
Utifrån studiens grundläggande undersökningsfråga kunde ingen signifikativ påverkan av 
titelsponsorns aktiekurs säkerställas vid seger i ett cykellopp utan att de delas in i kategorier. 
Trolig anledning till detta är att andra faktorer har en större påverkan än vad cykelloppen har.  
 
Vid kategorisering av olika cykellopp drar vi följande slutsatser:  

• En seger i ett endagslopp genererade inte någon signifikativ påverkan av 
titelsponsorns aktiekurs.  

• Vid seger i ett flerdagarslopp kunde studien se en signifikativ positiv påverkan av 
titelsponsorernas aktiekurs.  

• En seger i ett Grand Tour-lopp visar på en signifikativ negativ påverkan. Men på 
grund av för få antal mätningar drar vi slutsatsen att detta inte kan säkerställas.  

 

  



 29 

7. Avslutande diskussion 
 

 
I detta kapitel diskuteras egna tankar kring studien som bland annat innefattar studiens 
implikationer samt rekommendationer och förslag för framtida studier.  

 
 
I vissa fall blev vi inte överraskade av studiens resultat, i andra fall blev utfallet tvärtom 
gentemot förväntningen. Vad gäller om den nära kopplingen mellan sport och sponsorer anses 
att det finns mycket framtida forskning som är intressant, både när det gäller cykelsporten, 
som i denna studie, men även inom andra sporter.  
 
 
7.1 Implikationer 
Denna studie har haft flera svårigheter som behöver beaktas om framtida forskning önskar 
undersöka cykelsporten på likande sätt. Av det totala antalet titelsponsorer till cykelstall är det 
relativt få som finns noterade på en aktiemarknad. Detta har lett till svårigheter att komma 
upp i ett rimligt och önskvärt antal mättillfällen. Exempelvis under UCI Pro Tour tävlingsåret 
2007 uppgick antalet mätningar till sju stycken varav totala antalet tävlingar var 26. Det 
innebär 19 tävlingar det året som inte kunde mätas på grund av att titelsponsorn var ett företag 
som inte var börsnoterat. I denna studie har urvalskriteriet varit att företaget som sponsrar 
måste vara börsnoterat men detta gör också att vi inte kan generalisera det på de sponsorer 
som inte finns på börsen. Vi vet ingenting om hur företag som ej är börsnoterade påverkas.  
 
Detta forskningsfält har genomsyrats av undersökningar om hur negativa händelser eller 
prestationer inom sportens värld påverkar de sponsrande företagen. På grund av detta har det 
varit problematiskt för denna studie, som undersökt positiva händelser, att kunna jämföra 
resultaten om de går i linje med vad som tidigare upptäckts. Vi hoppas däremot att denna 
undersökning kan bana väg för vidare forskning inom fältet om hur specifikt positiva 
händelser eller information inom idrotten kan påverka företagen.  
 
 
7.2 Vidare Forskning 
Då denna studie finner att aktiekursen generell inte påverkas, förutom när det gäller 
flerdagarslopp, kan vidare forskning vara att undersöka hur företagen ser på sponsring inom 
cykelsporten. Vi har i denna studie utgått ifrån effektiva marknadshypotesen och skulle finna 
det intressant om det gjordes en liknande studie fast med utgångspunkt från behavioural 
finance. Att med fokus utifrån investerares beteende, och bakomliggande psykologiska 
aspekter, kan det ge en ökad förståelse hur investerare resonerar och agerar inom detta 
forskningsfält. Möjligt skulle vara att genomföra en kvalitativ studie med exempelvis 
intervjuer där investerare får sätta ord och synpunkter kring deras resonemang.  
 
Alternativt skulle det även vara möjligt att tillämpa ett annat perspektiv där utgångspunkten 
blir utifrån företagets synvinkel. Genom en fallstudie, eller intervjuer av ansvariga som 
förklarar strategier, kan det vara möjligt att få en förståelse för vad företagen anser att 
sponsringen ger och vilket värde det skapar. Att få ord och beskrivningar från de som till 
vardags är involverade kan ge en klarare bild som också kan bidra till en ökad förståelse.  
 
Denna studies resultat visade på att flerdagarsloppen visade på tydligare påverkan gentemot 
endagsloppen. Med detta som grund skulle vi finna det intressant om en studie tillämpades för 
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att studera ett specifikt cykellopp mer djupgående. Genom att dag för dag, etapp för etapp, 
mäta hur de olika företagen påverkas utefter varje enskild dags cykeltävling och kanske även 
beroende på vad för förutsättningar som sätts från expertkommentatorer eller oddssättare. 
Detta skulle göra det möjligt att se om specifika placeringar, olyckor eller andra händelser i 
tävlingsmomentet kan urskiljas som påverkan på företagen som sponsrar.   
 
I metodkritiken nämndes varför vi valde att se till aktiekursen istället för intäkter. En 
intressant vidare forskning skulle såldes vara att få fram historiska intäktsdata från specifika 
händelser och se huruvida dessa påverkats av positiva händelser inom cykelsporten. För detta 
krävs samarbetsvilliga företag som vill dela med sig av interna försäljningssiffror.   
 
Ett annat perspektiv som studien finner intressant för vidare forskning är att genomföra den 
kategorisering av idrottsrelaterade företag mer djupgående. Då både Hood (2012) samt även 
denna studie kan se detta som utmärkande kan detta med förhoppningar skapa nya studier 
som undersöker detta mer specifikt och djupgående. Detta skulle vi finna intressant inom 
cykelsporten men givetvis även inom andra sporter.  
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Bilaga – Resultat uppdelat efter företag 

 

     
Börsnoterat företag 

Antal 

mättillfällen  
AAR % T-värde Hypotesprövning 

Bouygues SA 4 0,64% 1,323 Acceptera H0 

Columbia Sportswear Company 10 0,47% 0,774 Acceptera H0 

Computer Sciences Corporation 11 -0,01% -0,037 Acceptera H0 

Crédit Agricole SA 1 -0,22% -0,142 Acceptera H0 

Discovery Communications, Inc. 2 -1,06% -1,207 Acceptera H0 

Garmin Ltd 10 0,51% 1,502 Acceptera H0 

Geox SpA 1 -3,58% -0,913 Acceptera H0 

Giant Manufacturing Co. Ltd. 3 -0,28% -0,510 Acceptera H0 

HTC Corporation 9 0,18% 0,258 Acceptera H0 

Merida Industry Co. Ltd 2 -0,13% -0,215 Acceptera H0 

MTN Group Ltd 1 1,05% 0,836 Acceptera H0 

Orica Ltd 12 -0,43% -1,340 Acceptera H0 

Sharp Corporation 4 -0,71% -0,942 Acceptera H0 

Shimano Inc 2 1,91% 1,353 Acceptera H0 

Sky Plc 20 0,14% 0,744 Acceptera H0 

Sonova Holding AG 3 -0,02% -0,045 Acceptera H0 

Tinkoff Bank 4 -0,75% -3,962 Förkasta H0 

 

 

 

 


