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Förord  
 
Detta är en kandidatuppsats skriven av två studenter på Södertörns Högskola under 
vårterminen 2016. Uppsatsen är en ämnesfördjupning inom företagsekonomi med inriktning 
finansiering och omfattar 15 högskolepoäng.  
 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till våra respondenter; Fredrik Ribba, Claes 
Fagerström, Stefan De Flon, Oscar Klingensjö samt Joakim Lönnberg som ställt upp på våra 
intervjuer och dessutom varit väldigt hjälpsamma och tillmötesgående. Utan er hade 
uppsatsen inte fått samma dimension och era tillägg har varit ovärderliga. Vi vill även rikta ett 
stort tack till våra studiekamrater på Sport Management programmet för stöd, synpunkter och 
konstruktiva tankar under terminens gång. Slutligen vill vi rikta ett tack till vår handledare 
Maria Smolander.  
 
Arbetet med uppsatsen har varit intressant och givit oss värdefulla erfarenheter samt 
kunskaper som vi kommer att ha fortsatt nytta av i våra kommande studier och framtida 
arbetsliv.  
 
Vi önskar er en trevlig läsning och hoppas att studien kommer ge er nya kunskaper och en 
bild av fenomenet kring arenasponsring i Sverige.  
 
 
 
Södertörns Högskolan, Stockholm,  
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Nathalie Hanze   Fredrik Enman  
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Sammanfattning  
 
Titel: Vad vinner vi på namnet? - En flerfallstudie om arenasponsring i Sverige utifrån ett 
finansieringsperspektiv.  
 
Författare: Nathalie Hanze & Fredrik Enman  
 
Handledare: Maria Smolander  
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vad det finns för finansiellt syfte med att köpa 
namnrättigheterna för en arena där det i främsta fall bedrivs idrottsrelaterade evenemang. 
Delsyftet är att undersöka hur företagets aktiekurs påverkas vid tillkännagivandet av att de blir 
arenasponsor samt att se huruvida arenasponsorns aktiekurs påverkas efter att ett 
idrottsevenemang ägt rum. 
 
Metod: Undersökningen är en flerfallsstudie av fem företag där en metodtriangulering med 
en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod används för att på så sätt ge en rättvis bild 
av fenomenet. Uppsatsen utgår från ett positivistiskt vetenskapligt förhållningssätt och ett 
deduktivt angreppssätt. Den kvalitativa delen av uppsatsen består av primärdata i form av 
intervjuer med personer från ansvariga positioner på företagen. Den kvantitativa delen består 
av en eventstudie-metodologi där den insamlade datan användes för att mäta om en avvikande 
avkastning (AR) uppstod i samband med tillkännagivelsen av namnrättighetsaffären samt en 
genomsnittlig avvikande avkastning (AAR) vid idrottsevenemangen. Utöver detta undersöktes 
även om specifika matchutfall påverkade företagens aktiekurs. Eventperioden för 
idrottsevenemangen sattes till dagen efter evenemanget medan eventperioden för 
tillkännagivelsen sattes till 75 dagar, 25 dagar innan och 50 dagar efter nyheten. Uppsatsens 
estimeringsperiod omfattade i båda fall 70 dagar.  
 
Resultat: Vid tillkännagivandet av arenarättighetsaffären uppvisar resultatet mellan en positiv 
AR på 2,48 procent till en negativ AR på 1,44 procent för de sex rättighetsaffärerna. Vid 
matchutfallen uppvisar resultatet allt från en positiv AAR på 0,26 procent till en negativ AR 
på -0,06 procent. 

Slutsats: Arenasponsringens stora finansiella vinning ges genom ett starkt 
varumärkeskapande vilket på sikt leder till ökade finansiella fördelar för företaget med 
namnrättigheterna av arenan. Finansiellt påverkades inte företagets aktiekurs av varken 
matchutfall eller tillkännagivandet av arenasponsringsnyheten. 
 
Nyckelord: arenasponsring, avvikande avkastning, effektiva marknadshypotesen, finansiellt 
syfte, matchutfall, signaleringsteorin, tillkännagivande 
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Abstract 
 
Title: What do we gain on the name? - A multi-case study on stadium sponsorship rights in 
Sweden from a financing perspective. 
 
Authors: Nathalie Hanze & Fredrik Enman  
 
Purpose: The aim of the thesis is to see what the financial purpose is for buying the naming 
rights of an arena where the main activity is sporting events. The subsidiary aim is to 
investigate if the company's share price is affected by the announcement that they became 
arena sponsors and to see whether the stadium sponsor's share price is affected after a sporting 
event has taken place. 
 
Methodology: The survey is one multi-case study of five companies, which are based on both 
a quantitative and a qualitative approach. The paper was based on a positivistic scientific 
approach and deductive approaches. The qualitative part of the thesis consists of primary data 
in the form of interviews with individuals holding responsible positions in the companies. The 
quantitative part consisted of an eventstudy, where the collected data is used to measure if an 
abnormal return (AR) has arisen in connection with the announcement of the name rights deal 
and an average abnormal return (AAR) in connections with the sporting events. Event period 
for sporting events is added to the day after the event while the event period for the 
announcement is added to 75 days, 25 days before and 50 days after the news. The surveys 
estimationperiod was comprised to 70 days.  
 
Results: At the announcement of the arena namingrights deal presented results from a 
positive AR of 2.48 percent to a negative AR of 1.44 percent. During the match, the outcome 
showed the results of a positive AAR of 0.26 percent to a negative AR of -0.06 percent. 
 
Conclusions: The big financial benefit of buying the namingrights of an arena is the strong 
brandbuilding which ultimately leads to increased financial benefits for the sponsoring 
company. The company's share price is not affected  by either match outcomes or the 
announcement of the sponsorshipdeal. 
 
Keywords: abnormal return, efficient market return, eventstudy, financial purpose, stadium 
naming rights, match outcome, signaling theory.  
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1. Inledning  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I det inledande kapitlet beskrivs arenasponsringens framväxt i Sverige och dess bakgrund. 
Detta följs sedan av en problemdiskussion som i sin tur leder fram till problemformuleringen 
och undersökningsfrågor. Slutligen tas syftet med uppsatsen upp och vilka avgränsningar som 
gjorts.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1  Bakgrund  
Idrotten engagerar stora delar av världens befolkning, så till den grad att vinstdrivande företag 
väljer att spendera stora kapital inom fenomenet idrott (Forbes 2014). Det visar sig idag när 
svenska idrottsevenemang äger rum på arenor som Tele2, Swedbank och Löfbergs, arenor till 
vilket förr gick under namnen Stockholms stadion, Malmö stadion och Färjestads ishall. 
Arenasponsring är en pågående trend i den svenska idrottskulturen och ett aktuellt ämne 
genom Bravida och Falcons köp av namnrättigheterna för BK Häckens (Bravida 2015) och 
Falkenberg FF hemmaarena (Carlsberg Sverige 2015). Men namnrättighetsaffärer sker även 
på redan befintliga arenor. Fastighetsbolaget Östgötaporten är nybliven namnrättighetssponsor 
till den redan befintliga fotbollsarenan i Norrköping (D.Carnegie & Co. 2016) medan ett långt 
och uppskattat avtal mellan pastillföretaget Läkerol och Gävle kommun avslutades i och med 
den lokala fabrikens nedläggning (Brynäs IF 2014).  
 
Att namnge en arena med ett företagsnamn har sin början på 70-talet i USA, närmare bestämt 
i Buffalo. Företaget Rich Products köpte namnrättigheterna för arenan som fick namnet Rich 
Stadium. Detta blev startskottet för en ny typ av sponsring som nu 40 år senare ses som en 
vanlig marknadsföringsstrategi för de stora företagen runt om i världen (Clark, Cornwell & 
Pruitt 2002). Det tog dock enda fram till 2001 innan den första arenan i Sverige sålde sina 
namnrättigheter. Arenan i Karlstad bytte namn till Löfbergs Lila Arena (Eskilstuna Kommun 
2011), ett lokalt företag som väljer att stötta den lokala idrotten i utbyte mot exponering. Att 
det är just lokala företag som väljer att köpa dessa rättigheter är ingen ovanlighet då det kan 
vara en effekt av att företaget vill ge tillbaka och bli en del av samhället (Clark, Cornwell & 
Pruitt 2002).  
 
Arenor och framförallt nybyggda arenor bidrar utöver idrotten även till samhället genom att 
arenaområdena ofta kompletteras med kontorsområden, affärer och bostäder. Detta resulterar 
till att arenorna blir en symbol för kommunernas näringsliv då områdets företag gärna 
positioneras i närheten av arenan för att dra fördel av den publika tillströmningen som sker. 
Vilket även öppnar upp till en rad möjligheter för arenasponsorn att nå ut till en rad olika 
intressenter. Området kring Friends Arena i Stockholm, den nya stadsdelen Arenastaden, är 
ett tydligt exempel där arenaområdet har kompletterats med mer kommersiella byggnader, 
bostäder och företag, något Swedbank var medvetna om vid finansieringen av nationalarenan. 
(Sport & affärer 2008) 
       

“Vi finansierar arenabyggena i fråga och skapar därmed en rad direkta intäkter. Det är ju inte bara 
arenorna som skall finansieras utan även hela stadsdelar med bostäder, arbetsplatser och infrastruktur. 
Arenan i Solna för med sig skapandet av 2000 nya bostäder, 10 000 nya arbetsplatser, nya gator, broar, 
torg och anslutande kollektivtrafiklösningar. Här kommer byggas för över 15 miljarder. 
Namnsponsringen kan ses som en entrance till de intäkter finansieringslösningarna ger.”  

• Peter Nygårds, Swedbank. (Sport & affärer 2008)  
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Med ovan förda resonemang tordes det därför bli mer intressant för företag att gå in som 
namnrättighetssponsor till arenaområden. Arenaägaren får in pengar för att minska 
kostnaderna av underhållningen av arenan samtidigt som det sponsrade företaget får 
exponering i ett attraktivt område som når många konsumenter. Idrottsarenorna har även blivit 
ännu mer intressanta ur ett sponsringsperspektiv då de idag byggs som multiarenor som 
utnyttjas till mer än bara idrottsevenemang. Att vara titelsponsor av en arena gör att man inte 
bara syns regionalt i området utan även nationellt. Ägandet av arenanamnet ses ur företagens 
synvinkel som ett säkert kort för medial uppmärksamhet då företaget kommer nämnas i 
samband med evenemangen (Nilmander 2007). Dock kan det finnas en risk med 
arenasponsring då avtalen oftast är långa och att det inte finns någon garanti för att föreningen 
som utnyttjar arenan kommer hålla samma nivå under hela avtalsperioden. Detta kan vara en 
av anledningarna till att multiarenorna blir de mest attraktiva att sponsra då de inte bara syns i 
idrottssammanhang.  

1.2  Problemdiskussion    
Företagsekonomi kommer från att hushålla med företagets begränsade resurser, och att 
därmed gå med vinst genom att ha större intäkter än kostnader. Ett företags vinst kan också 
ses som den nytta organisationen gör för sin omvärld. Genom att ett företag är vinstorienterat 
eller vinstinriktat är därmed en förutsättning för en fortsatt samhällsutveckling. En 
grundförutsättning för att ett företag ska skapa intäkter och på sikt gå med vinst krävs först 
någon form av produkt, men också att de tänkta konsumenterna känner till produkten.  
 
Den ökade globaliseringen har medfört att företagen når flera marknader och därmed fått 
ökade intäktsmöjligheter, men också att det blir utsatta för hårdare konkurrens. För att 
överleva detta klimat krävs det en god marknadsföringsstrategi, annars finns det en stor risk 
att företaget försvinner ut i myllret av brus bland all information. Varumärken med starkt 
varumärkeskapital har större benägenhet att bygga starka band till sina kunder (Keller 1993) 
och därmed större chans att lyckas utan att försvinna ut i myllret. Marknadsföring av sitt 
varumärke kan ske på flera olika sett där ett vanligt sätt inom idrottsvärlden är genom 
sponsring. Clark (1996) definierar sponsring som ett utbyte mellan två parter där 
rättighetsinnehavaren erhåller en summa mot att sponsorn får exponera sitt varumärke. 
Donlan (2014) menar också på att sponsring kan ha en positiv inverkan på att stärka 
varumärkeskapitalet för företaget.  
 
Företagen har genom den ökade professionaliseringen och kommersialiseringen av idrotten 
fått tillgång till en enorm marknad som de tidigare varit uteslutna ifrån. Idrottsmarknaden 
erbjuder en nästintill oändligt stor exponeringsmöjlighet samtidigt som företagen också 
får  möjligheten att förknippas med idrottens goda värden. I gengäld blir idrotten finansiellt 
beroende från näringlivet för att överleva och leverera företagens budskap. Nicholson (2007) 
menar att ett ömsesidigt samband skapas genom att företagen investerar pengar i idrotten för 
att idrotten ska kunna utvecklas och därmed nå större framgång för att sedan få media att 
skriva om fenomenet och att det resulterar i en ökad exponering för företagen. På den svenska 
idrottsmarknaden investeras årligen flera miljoner svenska kronor (Fyrberg & Söderman 
2009) från företagen för att bland annat nå exponering. Företagen blir med sina investeringar 
intresserade då de ser möjligheterna till avkastning samt ett sätt att främja sina intressen.  
 
För att företagen skall skapa möjligheter till avkastning och för att främja sina intressen är det 
viktigt att man arbetar med metoder för att kommunicera sitt budskap, där ett sätt enligt Roos 
och Algotsson (1996 )är genom sponsring. Vidare beskriver de sponsring som “en 
affärsmässig överenskommelse, till ömsesidig nytta för sponsor och den sponsrande, med 
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syfte att uppnå väl definierade mål”. Grönkvist (2000) poängterar även att många ser 
sponsring som en egen metod och medium, men att det istället är en metod för 
marknadsföring och kommunikation. Sponsring är således en strategi för företagen att 
kommunicera med en specifik målgrupp. Fördelar med sponsring som metod är enligt 
Grönkvist (1999) att det underlättar vid skapandet av relationer. Detta då det öppnar upp nya 
möjligheter för förtagen att skapa en mötesplats utanför den vanliga miljön där det dessutom 
finns ett gemensamt intresse. Förutom nätverksmöjligheterna ser även Pickton och Broderick 
(2005) sponsring som en möjlighet för företagen att synas i positiva sammanhang. Det finns 
dock problematik när det kommer till att använda sponsring som kommunikationsmetod. 
Clark (1996) poängterar vikten av att det skall finnas en tydlig koppling mellan företaget och 
sponsringen, detta för att målgruppen skall nås så effektivt som möjligt. Vidare menar Clark 
(1996) att sponsringen även bör vara sammankopplat med övrig kommunikation för att på så 
sätt genomföra marknadsföringsåtgärden så effektivt som möjligt.  
 
Meenaghan och Shipley (1999) ser idrottssponsring som två skilda komponenter, ett medium 
och ett meddelande, som tillsammans är till för att skapa en bättre image för företaget. De 
menar även att sponsring är en aktivitet som involverar en symbiotisk relation med delade 
värden. Dolphin (2003) å andra sidan belyser en annan aspekt av idrottssponsring. Han menar 
att fansen uppskattar sponsorns roll då det är detta är en del av det som gör evenemangen 
möjliga. I och med detta har man lyckats nå en del av sin tilltänkta målgrupp och dessutom 
gjort dem nöjda, vilket i sin tur kan påverka framtida försäljning.  
 
Namnrättigheter av arenor däremot är inte helt likt andra former av idrottssponsring och 
medför på så sätt andra svårigheter. Enligt Leeds, Leeds och Pistolet (2007) finns det två olika 
typer av intressenter när det kommer till namnrättigheter av arenor; antingen äger staden eller 
företaget själva namnrättigheten eller så distribuerar de ut namnet genom franchising. De 
menar vidare att den ökade exponeringen företaget når genom tillkännagivandet av 
arenasponsringen bara är en marknadsföringsmyt. Deras undersökning visar istället på att det 
finns få eller inga bevis alls för att arenasponsring skulle leda till något större värde. Dock 
visar DeSchriver och Jensen (2003) att det genomsnittliga priset på att köpa 
namnrättigheterna av en arena har ökat signifikant de senaste åren och dessutom med en 
snabbare tillväxttakt än övriga former av marknadsföring, vilket borde visa på det motsatta. 
De påvisade även att arenor i mer tät bebodda områden genererar högre priser samt huruvida 
namnet på arenan redan är allmänt accepterat. Det gör således att arenor med redan kända 
namn inte tenderar att bli sponsrade medan nybyggda eller okända arenor tenderar att bli 
titelsponsrade. McCarthy och Irwin (2000) menar också att det finns flera andra anledningar 
än exponering och högre vinster till motiv för företag till att köpa namnrättigheterna av en 
arena. De har hittat två huvudsakliga mål med detta, att öka försäljningen och att bli en del av 
samhället. McCarthy och Irwin (2000) säger även emot Leeds, Leeds och Pistolet (2007), och 
menar på att arenasponsring är den mest snabbväxande marknadsföringsstrategin som 
dessutom är betydligt mer kostnadseffektiv än många andra sponsringsformer.  
 
Debatten kring arenasponsring fortsätter genom Cornwell, Pruitt och Clark (2002) 
undersökning av 49 tillkännagivandets av köp av namnrättigheter på arenor i USA där de kom 
fram till att aktievärdet ökade när informationen når marknaden. Marknaden reagerar därmed 
positivt när nyheten om att företagets köp av namnrättigheten för arenan, vilket visar att 
priserna styrs av den tillgängliga informationen (Fama et al. 1969). Detta resulterar därmed att 
företag som väljer att satsa pengar på en arenasponsring kommer nå avkastning direkt på en 
effektiv marknad. Det finns även undersökningar som visar hur idrott, kopplat till humör, 



10 
 

påverkar aktievärdet på marknaden. Edmans, Garcia och Norli (2007) påvisade till exempel 
nedgång på börsen vid en förlust för fotbollslandslaget.  
 
Debatten om arenasponsring är både spretig och motsägelsefull vilket gör att en undersökning 
av fenomenet intressant. En del tidigare forskning menar att ökade vinster vid exponering av 
arenasponsring bara är en marknadsföringsmyt, medan annan forskning tyder på det motsatta 
genom att arenasponsring resulterar till en ökad försäljning och därmed möjlighet till att nå 
högre vinst. Om arenasponsringens effekt av en ökad exponering bara är en 
marknadsföringsmyt, är det utifrån ett marknadsföringsperspektiv märkligt att det årligen sker 
köp av namnrättigheter på arenor och framförallt att det sker namnrättighetsköp på redan 
tidigare namnprydda arenor. Ett marknadsföringssyfte är därmed kanske inte det mest primära 
syftet vid arenasponsring. Resultatet från undersökningen om tillkännagivandet av de 49 
namnrättighetsköpen på arenorna i USA menar att företagens aktievärde tenderar till att öka, 
vilket påvisar att det eventuellt kan finnas andra syften till arenasponsring.  
 
Det är därför dels intressant att undersöka hur företagens aktievärde påverkas av 
tillkännagivandet av arenasponsringen på den svenska marknaden samt hur aktievärdet 
påverkas efter det att idrottsevenemangen ägt rum. I och med att företaget nu är en del av 
arenanamnet kommer företaget exponeras dels för åskådarna men också genom 
mediabevakningen på arenan. Går det genom exponeringen från arenan att finna samband 
med att evenemanget medvetet eller omedvetet påverkar intressenter på marknaden som i sin 
tur påverkar aktievärdet. Vidare är den mesta av forskningen gjord utomlands vilket gör det 
intressant att se hur detta fenomen påverkar företagen som valt att gå denna väg i Sverige. 

1.3  Problemformulering     
Igenom den ökade professionaliseringen och kommersialiseringen av idrotten har 
idrottssponsring blivit allt vanligare världen över. Den har som syfte att dels ge tillbaka till 
samhället och därmed bygga ett starkare varumärke, men även för att påverka framtida 
försäljning. Namnrättigheter av arenor är däremot olik andra former av idrottssponsring där 
tidigare forskning dels menar att arenasponsringen bara är en marknadsföringsmyt men 
samtidigt att företagets aktievärde kan påverkas positivt vid tillkännagivandet av 
arenasponsringen. Företagets exponering från arenorna ger även mycket publicitet vilket 
också kan gynna företagets framtida avkastning. Därmed är det intressant att undersöka vad 
arenasponsring signalerar ekonomiskt om företaget samt vad det finansiella motivet bakom 
fenomenet är. 

1.4  Undersökningsfrågor        
• Vad signalerar arenasponsring ekonomiskt om företaget?  
• Hur påverkas det arenasponsrade företagets aktiekurs vid tillkännagivandet av 

namnrättighetsavtalet? 
• Hur påverkas det arenasponsrade företagets aktiekurs vid ett idrottsevenemang på 

arenan? 
• Hur skiljer sig aktiekursen för det arenasponsrade företaget efter matchutfallen 

vinst/oavgjort/förlust för hemmalaget? 
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1.5  Syfte     
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad det finns för finansiellt syfte med att köpa 
namnrättigheterna för en arena där det i främsta fall bedrivs idrottsrelaterade evenemang. 
Delsyftet är att undersöka hur företagets aktiekurs påverkas vid tillkännagivandet av att de blir 
arenasponsor samt att undersöka huruvida arenasponsorns aktiekurs påverkas efter att ett 
idrottsevenemang ägt rum. 

1.6  Avgränsningar     
Denna uppsats är avgränsad till företag som är titelsponsorer för arenor där olika 
idrottsevenemang sker i Sverige samt att de ska vara noterade på någon av de svenska 
aktiemarknaderna. Idrottsevenemangen ska ske i den högsta och näst högsta nationella serien i 
Sverige.  
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2. Teori  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I detta kapitel presenteras undersökningens teoretiska referensram. Först presenteras 
signaling theory, sedan effektiva marknadshypotesen, behavioral finance och slutligen olika 
former av nyheter. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av teori och relevant tidigare 
forskning som berör uppsatsens ämne. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1  Signal ing  theory     
För att undersöka hur signaler av företags finansiella och frivilliga information påverkade 
marknaden skapade Spence (1973) Signaling theory, även kallad signaleringsteorin. Denna 
signalering av frivillig finansiell information är ett verktyg företagen kan använda sig av för 
att kommunicera ut den icke rättsliga information som är överbliven (Campbell et al. 2001). 
Ett av motiven bakom detta är att sända ut signaler till marknaden för att undvika en 
undervärdering av företaget. Motivet blir därmed att motverka den asymmetriska information 
som tros finnas på marknaden och där signalerna man sänder ut som organisation är ett sätt att 
minska informationsglappet mellan företaget och individerna på marknaden (Watson, Shrives 
& Marston 2002). 
 
Signalering företaget utför är en process vilket är indelad i fyra stycken delar där två parter 
ingår; företaget (signaleraren) och intressenterna (mottagaren) (Connelly et al. 2011). 
Processen börjar med att företaget sänder ut en signal, vilket innehåller information som inte 
utomstående har vetskap om än. Informationen tolkas och analyseras sedan av mottagaren för 
att sedan återkoppla med en reaktion på informationen, vilket vanligtvis visar sig på 
aktievärdet i börsnoterade företag. Detta är även starkt kopplat till Famas teori om den 
effektiva marknadshypotesen (Malkiel & Fama 1970).  
 
Ytterligare motiv för företaget att sända ut dessa signaler med frivillig information är för att 
särskilja sig från sina konkurrenter (Watson, Shrives & Marston 2002). Viktigt är att 
informationen ska vara trovärdig, inte bara för signalens pålitlighet utan även för framtida 
signalers trovärdighet. Signalen företagen sänder ut vid arenasponsring tordes vara trovärdig 
då det oftast handlar om ett långt samarbete med stor potential till medial uppmärksamhet 
under en längre period (Nilmander 2007).  
 
Företag som köper namnrättigheterna av en arena sänder därmed ut både signaler om 
pålitlighet till marknaden samt signaler om att de vill särskilja sig från sina konkurrenter. 
Detta påvisade Clark, Cornwell, och Pruitt (2002) som i sin undersökning fann att 
arenasponsring var en indikator på att företagets framtida ekonomiska situation såg lovande 
ut. De påvisade även att marknaden tolkade denna signal som positiv då de fann att 
tillkännagivandet av namnrättigheterna gav en ökning på aktievärdet. De fann även fem motiv 
som ligger bakom arenasponsringen och signalen som företaget sänder ut. Motiven handlar 
om att förbättra företagets image, använda det som en kommunikationsstrategi, skapa 
medvetenhet hos omgivningen, särskilja sig från sina konkurrenter och slutligen att det är en 
del den stora marknadsföringsplanen.  
 
DeSchriver och Jensen (2003) fann i sin undersökning att köpet av namnrättigheten av en 
arena kan ses som en signal om att företaget använder sig av en kostnadseffektiv 
marknadsföring. Vilket stärks av McCarty och Irwin (2000) som kom fram till samma slutsats 
i sin studie. Det i sin tur stärker Clark, Cornwell, och Pruitts (2002) teori om att 
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arenasponsring är en indikator på ekonomiskt välstånd. Clark, Cornwell, och Pruitts (2002) 
samt McCarty och Irwin (2000) belyser även att företag som blir arenasponsorer signalerar att 
man vill bli en del av samhället där man verkar och ge tillbaka till den lokala orten.  
 
Det finns dock studier som visar på att signalen som företag sänder ut när de blir 
arenasponsorer inte alltid är något positivt. Leeds, Leeds och Pistolet (2007) fann i sin 
undersökning att effekten av tillkännagivandet av arenasponsring snabbt avtog med anledning 
att marknaden inte tolkar det som en positiv nyhet som tros ge framtida kassaflöden för 
företaget. Vilket då gör att arenasponsringen inte är en indikator på att företagets framtida 
ekonomiska framtid ser lovande ut. 
 
Detta kan således vara viktigt att tas hänsyn till då undersökningens syfte är att undersöka vad 
det finns för finansiellt syfte med att köpa namnrättigheterna för en arena där det i främsta fall 
bedrivs idrottsevenemang. Vidare har undersökningsfrågor utformats för att få svar på 
huruvida tillkännagivandet av arenasponsringen ses som en positiv signal som påverkar 
företagets aktievärde positivt samt intervjufrågor kring ämnet (se rubrik operationalisering av 
intervjuguide). 

2.2  Effektiva  marknadshypotesen    
Teorin kring hypotesen om en effektiv marknad är utvecklad under 1970-talet av Eugene 
Fama, som analyserade hur marknaden påverkas av ny information (Malkiel & Fama 1970). 
En marknad där priserna fullt återspeglar den tillgängliga informationen kallas effektiv då 
information tenderar att reglera priset på värdepapprena direkt utan dröjsmål (Malkiel 2003). 
Effektiviteten på marknaden gör därmed att det inte finns någon möjlighet för investerare att 
konsekvent göra större avkastning än vad den avkastningen marknaden ger. För att en 
marknad skall uppfattas effektiv krävs det att någon av de tre förutsättningar i form av 
rationalitet, avvikelser från rationalitet och arbitrage avspeglas. Med rationalitet menas att 
investerarna på marknaden är rationella i deras beslut, vilket betyder att de värderar varje 
värdepapper för dess fundamentala värde. Det finns dock investerare som avviker från 
rationalitet, vilket också är en förutsättning för den effektiva marknadshypotesen. Dessa 
irrationella investerare handlar slumpvist och när det finns ett stort antal irrationella investerar 
på marknaden tenderar de att ta ut varandra. Även om det sker köp i stora volymer kommer 
ändå aktievärdet vara nära det fundamentala värdet. En anledning till irrationellt handlande 
kan förklaras genom humör och känslor (Edmans, Garcia & Norli 2007), något denna studie 
förutsätter. Den tredje förutsättningen för en effektiv marknad är arbitrage, vilket innebär att 
investerare utnyttjar obalanser mellan två eller flera marknader för att hitta skillnader i 
marknadspriserna. 
 
Fama påvisade även att det finns tre former av effektivitet på marknaden (Malkiel & Fama 
1970). Den här studien utgår ifrån att marknaden är semi-stark då den varken kommer kolla 
på enbart historiska priser eller hur insider information påverkar aktiekursen utan huruvida 
offentlig information kopplat till företagsnamnet påverkar företagets aktievärde. När det råder 
semi-stark effektivitet på marknaden baseras det aktuella priset dels på historisk information 
men också på all tillgänglig publicerad information, exempelvis kvartalsrapporter eller 
pressmeddelanden. Dessa skall därmed fullständigt återspeglas i aktievärdet. Vid den semi-
starka formen är det inte möjligt för investerare att göra någon överavkastning vid 
användandet av offentlig information eftersom priserna regleras direkt och därav är inte en 
fundamental analys speciellt effektiv. 
Nofsinger (2001) menar i sin studie att denna information kan delas upp i tre separata delar i 
form av positiva nyheter, neutrala nyheter och negativa nyheter. Vid positiva nyheter handlar 
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både professionella investerare och privatplacerare vilket resulterar till en ökad handel samt 
ökat aktievärde eftersom efterfrågan på aktien ökar. Resultatet om att positiva nyheter ökar 
aktievärdet återfinns också i Floros (2010) studie om att positiva nyheter om grekiska atleter 
vid Olympiska spelen tenderar till att öka det grekiska marknadsindexet. Vid neutrala nyheter 
tenderar privata placerare till att handla betydligt mindre medan de professionella investerarna 
handlar normalt vilket påverkar den totala volymen och prissättningen i viss mån. När 
negativa nyheter når marknaden tenderar de privata placerarna att behålla sina förlustaktier 
medan professionella investerare säljer sina aktier omedelbart i både företaget samt aktier som 
återfinns i samma bransch. Detta resulterar i en sjunkande aktiekurs samt att handeln i sin 
helhet ökar vid negativa nyheter och är ett resultat som ligger i linje med tidigare forskning 
från Shefrin och Statman (1985) samt Hong, Kubik & Stein (2004). I uppsatsen kan detta 
appliceras genom att undersöka hur matchutfall (vinst, oavgjort eller förlust) och 
tillkännagivandet av nyheten om arenasponsringen påverkar företagets aktiekurs. Teorin kring 
positiva och negativa nyheter kan också appliceras för att förstärka hypoteserna kring att 
vinster kan ses som positiva nyheter och en därmed ge en ökning av aktievärdet. Neutrala 
nyheter är icke avvikande på aktievärdet medan förluster på arenan ses som negativa nyheter 
och resulterar i en minskning av aktievärdet. 
 
Denna studie fokuserar bland annat på att undersöka aktieägarnas syn på arenasponsring och 
huruvida detta tolkas som en positiv, negativ eller neutral nyhet. Detta för att se om 
aktiemarknaden ser ett värde i denna typ a sponsring. Clark, Cornwell, och Pruitt (2002) fann 
i deras studie att aktievärdet för det sponsrande företaget i genomsnitt ökar med 1,65 procent 
vid tillkännagivandet av att namnrättighetsaffären vilket då kan tolkas som att marknaden ser 
det som en positiv nyhet. Leeds, Leeds & Pistolet (2008) däremot påvisar i sin studie att det 
inte finns något ekonomisk värde i form av onormal avkastning vid tillkännagivandet av 
namnrättigheterna och att denna typ av nyhet således är en neutralnyhet. 
 
Tidigare studier inom marknadsföring visar att investerare håller en positiv bild gällande ett 
kommersiellt sponsorskap men att det inte finns något samband mellan en positiv avvikande 
avkastning på företagets aktie efter det att tillkännagivandet har skett (Mazodier & Rezaee 
2013). Cobbs, Groza och Pruitt (2012) fann till och med i sin undersökning att 
tillkännagivandet av sponsorskap gav en negativa avvikande avkastning. Spais och Filis 
(2008) däremot menar att det endast är de kommersiella sponsorskapen som genererar 
avvikande avkastning. Där den påverkande faktorn är storleken på företaget och kopplingen 
mellan sponsringen och företagets aktiviteter. Spais och Filis (2008) summerar det som att 
forskningen kollektivt demonstrerar att marknadsföringsaktiviteter påverkar aktievärdet. De 
blandade resultaten gällande hur tillkännagivandet av arenasponsring värderas av 
aktiemarknaden rättfärdigar en vidare undersökning och frågan blir hur den svenska 
marknaden tolkar dessa nyheter. 
 
Studierna påvisar således tvetydigheter gällande diskussionen om den effektiva 
marknadshypotesen. Ena lägret menar att den effektiva marknadshypotesen nått en enorm 
teoretisk och empirisk framgång på grund av teorins påvisade av effektivitet med att 
återspegla information om enskilda aktier men också om aktiemarknaden som helhet. Medan 
det andra lägret istället är mer kritiska kring teorins teoretisk och empirisk perspektiv 
(Shleifer 2000). Kritiken grundar sig främst mot dess förutsättningar som innebär rationalitet, 
avvikande rationalitet och arbitrage. När det gäller kritik mot rationalitet menar kritiker att en 
stor del investerare väljer att följa råd från olika typer av experter och därmed misslyckas med 
att diversifiera sina portföljer och att istället väljer att sälja vinnande aktier medan de behåller 
de förlorande aktier. Kritikerna menar därmed att det inte finns något belägg med att alla 
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investerare agerar på ett rationellt sätt i samhället och att det därför är svårt att applicera teorin 
till verkligheten. Kritiken mot den andra förutsättningen, avvikande rationalitet, grundas från 
tesen om att investerares irrationella agerande sker slumpvist och att de därigenom tar ut 
varandra, istället tenderar att efterlikna och imitera andra investerare efter olika rykten och 
information. Kritiken mot den tredje förutsättningen, arbitrage, grundas genom att det i 
verkligheten innebär stora risker för alla typer av investerare eftersom det krävs stora 
investeringar för att skapa en balans på marknaden. Ur den professionella investerarens 
perspektiv skulle negativa nyheter om ett företag kunna innebära stora förluster för 
investeraren och att det i framtiden kommer vara väldigt svårt för denna att veta hur den 
irrationella investeraren kommer värdera företaget.  

2.3  Behavioral   f inance    
Som tidigare nämnts finns avvikelser från rationalitet, vilket gör att investerarna på 
marknaden låter sig styras av känslor. Detta ingår i behavioral finance, vilket är det teoretiska 
samlingsnamnet för dessa antaganden. Här är utgångspunkten att människor är normala, 
således inte rationella, samt att marknaden inte är effektiv (Statman 2014). Psykologer har 
dokumenterat flera mönster i hur människor beter sig (Ritter 2003). Ett mönster man funnit är 
representativitet vilket innebär att människor tenderar att lägga mer vikt vid på saker man 
nyligen upplevt. Detta kan således lägga en grund för att idrottsevenemang man upplever 
påverkar det man sedan gör som aktieinvesterare. Det finns dock även mönster som visar att 
människor beter sig konservativt (Ritter 2003), vilket innebär att man tenderar att vara 
långsam med att anamma förändring. Detta kan vara viktigt att ha i åtanke vid namnbyten av 
redan befintliga arenor.  
 
Det finns flera studier som motsäger sig Famas teori om den rationella investeraren och som 
påvisar att människor låter sina beslut påverkas av känslor. Dessa studier visar ett samband 
mellan exempelvis solljus och investeringar men även mellan en avvikande avkastning och 
olika högtider (Edmans, Garcia & Norli 2007). Många av dessa studier är dessutom kopplat 
till idrott, vilket i säg oftast väcker känslor då det handlar om att vinna eller förlora. Många av 
dessa idrottsstudier har undersökt fotbollens påverkan på investerarens känslor och beslut. 
Några av de som undersökt detta var Edmans, Garcia och Norli (2007) som gjorde en 
undersökning om huruvida landslagens matcher påverkade nationens börs. De fann då att en 
förlust för nationens landslag resulterade i en nedgång på börsen. Resultaten blev dessutom 
ännu tydligare om nationen präglades av en idrottskultur där idrotten och framförallt fotbollen 
är en stor och viktig del av människornas liv. Dock fann de inget samband mellan att vinster 
för landslagen påverkade börsen positivt. Floros (2010) undersökte huruvida de Olympiska 
spelen 2004 i Atens påverkade den stadens börs. Där fann han att de grekiska sponsorskapen 
var framgångsrika och ökade företagens image och värde. Investerarna i Grekland reagerade 
positivt när bra nyheter kom angående de Olympiska spelen och de grekiska atleternas 
framgångar. Index rörde sig signifikant de gångerna de grekiska atleterna tog medaljer. 
 
Med detta i åtanke kan argument föras för att humör och även humör kopplat till 
idrottsresultat kan påverka företags aktievärde. Vidare argumenterar Wann et al. (1994) för att 
supportrar ofta upplever en stark positiv reaktion när deras lag presterar bra och ett minskat 
självförtroende när det går dåligt. Om detta kopplas samman med företagets motiv med 
sponsorskapet att bli en del av samhället kan tankar väckas gällande om supportrarna och 
investerarna är samma individer. Detta undersökte Chang et al. (2012) där de påvisade ett 
samband mellan resultatet från NFL matcher och de lokala aktierna. Resultatet indikerade 
utfallet i idrottsmatcherna påverkade de lokala investerarnas humör, vilket signifikant 
påverkade avkastningen på de lokala företagens aktier. De fann även att vissa matcher 
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påverkade mer än andra, framför allt fann man att investerarna mådde sämre när deras lag 
förlorade en viktig match, något som resulterade i en lägre avkastning. Förklaringen till 
relationen mellan lokala idrottsresultat och lokala företagsaktier är enligt Chang et al. (2012) 
att investerare som bor i området är mer benägna att äga eller köpa aktier hos det lokala 
företaget än investerare som bor någon annanstans.  
 
Det finns dock studier som visar på att humöret hos investeraren inte har någon påverkan på 
aktievärdet. Gerlach (2011) är en av dem och har utfört ungefär samma undersökning som 
Edmans, Garcia och Norli och såg till landslagens påverkan på index. Där kom han fram till 
att resultatet av fotbollsmatchen, och där genom humöret på investeraren, inte har någon 
påverkan på börsen. Gerlach hävdar dock att hans slutsats endast stämmer om länderna inte 
påverkas av deras grannländers landslags prestationer. Det finns ändå flera studier som säger 
emot Famas teori om den rationella investeraren och dessutom flera som påvisar idrottens 
påverkan på humöret. Något som tas i hänsyn i denna undersökning då hypoteser formats 
efter matchutfall vilket således kan påverka humöret hos aktieägare med ett intresse för 
idrotten som utförts på arenan. 
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2.4  Sammanfattning  teori   och  t idigare  forskning     
          Tabell 1. Sammanfattning teori och tidigare forskning  

Teori / Tidigare forskning Vad säger den? Tillämpas genom: 
 

Signaling theory  
 
 

 
Företagen skickar ut signaler till marknaden 

som sedan tolkas och reflekteras i aktievärdet 
 

 
Hypoteser, Intervjufrågor  

Clark, Cornwell, och Pruitt 
(2002) - Corporate stadium 

sponsorships, signaling 
theory, agency conflicts, and 

shareholder wealth. 

Fann i sin undersökning att arenasponsring var 
en indikator på att företagets framtida 

ekonomiska situation såg lovande ut. De 
påvisade även att marknaden tolkade denna 

signal som positiv tillkännagivandet av 
namnrättigheterna gav en ökning på aktievärdet. 

Intervjufrågor,  
Hypotes - 

Tillkännagivandet av 
arenasponsring = positiv 

effekt på aktievärdet 
DeSchriver & Jensen (2003). 

What's in a name? Price 
variation in sport facility 

naming rights. 

Fann att de företag som väljer att bli 
arenasponsorer använder sig av en 

kostnadseffektiv marknadsföringsstrategi. 

Intervjufråga 

McCarthy & Irwin (2000). An 
examination of the rationale 
and motives for corporate 

purchase of stadia and arena 
naming rights. 

 

Fann att de företag som väljer att bli 
arenasponsorer använder sig av en 

kostnadseffektiv marknadsföringsstrategi samt 
att man vill bli en del av det lokala samhället. 

Intervjufråga 

 
Effektiva marknadshypotesen 

 
 

En marknad där priserna fullt återspeglar den 
tillgängliga informationen kallas effektiv. Ny 

informationen som når marknaden leder till att 
priset regleras och inkorporeras av nyheten både 

snabbt och korrekt. 

 
Hypoteser, Intervjufrågor 

Clark, Cornwell, och Pruitt 
(2002) - Corporate stadium 

sponsorships, signaling 
theory, agency conflicts, and 

shareholder wealth. 
 

De fann att tillkännagivandet av 
namnrättigheterna gav en genomsnittlig ökning 
av aktievärdet med 1,65 procent vid tidpunkten 

då köpet av namnrättigheterna presenteras. 

Intervjufråga,  
Hypotes - tillkännagivandet 
= en ökning på aktievärdet. 

Leeds, Leeds & Pistolet (2008) 
A stadium by another name. 
The value of naming rights. 

Fann inget ekonomiskt värde i form av onormal 
avkastning vid tillkännagivandet av 

namnrättigheterna. 

Intervjufråga 
 

Nofsingers (2001) The impact 
of public information on 

investors. 

Fann att nyheter kan delas upp i tre separata 
delar i form av positiva nyheter, neutrala 

nyheter och negativa nyheter. Dessa tre former 
har således olika påverkan på bland annat 

aktievärdet.  

Hypoteser, Intervjufrågor 

 

Behavioral finance  
 

 
Investerarna på marknaden låter sig styras av 

känslor. 
 

 
Hypoteser, Intervjufrågor 

Edmans, Garcia och Norli 
(2007) Sports sentiment and 

stock returns 

Fann i sin undersökning att en förlust för 
nationens landslag resulterade i en nedgång på 

börsen. 

Hypotes - förlust för 
hemmalaget = negativ 
effekt på aktievärdet 

Floros (2010) The impact of 
the Athens Olympic Games on 

the Athens stock exchange. 

Fann att de grekiska sponsorskapen var 
framgångsrika och ökade företagens image och 

värde. Investerarna i Grekland reagerade 
positivt när bra nyheter kom angående de 

Olympiska spelen och de grekiska atleternas 
framgångar. 

Hypotes - Vinst för 
hemmalaget = positiv 

påverkan på aktievärdet 

Chang et al. (2012). Local 
sports sentiment and returns 

of locally headquartered 
stocks: A firm-level analysis 

Fann ett samband mellan matchutfallet för det 
lokala idrottslaget och de lokala företagens 

avvikande avkastning. 

Hypotes -  
Match äger rum, 

Vinst/Oavgjort/Förlust 
påverkar aktievärdet 
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3. Metod  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Metodkapitlet redogör för hur undersökningen genomförts. Till att börja med presenteras den 
vetenskapliga ansatsen, förhållningssättet och angreppsättet. Därefter följer en förklaring till 
metodvalet, population och urval samt beskrivningar av intervjuer och eventstudier. Avsnittet 
avslutas med uppsatsens kvalitetsmått samt kritik av källor och metod.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1  Vetenskaplig  ansats     
Vanligen skiljs det mellan två huvudtyper av metoder vilka är kvantitativ och kvalitativ 
(Larsen 2009). Syftet med uppsatsen är att undersöka vad det finns för finansiellt syfte med 
att köpa namnrättigheterna för en arena där det i främsta fall bedrivs idrottsrelaterade 
evenemang. Därtill var delsyftet att undersöka hur företagets aktiekurs påverkas vid 
tillkännagivandet av att företaget blir arenasponsor samt huruvida arenasponsorns aktiekurs 
påverkas efter att ett idrottsevenemang ägt rum. Uppsatsen använder en metodtriangulering 
genom en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod.  
 
Den kvantitativa metoden ger möjlighet för kartläggning genom iakttagelser och logiska 
härledningar av aktievärdet (Harboe 2013). Därmed handlar uppsatsen delvis om en 
kartläggning av numerisk data för att undersöka hur olika idrottshändelser påverkar 
arenasponsorns aktievärde. Styrkor med den kvantitativa metoden till uppsatsen är att 
slutsatser kan dras från det gjorda urvalet till ett större sammanhang (Harboe 2013). Den är 
även mer lämpad för att stämma av huruvida teorin stämer kring den effektiva 
marknadshypotesen samt behavioral finance. Ytterligare fördelar med den kvantitativa 
metoden är att mängden information kan begränsas till vad som anses intressant (Larsen 
2009). Brist på precision vid datainsamlingen och hanteringen vid, framförallt stora, 
siffermaterialet är två nackdelar med en kvantitativ metod (Larsen 2009). Nackdelarna med 
den kvantitativa metoden kan leda till att felaktiga slutsaster dras och är något denna uppsats 
noggrant beaktar vid insamlingen av data. 
 
Den kvalitativa metoden ger möjlighet till att gå på djupet kring vissa frågor vilket ger en 
bättre möjlighet till en helhetsförståelse av ett fenomen (Larsen 2009). Den kvalitativa 
metoden är självklar då fenomenet kring arenasponsring är ett relativt nytt fenomen med en 
begränsad population. Ytterligare fördelar med den kvalitativa metoden är att den ger 
möjlighet att ställa följdfrågor vilket leder till en mer fördjupande och kompletterande svar 
(Larsen 2009), vilket också är relevant för att besvara företagets finansiella syfte med 
arenasponsringen. Det är dessutom enklare att fastställa en god validitet med hjälp av den 
kvalitativa metoden. Nackdelen med den kvalitativa metoden är att det inte går att 
generalisera resultatet (Larsen 2009). Dessutom är även intervjuareffekten något som behöver 
tas i åtanke samt att respondenten inte är sanningsenlig eller svarade det hon trodde att 
intervjuaren ville höra. Vidare kritik mot de bägge ansatserna tas upp i metodkritiken. 

3.2  Vetenskapligt  förhål lningssätt     
Det vetenskapliga förhållningssättet delas vanligtvis in i två vetenskapliga huvudinriktningar, 
positivism och hermeneutik (Thurén 2007). Hermeneutiken har mer förståelse för 
relativistiska tankegångar medans positivismen vill tro på absolut kunskap. Denna uppsats 
utgår ifrån ett positivistiskt förhållningssätt där kunskap fås genom logiska härledningar och 
uträkningar samt iakttagelser och har sitt ursprung i naturvetenskapen. Människan har således 
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två källor till kunskap; det vi kan iaktta och det vi kan räkna ut med hjälp av logik. Vilket 
innebär att fakta inte skall påverkas av känslor och därmed utgår uppsatsen från ett 
positivistiskt förhållningssätt. 
 
Positivismen kritiseras ibland för sin tråkighet och fantasilöshet (Thurén 2007). Forskare med 
ett positivistiskt förhållningssätt uppfattas ofta tråkig med uppfattningen om att denne bara 
samlar fakta på hög för att använda dess fakta genom en dator för att få fram sina 
tabellformade resultat. Dock stämmer inte denna bild in på alla positivistiska forskare, utan 
svar på kritiken sägs att all forskning av någon kvalitét kräver en viss fantasi och kreativitet. 
Positivismen menar på så sätt att den inte avvisar fantasin utan poängterar bara att den måste 
vara skild från analysen. Fantasin används för att i början av arbetet för att komma på idéer, 
skapa hypoteser och teorier. 

3.3  Vetenskapligt  angreppssätt     
Det finns två olika sätt att dra slutsatser, genom induktion och deduktion (Thurén 2007). 
Induktion bygger sin slutledning på empiri och deduktion på logik. Denna uppsats utgår ifrån 
ett deduktivt angreppssätt då företagets finansiella syfte med arenasponsring studeras med 
hjälp av logiska härledningar. Dock måste försiktighet iakttas med en viss misstänksamhet 
mot allt för logiska härledningar eftersom de kan resultera i en glömska att undersöka om 
premisserna verkligen stämmer överens med verkligheten. 
 
Denna uppsats utgår även ifrån hypoteser för att se huruvida olika faktorer påverkade 
arenasponsors aktiekurs. Detta resulterar i att en hypotetiskt-deduktiv metod användes 
(Thurén 2007). Det som görs är att hypoteser ställs upp, i detta fall kring 
tillkännagivandet.matcher och matchutfall. Sedan görs en deduktiv slutledning, och till sist 
undersöks om premisserna stämmer överens med verkligheten. På så sätt används både empiri 
och logik för att få fram svar. 

3.4  Metodval  
Företag med namnrättigheterna för en arena i Sverige är ett fenomen utvecklat under 2000-
talet. Dessutom är de flesta företag med namnrättigheterna för en arena i Sverige inte 
börsnoterade. Detta resulterar i att denna undersökning begränsas till ett fåtal företag till 
studieobjekt och att det därför lämpar sig att undersöka hela gruppen genom en s.k. 
totalundersökning (Eliasson 2010). Det i sin tur leder till att metodvalet faller på att göra 
fallstudier av företagen för att på ett djupare sätt få svar på deras finansiella syfte med att 
namnsponsra en arena. Fördelarna med fallstudie som metod är nämligen att det ger närhet till 
undersökningsobjektet vilket i sin tur ger en möjlighet till djupa insikter och ny kunskap i 
förbisedda fenomen (Merriam 1994).   
 
Den vanligaste formen av fallstudie innebär en detaljerad och djupgående analys av ett enda 
fall. Fallstudieforskning rör den komplexa och specifika natur som det unika fallet uppvisar 
(Stake 1995). Oftast förknippas fallstudier endast med kvalitativa metoder då de fungerar bra 
för att skapa en detaljerad granskning (Bryman & Bell 2005). Dock finns det flera fallstudier 
där tillämpning av både en kvalitativ och en kvantitativ metod använts. Detta för att skapa en 
bredare kunskap och undvika att endast förlita sig på en metod vilket var målet med denna 
undersökning. Yin (2007) tar dock upp intervjuer, vilket enligt honom, är en av de viktigaste 
informationskällorna i samband med fallstudier. Detta genom att intervjuer fokuserar direkt 
på studiens syfte och bidrar till insikt om kausala kopplingar.  
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Enligt tidigare nämnt är undersökningsområdet relativt okänt vilket öppnar upp för att en 
djupare studie i form av en fallstudie. Flerfallstudien genomförs med hjälp av intervjuer med 
företagens sponsoransvariga samt eventstudier av företagets aktie i samband med olika 
företags- och idrottsrelaterade händelser. Undersökning är dock inte lika djupgående inom 
varje fall som normalt vid en fallstudie men valet av metod motiverades då undersökningen 
berör ett aktuellt och relativt nytt ämne där data behövs samlas in på fältet (Yin 2007).  

3.5  Population  och  urval      
En population är samtliga enheter undersökningen önskar få upplysningar om (Holme & 
Solvang 1996). Jacobsen (2002) belyser även vikten av att urvalet spelar en avgörande roll för 
vilken information undersökningen kan använda. Det är därmed av stor vikt att urvalet är så 
ändamålsorienterat som möjligt samt att valet av studieobjekt faller på de enheter som kan 
bidra med den mest bidragande informationen och som samtidigt belyser undersökningens 
problemformulering. Då undersökningen ämnar undersöka alla inom populationen uppfylls 
ovanstående kriterier. Undersökningens population är alla börsnoterade företag som är 
namnsponsor av en idrottsarena. Urvalsramen är vidare den förteckning över de enheter i 
populationen som urvalet görs ifrån (Bryman & Bell 2005). Då uppsatsens delsyfte är att 
undersöka hur ett matchresultat påverkar arenasponsorns aktiekurs efter ett idrottsevenemang 
krävs det därmed ett urval från populationen utifrån ett antal kriterier för att verka intressant. 
Kriterierna för undersökningen är främst valda för att öka uppsatsens reliabilitet och validitet. 
Kriterier för urval:  
 

• Företaget måste varit börsnoterat i Sverige under hela perioden samt arenasponsor för 
minst en idrottsarena under hela perioden. Det börsnoterade företagets namn måste 
finnas med i arenanamnet. 

• Det skall bedrivas evenemangsverksamhet på den namnsponsrade arenan. 
• Evenemanget skall vara ett idrottsevenemang och vara av tävlingskaraktär mellan två 

klubblag på den högsta alternativ näst högsta nivån i Sverige eller en svensk/europeisk 
cupmatch. Information om spelplats och resultat måste finnas tillgänglig. 

• Den senaste tävlingssäsongen skall vara färdigspelad. 
• Idrottsevenemanget måste vara av återkommande karaktär.  
• Information om kursförändringar för nästkommande börsdag efter matchdagen måste 

finnas tillgänglig.  
• Mer än 90 procent av alla hemmamatcher ska ha spelats på den namnsponsrade 

arenan. Tillkommer det matcher utöver hemmamatcherna som egentligen skulle 
spelats på någon annan arena adderas de till resultatet för hemmaarenan. 

Inom populationen återfinns det 6 företag (ABB, Fortnox, Lindab, SAAB, Swedbank & 
Tele2) vilka klarade urvalet. Ett av företagen (Fortnox) hade inte möjlighet att medverka i 
undersökningen, vilket går att läsa vidare om i bortfallsanalysen av urval. I nedanstående 
rubrik presenteras de 5 medverkande företagen med dess arenor. 

3.6  Studieobjekt     
ABB är ett världsledande kraft- och automationstekniksföretag med svenska rötter med säte i 
den Schweiziska staden Zürich. Företaget sysselsätter omkring 135 000 medarbetare världen 
över och av dessa återfinns omkring 8 800 medarbetare i Sverige där merparten arbetar i 
Västerås, Ludvika och Karlskrona. ABBs aktier handlas på börserna i Zürich, Stockholm och 
New York. Uppsatsen har använt kursdatan från Stockholmsbörsen (Large Cap Stockholm) 
då evenemangen och arenasponsringen skett i Sverige. ABB återfinns i det svenska indexet 
OMX Stockholm Industrial Goods & Service PI (SX2700PI). 
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ABB Arena består av två anläggningar i Västerås i form av ishallen med namnet ABB Arena 
Nord samt inomhusbandyarenan ABB Arena Syd (ABB 2007). Båda anläggningarna invigdes 
i slutet av 2007 även om det endast var bandyarenan som var nybyggd. ABB Arena Nord har 
en publikkapacitet för 5 800 besökare medan ABB Arena Syd har en publikkapacitet på 10 
000 besökare. ABB Arena återfinns på Rocklunda, Sveriges största sammanhållna 
idrottsanläggning med över 2 miljoner besökare årligen (Rocklunda 2015). Ägare av arenorna 
på Rocklunda området ägs av Rocklunda Sport & Event AB, som i sin tur ägs av alla tolv 
idrottsföreningar som är verksamma på Rocklunda. ABB Arena Karlskrona är en multiarena i 
Karlskrona med en publikkapacitet på omkring 3500 personer (Karlskrona kommun). Arenan, 
som stod färdig i slutet av 2005, agerar hem till många olika idrotter och evenemang men det 
är framförallt som hemmaarena för ishockeylaget Karlskrona HK den förknippas med i störst 
utsträckning. Arenan bar från dess att den stod färdig till slutet av 2015 namnen Vodafone 
Arena och Telenor Arena (Bytet till Telenor Arena berodde på att Telenor köpte upp 
Vodafones verksamhet i Sverige) (Sverigesradio 2014). Sedan 2015 heter arenan ABB Arena 
Karlskrona efter det att ABB tog över namnsponsringsavtalet värt runt en miljon kronor per år 
(Sverigesradio 2015). ABB Arena Karlskrona och ägs av Karlskrona kommun 
(Badmintonklubben Carlskrona 2016).  
 
Lindab International AB är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och distribuerar 
produkter och systemlösningar för byggande och inomhusklimat. Koncernen omsatte under 
2015 strax över 7,5 miljarder och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. 
(Lindabgroup u.å.) Lindabs aktier handlas på Stockholmsbörsen (Mid Cap Stockholm) och 
återfinns i det svenska indexet OMX Stockholm Construction & materials PI (SX2300PI). 
Lindab Arena är en ishockeyarena i Ängelholm med en publikkapacitet för strax över 5000 
åskådare. Arenan innehåller en rad olika faciliteter såsom konferenslokaler, loger, restaurang, 
barer m.m. Sedan 2009 är Lindab Arena hemmaarena för det ishockeylaget Rögle BK. 
(Lindabgroup 2008) 
 
Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom både militärt och civil 
säkerhet med omkring 14 000 anställda. Saab utvecklar, anpassar och förbättrar ny teknologi 
till konsumenters ändrade behov. (Saabgroup u.å.) Saabs aktier handlas på Stockholmsbörsen 
(Large Cap Stockholm) och återfinns i det svenska indexet OMX Stockholm Industrial Goods 
& Service PI (SX2700PI). Saab Arena invigdes 2004 under namnet Cloetta Center, men sedan 
2014 äger Saab namnrättigheterna för arenan. Saab Arena är en av Sveriges största 
evenemangsarenor och hem till bland annat ishockeyklubben Linköping HC. 
Publikkapaciteten varierar mellan 8 500 till 11 500 åskådare beroende på evenemangsform. 
(Saabarena u.å.) 
 
Swedbank är ett Svenskt bankaktiebolag som till antalet kunder är Sveriges största bank 
(Swedbank u.å.). Swedbanks historia sträcker ända tillbaks till 1820 då landets första 
sparbank bildades och var startskottet för den expanderande bankverksamheten i Sverige 
(Swedbank u.å.). I slutet av 1990-talet ingår Sparbanken Sverige och Föreningssparbanken en 
fusion och byter namn till FöreningsSparbanken, ett namn som håller sig fram till mitten av 
2000-talet då det nuvarande namnet Swedbank antogs. Swedbanks aktier handlas på 
Stockholmsbörsen (Large Cap Stockholm) och återfinns i det svenska indexet OMX 
Stockholm Banks PI (SX8300PI). Swedbank Stadion är en fotbollsarena i Malmö med en 
publikkapacitet för 24 000 besökare (The Stadium Guide u.å.). Arenan invigdes under 2009 
och är hemmaarena för fotbollslaget Malmö FF. Swedbank stadion ägs av Malmö FF till 
81,25 procent medan PEAB AB äger de resterande 18,75 procenten (Skånska dagbladet 2015) 
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Tele2 är Sveriges näst största telekommunikationsopperatör (Tele2 2016). Bolaget 
börsnoterades under 1996 och omsatte under året 2013, 25,8 miljarder svenska kronor. Tele2s 
aktier handlas på Stockholmsbörsen (Large Cap Stockholm) och återfinns i det svenska 
indexet OMX Stockholm Telecommunications PI (SX6500PI). Sedan Stockholmsarenans 
uppkomst är Tele2 titelsponsor för arenan (Tele2 2012). Tele2 Arena är en idrotts- och 
evenemangsarena, invigd 2013, med en kapacitet mellan 30 000-40 000 åskådare beroende på 
kapacitet. Arenan har, tack vare ett skjutbart tak, möjlighet att erbjuda evenemang året om och 
hemmaarena för de allsvenska fotbollslagen Djurgården Fotboll och Hammarby Fotboll. 

3.6.1  Sammanstäl lning  studieobjekt     
 
        Tabell 2. Sammanställning studieobjekt 

Företag Branch Index Arenanamn Städer Idrott 
ABB Industrivaror & 

tjänster 
SX2700PI ABB Arena Karlskrona, 

ABB Arena Nord & ABB 
Arena Syd   

Karlskrona, 
Västerås & 
Västerås 

Ishockey, 
ishockey & 
Bandy 

Lindab Industrivaror & 
tjänster 

SX2300PI Lindab Arena Ängelholm Ishockey 

Saab Industrivaror & 
tjänster 

SX2700PI Saab Arena Linköping Ishockey 

Swedbank Finans & Fastighet SX8300PI Swedbank Stadium Malmö Fotboll 
Tele2 Telekomoperatör SX6500PI Tele2 Arena  Stockholm Fotboll 

3.7  Intervjuer     
Intervjuer kan ses som ett utbyte av åsikter gällande ett specifikt ämne mellan två parter 
(Kvale & Brinkmann 2009). Dock kan detta utbyte av åsikter ske under olika former, till 
exempel journalistiska intervjuer vars syfte är att rapportera kring viktiga händelser, 
terapeutiska intervjuer med uppgift att förbättra delar i människors liv och 
forskningsintervjuer vars syfte är att tillföra ny kunskap. Denna kunskap skapas när en 
interaktion uppstår mellan respondenten och intervjuaren. De utmärkande frågorna i en 
forskningsintervju är att de ger möjlighet till mer komplexa och detaljerade svar (Bryman & 
Bell 2005). Detta ger forskaren möjlighet att finna fler intressanta mönster och åsikter i svaren 
vilket annars riskerar att inte framkomma. Dessa kvalitativa intervjuer är även riktade mot 
respondentens intresse, vilket är motsatsen mot kvantitativa intervjuer vilket istället utgår 
ifrån forskarens intresse. Vid de kvalitativa intervjuerna kan de antingen ske i ostrukturerad 
eller semi-strukturerad form. Denna undersökning utgår ifrån en semi-strukturerad 
intervjuform vilket innebär att intervjun följer förbestämda teman med huvudfrågor vilket 
också ger respondenten chans till mer utvecklande svar (Bryman & Bell 2005). Denna form 
av intervju ger även möjlighet för forskaren att ställa följdfrågor till respondenten, detta för att 
kunna få ännu mer kunskap och information kring ämnet. För att underlätta att intervjun inte 
avviker från ämnet är intervjuguiden av yttersta vikt vid en kvalitativ intervju (Trost 1993). 
Denna guide bör även ha stark koppling till undersökningens problemformulering och syfte 
(Bryman & Bell 2005).  
 
Intervjuerna i undersökningen utgörs beroende på den praktiska möjligheten för 
respondenterna och forskarna. Då alla företag inte har kontor i Stockholm, där uppsatsen är 
skriven ifrån, finns problematik kring att utföra samtliga intervjuer i person, vilket leder till att 
undersökningen använder flera intervjuformer. En intervju skedde i person, en över telefon 
och tre via e-post. Fördelar med en intervju i person eller över telefon är att det ger möjlighet 
för att ställa följdfrågor direkt och reda ut missförstånd (Gillham 2008). Dock har de 
medverkande respondenterna via e-post informerat om att de varit tillgängliga för följdfrågor. 
För att undvika missförstånd har samtliga respondenter innan intervjun blivit informerade om 
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syftet med undersökningen. Fördelarna med att få svaren via telefon och e-post är att 
avståndet inte påverkar vilka de medverkande respondenterna i undersökningen är (Gillham 
2008). Intervjuer via e-post kan även anses fördelaktiga då det spara tid i jämförelse med den 
traditionella intervjun då den levereras “färdigtranskriberad” (Gillham 2008). Vidare kritik 
mot de olika intervjuformerna tas upp i metodkritiken. 

3.7.1  Operationalisering  av   intervjuguiden    
Frågorna i intervjuguiden är strukturerade och utformade för att på bästa möjliga sätt stämma 
överens med tidigare val och presenterad teori. Nedan följer en tabell över hur 
operationaliseringen av intervjufrågorna gått till. 
 
          Tabell 3. Operationalisering av intervjuguide 

Intervjufråga: Teori/Tidigare forskning/Syfte: 
 

Vilket motiv har ni vid inledande av 
arenasponsoringssamarbeten? 

 

 
Bakgrund till fenomenet,  

Clark, Cornwell, och Pruitt (2002) 
McCarthy och Irwin (2000) 

 
 

Vad har ni för finansiellt syfte med er arenasponsring?  
 

 
Undersökningens syfte, 

Leeds, Leeds och Pistolet (2007) 
 

 
Vad signalerar arenasponsringen ekonomiskt om ert 

företag?  
 

 
Signaling theory,  

Clark, Cornwell, och Pruitt (2002) 

 
Utifrån vilken strategi har ni valt arenan/arenorna ni 

sponsrar? Samt på vilket sätt påverkar huruvida arenan är 
nybyggd eller befintlig?   

 

 
Bakgrund till fenomenet,  

Clark, Cornwell, och Pruitt (2002), 
DeSchriver och Jensen (2003) 

 
Vilka finansiella fördelar finns det med arenasponsring 

gentemot övrig idrottssponsring? 
 

 
Undersökningens syfte 

 
Hur tror ni att idrottsmatcherna som äger rum på 
arenan/arenorna påverkar ert företags aktievärde? 

 
Effektiva marknadshypotesen,  

Behavioral finance, 
Floros (2010) 

 
 

På vilket sätt tror ni att tillkännagivandet av er 
arenasponsring påverkar ert företags aktievärde? 

 

 
Effektiva marknadshypotesen,  

Clark, Cornwell, och Pruitt (2002), 
 

 
Hur skiljer sig er investeringskalkyl för en 

sponsorinvestering kontra en vanlig investering? 
 

 
Undersökningens syfte 

 
 

 
På vilket sätt mäter ni er arenasponsring finansiellt? 

 

 
Undersökningens syfte 

 
Hur används arenan vid idrottsevenemangen av ert företag?  

 

 
Bakgrund till fenomenet  

 
Vad ser ni för finansiell risk med att vara arenasponsor? 

 

 
Undersökningens syfte,  

Leeds, Leeds och Pistolet (2007) 
 

 
Hur tror ni företaget skulle påverkas finansiellt om ni 

slutade vara arenasponsor/arenasponsorer? 
 

 
Undersökningens syfte  
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3.8  Eventstudie  som  metod    
Delsyftet med denna uppsats är att undersöka hur företagets aktiekurs påverkas vid 
tillkännagivandet av att företaget blir arenasponsor samt undersökte huruvida arenasponsorns 
aktiekurs påverkas efter att ett idrottsevenemang ägt rum. Då eventstudier mäter specifika 
events påverkan på ett företags värde (MacKinlay 1997) anses metoden vara lämpad. Valet av 
eventstudie till metod vid sådana typer av undersökningar stöds även av Fama (1991) med 
argument för att eventstudier är en lämplig metod när undersökning av förändringar på 
aktiekursen som resultat av att ett event ägt rum, samt att det är en metod som är replikerbar.  
 
I en eventstudie undersöks den avvikande avkastningen efter att ett specifikt event ägt rum, 
och för att räkna ut den avvikande avkastningen måste först den normala avkastningen räknas 
ut (MacKinlay 1997). Detta blir ett sätt att se om rationalitet äger rum på marknaden i form av 
semi-stark effektivitet och att eventet på så sätt reflekteras i värdet.  
 
Eventstudie som metod har i flera fall visat sig vara framgångsrik och givit bra resultat. Det 
finns dock kritik mot metoden vilket påvisar att den inte alltid är lämplig. Ett viktig kriterium 
för att en eventstudie ska vara en effektiv metod är att tidpunkten för eventet måste vara 
precisererat, något som visats sig vara svårt i vissa fall (MacKinlay 1997). Däremot finner 
inte denna uppsats den problematiken då det är idrottsevenemang med exakta tider och dagar 
uppsatsen ämnar undersöka. Ju mer precist ett event är ju bättre blir mätningen. Ett sätt att 
underlätta mätningen är igenom ett eventfönster som är större än själva eventet (MacKinlay 
1997). Det finns även kritik riktat mot metoden då andra event kan ha ägt rum under samma 
eventfönster och att resultatet då blir svårt att avläsa (Bowman 1983). Något denna 
undersökning inte tordes påverkas av på själva arenan då det endast kan ske ett event åt 
gången, dock måste det undersökas huruvida företaget släppt andra nyheter under fönstret för 
att vara helt säker på vad som påverkat och inte. Det finns även kritik mot att eventstudier 
tenderar att ge färre observationer, och på så sätt påverkar den statistiska säkerheten av 
resultaten (Edmans, Garcia & Norli 2007). Detta borde inte denna undersökning påverkas av 
då idrottsevenemang, i form av matcher, som ofta äger rum och att studien dessutom görs på 
mer än en idrott vilket ytterligare bidrar till fler observationer. 

3.8.1  Estimeringsperiod  
För att utföra en eventstudie menar MacKinlay (1997) att det behövs definieras ett 
observationsintervall; en estimeringsperiod och en eventperiod. MacKinlay (1997) belyser 
även genom tidigare forskning vikten av att använda en så lång estimeringsperiod som 
möjligt, då det ger en närmare uppskattning av den normala avkastningen. 
Estimeringsperioden är normalt sett perioden före undersökningen, och ska helst inte krocka 
med eventperioden för att på så sätt minska att ett evenemang påverkar den normala 
avkastningen. I och med att undersökningen undersöker flera företag och arenor med olika 
användningsområden blir det inte optimalt att använda samma estimeringsperiod för samtliga 
företag, då det skulle resultera i att event sker under estimeringsperioden. Uppsatsen ämnar 
vidare använda samma längd på estimeringsperioden, för att öka reliabiliteten och validiteten, 
och väljs utifrån den till tidräkningen är längsta säsongen, vilket går att utläsa i tabell 4. Det 
resulterar i en estimeringsperiod på 70 börsdagar, för att på så sätt exkludera merparten av 
evenemangen utanför de huvudsakliga evenemangen. Uppsatsens estimeringsperiod är något 
kortare än tidigare undersökningar, men väljes för att på ett tydligare sätt se hur dessa 
evenemang påverkar. En liknande estimeringsperiod på 70 börsdagar används även för 
tillkännagivandet för att vara konsekventa i uppsatsens beräkningar. Uppsatsen har också i 
den mån det gått försökt undvika aktieutdelningar och rapporter för att ge en bättre bild av 
den normala avkastningen. Undersökningens estimeringsperiod är därmed under den period 



25 
 

när merparten av de huvudsakliga idrottsevenemangen inte äger rum. Men i och med att de 
flesta arenorna används året om finns det ändå en problematik kring evenemang under 
estimeringsperioden. 
 
Tele2 Arena är den arena där flest evenemang sker utspritt över hela året och därmed den 
arenan där det finns störst sannolikhet att det sker evenemang under estimeringsperioden. 
Under uppsatsens estimeringsperiod framkom det att det skett 7 evenemang på Tele2 Arena1, 
men att dessa evenemang i proportion till Tele2 Arenas sammantagna evenemang är 
förhållandevis få och därför har en liten påverkan på resultatet. Övriga och merparten av 
arenorna används inte under estimeringsperioden bortsätt från mindre evenemang likt 
studentbaler, skolmästerskap i schack samt olika typer av middagssittningar 2,3,4,5,6. 
Sammantaget bör därför inte evenemangen under uppsatsens estimeringsperiod påverkat 
uppsatsens resultat. Nedan i tabell 4 följer en sammanfattning av studieobjektens 
estimeringsperioder. 
 
Tabell 4. Estimeringsperioder för studieobjekten 
Företag  År Datum Börsdagar  
ABB  2014 - 2015 11 maj - 18 augusti 2015 70 
ABB 2013 - 2014 12 maj - 20 augusti 2014 70 
ABB - tillkännagivandet 
Västerås  

2007 19 januari – 30 april 2007 70 

ABB - tillkännagivandet 
Karlskrona  

2015 9 april – 20 juli 2015 70 

Lindab 2015 18 maj - 24 augusti 2015 70 
Lindab 2014 19 maj - 27 augusti 2014 70 
Lindab (tillkännagivelsen) 2007 29 augusti - 4 december 2007 70 
Saab 2015 11 maj - 18 augusti 2015 70 
Saab 2014 12 maj - 20 augusti 2014 70 
Saab (tillkännagivelsen) 2014 27 januari - 5 maj 2014 70 
Swedbank 2014-2015 28 november 2014 - 13 mars 2015 70 
Swedbank 2013-2014 28 november 2013 - 13 mars 2014 70 
Swedbank tillkännagivelsen 2007 21 februari - 4 juni 2007 70 
Tele2 2014-2015 5 november - 18 februari  70 
Tele2 2013-2014 5 november - 18 februari  70 
Tele2 tillkännagivelsen  2012 20 januari - 30 april 70 

3.8.2  Eventperiod    
Eventperioden är när den avvikande avkastningen mäts (MacKinlay 1997). Ibland kan 
problematik uppstå i och med att det är svårt att veta exakt när eventet äger rum (Henderson 
1990), denna problematik minskas vid denna undersökning då det är idrottsevenemang som 
undersöks och då detta har ett tydligt och dokumenterat spelschema samt tillkännagivandet av 
arenasponsringen som även det har ett specifikt datum. Eventperioden kommer dock skilja sig 
lite mellan de två typerna. Vanligtvis innehåller eventperioden en tid före, själva eventet och 
tid efter (MacKinlay 1997).  
                                                
1 Patrik Tengwall, Event Sales Director på Stockholm Globe Arenas, 2016-05-27. 
2 Linda Castello, Hovmästare på Lindab Arena, 2016-05-27. 
3 Kjell Forsberg, Uthyrningssamordnare på Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen i Västerås kommun, 2016-05-25. 
4 Johan Jansson, Projektledare Evenemang på Visit Linköping & Co., 2016-05-24.  
5 Lena Olsson, Evenemangssamordnare på Karlskrona kommun, 2016-05-25. 
6 Ulrika Skoglund, Eventsäljare på Malmö FF, 2016-05-24 
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För idrottsevenemangen kommer effekten av matcherna mätas, vilket innebär att det är 
effekten på börsdagen efter evenemanget som mäts. Anledningen till att det endast är den 
dagen som är intressant är på grund av att idrottsevenemangen sker på kvällstid, således efter 
det att börsen har stängt och att informationen kring denna match då reflekteras i priset dagen 
efter. Att det endast är en dag som undersöks kan ha sin fördel då det minskar risken för att 
andra event äger rum under samma period och påverkar värdet. En eventperiod på endast en 
dag har således uppmuntras av flertalet forskare i olika forskningsområden (Peenstra & 
Scholtens 2009). För att mäta effekten efter att idrottsevenemangen ägt rum kommer 
stängningskursen för eventdagen, som tidigare nämnts på grund av att matcherna är efter 
börsen stängt, och stängningskursen för börsdagen efter eventdagen att mätas. För evenemang 
som äger rum på helger kommer det bli stängningskursen för börsdagen innan och 
stängningskursen för börsdagen efter evenemangsdagen som kommer att mätas. Det får dock 
vara max vara en stängd börsdag innan eventet och en stängd börsdag efter eventet för att 
matchen ska ingå i undersökningen för att minska risken att annan information eller andra 
evenemang hinner påverka aktievärdet.  
 
För tillkännagivandet kommer effekten av nyheten kring avtalet mätas. Då tidigare studier har 
undersökt effekten av denna typ av nyhet valdes att utgå ifrån samma eventperiod. Likt Clark, 
Cornwell, och Pruitts (2002) undersökning valdes ett fönster på 75 dagar, 25 dagar innan och 
50 dagar efter nyheten släpps. Detta blir olikt eventperioden för idrottsevenemangen men 
motiveras av att nyheten är av en annan karaktär och är en nyhet som företaget själva styr 
över. I och med den längre eventperioden kan efterföljande effekter framkomma.  

3.9  Statist isk  ram  för  eventstudier     

3.9.1  Normal  avkastning    
Den normala avkastningen kan räknas ut med hjälp av olika modeller. Den enklaste modellen 
är CMR-modellen (constant mean return model) (MacKinlay 1997). Denna modell används 
inte i denna undersökning utan det är istället marknadsmodellen (market model) som passade 
bäst då den kan ses som en förbättrad version av CMR. Detta då avkastningen i relation till 
variansen av marknadens avkastning tagits bort och att den har en större chans att upptäcka 
effekten av specifika event (MacKinlay 1997). 
 
Den normala avkastningen beräknas således med hjälp av marknadsmodellen som uttrycks i 
denna formel:  

Formel 1. Market model 

Där:                                            
𝑅𝑖𝑡  = Normal avkastning på aktien  𝑅𝑚t = Marknadens avkastning  
ϵ𝑖𝑡 = slumpvariabeln för aktien, vilket har ett förväntat värde på 0  
 
α𝑖 (alfa) och β𝑖 (Beta) är beräknade med hjälp av datan från estimeringsperioden, perioden före 
händelseperioden (MacKinlay 1997). Alfa är företagets specifika avkastning och således även 
den osystematiska risken (Kröner & Wahlgren 2015). Alfa är interceptet, det vill säga punkten 
där regressionslinjen skär y-axeln och beräknas genom följande formel:   
 



Formel 2. Alfa  

 
Där: 
R𝑖 = genomsnittliga avkastningen på aktien 
𝑅𝑚  = genomsnittliga avkastningen på marknadsindexet 
 
Beta motsvarar den systematiska risken och mäter reaktionen på en aktie i förhållande till 
rörelser i marknadsportföljens avkastning (Kröner & Wahlgren 2015). I regressionslinjen är 
Beta en riktningskoefficient och anger således lutningen på regressionslinjen och beräknas 
genom följande formel: 

Formel 3. Beta  

 
Där: 
Cov(Ri,Rm) = kovariansen mellan avkastningen på aktien     σ2(Rm) = marknadsindexets varians 

och avkastningen på marknadsportföljen  

3.9.2  Avvikande  avkastning    
För att mäta om det är någon effekt på företagets aktie efter händelsen/nyheten beräknas den 
avvikande avkastningen under eventet med hjälp av följande formel: 
 

Formel 4. Avvikande avkastning  

 

Där: 
𝐴𝑅𝑖𝑡 = avvikande avkastningen  𝑅𝑖𝑡 = företagets faktiska avkastning  
(E) 𝑅it = normala avkastningen på företagets aktie  

3.10  Hypotesprövning    
Med en hypotes menas att man skapar ett antagande. Statistisk hypotesprövning innebär att 
man prövar hypotesen angående populationen (Kröner & Wahlgren 2015). Det som görs vid 
denna hypotesprövning är att man formulerar en nollhypotes (H0) och en mothypotes (H1). 
Prövningen leder till att man antingen förkastar nollhypotesen eller inte. Vid all 
hypotesprövning behövs det även fastställas hur stor risk man ska ha att förkasta 
nollhypotesen när den är sann (Kröner & Wahlgren 2015). Denna risk kallas för prövningens 
signifikansnivå och brukar vanligen vara 5, 1 eller 0,1 procent.  
 
Det finns dock risker med hypotesprövning som bör tas i åtanke. För det första finns en stor 
risk att man accepterar nollhypotesen när den är felaktig (Kröner & Wahlgren 2015). Således 
måste beslutet att inte förkasta nollhypotesen göras med försiktighet. För det andra finns 
risken att nollhypotesen förkastas när den är sann. Denna risk är dock tämligen liten och 
stödet för mothypotesen blir starkare desto mindre signifikansnivå man har. 
Nedan följer en beskrivning av de hypoteser uppsatsen valt att testa.  

3.10.1  Hypotes  t i l lkännagivandet     
Då all tillgänglig information reflekteras på priset av aktien (Malkiel & Fama 1970) bör 
således marknaden reagera på informationen kring att ett företag köpt namnrättigheterna av en 
arena. Detta studerade Clark, Cornwell, och Pruitt (2002) när de undersökte 49 stycken 



28 
 

tillkännagivelser av köp av namnrättigheter på arenor i USA. Där påvisades att det första 
tillkännagivandet av ett köp av namnrättigheterna på en arena påverkar det sponsrande 
företagets aktievärde positivt. Resultatet visade på en genomsnittlig ökning av aktievärdet 
med 1,65 procent vid tidpunkten då köpet av namnrättigheterna presenterades. En anledning 
till att kommersiella sponsoravtal tolkas som något positivt av marknaden kan vara att avtalet 
skapar mer medial uppmärksamhet (Calderon-Martinez et al. 2005; Koku et al. 1997). 
Mazodier och Rezaee (2013) däremot fann inget samband mellan tillkännagivandet och en 
positiv avvikande avkastning. Cobbs, Gorza och Pruitt (2012) fann å andra sidan att 
tillkännagivandet gav en negativ avvikande avkastning. Det som är den påverkande faktorn 
enligt Spais och Filis (2008) är storleken på företaget och kopplingen mellan sponsringen och 
företagets övriga aktiviteter. De vore vidare intressant att se hur den svenska marknaden 
tolkar nyheten. 

3.10.2  Hypotes  matchutfal l      
Enligt den effektiva marknadshypotesen skall marknaden reagera på all tillgänglig 
information och att priset sedan regleras efter detta (Malkiel & Fama 1970). Om marknaden 
styrs av en semi-stark effektivitet, vilket denna uppsats utgår ifrån, kommer priset justeras 
omedelbart när den nya informationen blir tillgänglig. Således borde marknaden reagera på 
informationen av en idrottsmatch direkt.  
 
Tidigare forskning kring idrottens påverkan på aktievärdet har främst gjorts på fotboll. Där 
fann bland annat Nofsingers (2001) att en vinst ger en positiv effekt på aktievärdet samt att 
förlust och oavgjort däremot visar på en negativ effekt. Floros (2010) är inne på samma spår 
där han påvisade att positiva nyheter i samband med Olympiska spelen gav en positiv effekt 
på aktievärdet för landets index. Idrotten väcker således känslor vilket enligt Wann et al. 
(1994) innebär att idrottsintresserade investerare får ett förbättrat självförtroende när ens lag 
vinner och det motsatta vid förlust. Att idrotten påverkar påvisade Chang et al. (2012) när de 
fann ett samband mellan matchutfallen på NFL-matcher och de lokala företagens aktievärde. 
Då arenasponsring oftast inleds med motivet att bli en del av samhället (Clark, Cornwell & 
Pruitts 2002; McCarty & Irwin 2000) samt att investerare oftare köper lokala aktier (Chang et 
al. 2012) vore det vidare intressant att se huruvida arenasponsorer påverkas av hemmalagens 
prestationer samt att det äger rum en match överhuvudtaget.  
 
3.10.3  Sammanstäl lning  hypoteser   
Tabell 5. Sammanställning hypoteser  

Variabel  Antagande  Hypotes  
 

Tillkännagivandet 
 

 
Tillkännagivandet av att ett företag ska bli arenasponsor har en 

positiv påverkan på aktievärdet 
 

 
H0 = Hypotesen förkastas  
H1 = hypotesen accepteras 
 

 
Match äger rum 

 

 
Att det äger rum en idrottsmatch på namnsponsrade arenan påverkar 

aktievärdet  
 

 
H0 = Hypotesen förkastas  
H1 = hypotesen accepteras 
 

 
Matchutfall vinst 

 

 
En vinst för hemmalaget påverkar aktievärdet positivt 

 
H0 = Hypotesen förkastas  
H1 = hypotesen accepteras 
 

 
Matchutfall oavgjort 

 

 
Ett oavgjort resultat för hemmalaget resulterar i ett icke avvikande 

aktievärdet 
 

 
H0 = Hypotesen förkastas  
H1 = hypotesen accepteras 
 

 
Matchutfall förlust 

 

 
En förlust för hemmalaget påverkar aktievärdet negativt 

 
H0 = Hypotesen förkastas  
H1 = hypotesen accepteras 
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3.10.3  T-‐test     
Den avvikande avkastningen är testad med en hypotes för att se huruvida resultatet är 
signifikant. Detta så kallade t-testet används för att se huruvida matchresultat och 
tillkännagivandet påverkar den avvikande avkastningen. För att testa hypotesen bestäms först 
vilken signifikansnivå testet, vanligtvis mellan 5 procent och 1 procent, ska ha. Det avgörande 
om avvikelsen är signifikant eller inte är det kritiska t-värdet vilket tas i en tabell 
(Studenmund 2011). Detta värde bestäms utifrån den satta signifikansnivån, antalet 
frihetsgrader samt om testet är enkel- eller dubbelsidigt. Nollhypotesen förkastas när det 
beräknade t-värdet är större än det kritiska, och vid motsatt resultat accepteras hypotesen. 
 
Beräkningen av T-värdet beräknas enligt följande formel: 
 

Formel 6. T-test 

 
Där:  
𝑥 =  urvalets medelvärde   µ = populationens hypotetiska medelvärde  
s = standardavvikelsen för urvalet   n = antalet observationer i urvalet  

3.11  Etiska  frågestäl lningar     
Vid en undersökning bör hänsyn tas till etiska frågeställningar som kan komma att uppstå. 
Forskare måste ta hänsyn till individskyddskravet som innebär att personer inte får ta skada, 
bli kränkta eller förödmjukade på grund av forskningen (Vetenskapsrådet, 1990). 
Individskyddskravet är uppdelat i fyra delar, informationskravet, nyttjandekravet, 
samtyckeskravet och konfidentialitetskravet.  
 
Informationskravet innebär att forskaren skall informera berörda personer relevanta för 
forskningen angående syftet med studien (Vetenskapsrådet, 1990). Detta gjordes samtidigt 
som företagen kontaktades angående medverkan i undersökningen och intervjun. 
Samtyckeskravet handlar även det om berörda parter och att de som medverkar i ett 
forskningsprojekt själva har rätt att bestämma om sin medverkan. Innan intervjun inleddes 
ställdes frågan om de medverkande godkände att deras och företagets namn användes 
offentligt. Konfidentialitetskravet handlar om offentlighet och sekretess, och innebär att 
deltagarnas uppgifter behandlas med största möjliga konfidentalitet (Vetenskapsrådet, 1990). 
Då viss data och information som användes är publik uppstod därmed inte samma etiska och 
juridiska problem gällande den kvantitativa informationen. Den kvalitativa datan däremot som 
tidigare nämnts har fått godkännande av företaget att användas. Nyttjandekravet avser att 
forskaren endast får använda insamlat material i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 1990) 
vilken denna undersökning följt och även något som företagen blivit informerade om. 

3.12  Datainsamling     
Enligt Lekvall, Wahlbin och Frankelius (2001) finns det två typer av datakällor att använda 
sig av, vilka är primär- och sekundärdata. Primärdata innebär att forskare själv samlar in 
informationen vilket till exempel kan vara med hjälp av intervjuer, som det är i uppsatsens 
fall. Sekundärdata däremot innebär att informationen redan samlats in vid tidigare tillfälle av 
andra forskare. I denna undersökning användes data av både primär- och sekundär form.  
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Insamlingen av primärdata bestod av att göra intervjuer med sponsoransvariga på respektive 
företag som ingick i undersökningen. Vid intervjuerna tillämpades en och samma 
intervjuguide, detta för att senare göra en så rättvis jämförelse och utvärdering av svaren som 
möjligt (Bryman & Bell 2005).  
 
För att få en helhetsbild angående företagens finansiella syfte med arenasponsringen utfördes 
även en analys av deras aktievärde i samband med matcher och vid tillkännagivandet. Dessa 
sekundärdata samlades in via nasdaqomxnordic.com. Aktievärdet analyserades gentemot 
index som också den hämtades från nasdaqomxnordic.com. De sportsliga resultaten hämtades 
i sin tur från championshockeyleague.net, stats.swehockey.se, svenskfotboll.se, 
svenskbandy.se samt uefa.com. 

3.13  Bortfal lsanalys  urval      
Då målsättningen är att göra en totalanalys utfrågades samtliga godkända urvalskriterade 
företag inom populationen. Fortnox, ett av de sex företagen i populationen, valde att inte delta 
i undersökning. Fortnox upplevde syftet med uppsatsen intressant men valde att tacka nej på 
grund av tidsbrist. 

3.14  Bortfal lsanalys  händelser     
 Enligt Dahmström (2000) finns det två typer av bortfall; individbortfall eller partiellt bortfall. 
Individbortfallet förklaras genom att det inte finns någon information om enheten vilket i 
uppsatsen skulle kunna förklaras genom att det saknas aktiekurser eller resultat för den dagen. 
Partiellt bortfall kännetecknas istället av att det istället saknas uppgifter och därmed anses 
ofullständiga. I uppsatsen förkommer det endast partiella bortfall, eftersom det inte går att 
härleda resultatet från matchen till aktiekursens utveckling. 
 
Bortfallet i uppsatsen uppgår till totalt 78 antal matcher, vilket motsvarar 19,95 procent av 
alla matcher. I uppsatsen återfinns tre orsaker till bortfall vilka är att det överstigit 
eventperioden innan en öppen börsdag, att det spelas flera matcher under samma eventperiod 
med olika matchutfall samt att det saknas deluppgifter från matchen. Gällande överstigande 
av eventperioden gäller det matcher som spelas på fredagar eller att det av olika anledningar 
är längre än två stängda börsdagar i följd. Dessa bortfall uppgår till totalt 48 matcher medan 
det totala antalet bortfallsmatcher inom samma eventperiod med olika matchutgångar uppgår 
till 22 matcher och att det vid 8 matcher saknas fullständiga uppgifter om matchen. Nedan i 
tabell 6 går det att utläsa antalet bortfall specifikt för varje studieobjekt. 
 
Tabell 6. Sammanställning bortfall händelser 
Studieobjekt Totala 

bortfallet i 
matcher 
(procent). 

Totala bortfallet matcher 
(andel i procent mot totalen) 
orsakade av för lång 
eventperiod innan öppen 
börsdag 

Totala bortfallet matcher 
(andel i procent mot 
totalen) orsakade av 
matcher inom samma 
eventperiod 

Totala bortfallet matcher 
(andel i procent mot 
totalen) orsakade av 
ofullständiga uppgifter 

ABB 45 st (29,61%) 18 st  (40%) 27 st (60%) 0 st (0 %) 
Lindab 9 st (15,79%) 9 st (100%) 0 st (0%) 0 st (0%) 
Saab 13 st (18,57%) 5 st (35,46%) 0 st (0%) 8 st (61,54%) 
Swedbank 2 st (4,55%) 2 st (100%) 0 st (0%) 0 st (0%) 
Tele2 9 st (13,24%) 5 st (55,56%) 4st (44,44%) 0 st (0%) 

3.15  Rel iabi l itet  och  val iditet     
Undersökningen ämnade till att bidra med ett så tillförlitligt forskningsresultat som möjligt. 
För att skapa förutsättningar gällande detta tas begreppen validitet och reliabilitet i åtanke. 
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Enligt Bryman och Bell (2005) används begreppen huvudsakligen inom den kvantitativa 
forskningen men som i början på 2000-talet även anpassats till den kvalitativa metoden.  
 
Den kvantitativa delen av undersökningen anses vara tillförlitlig såväl som replikerbar. Detta 
då undersökningen grundat sig på tidigare välkända teorier, formler och metoder, där 
metoderna dessutom utförligt beskrivs så andra kan replikera undersökningen. Den 
kvantitativa delen bestod även av offentlig data vilket gör att den går att kontrollera och hämta 
igen. För att stärka reliabiliteten har även dataprogrammet Excel använts för att minska risken 
för räknefel i uträkningarna. Gällande validiteten, som handlar om att det som mäts verkligen 
mäts (Bryman & Bell 2005), stärks denna för den kvantitativa delen av undersökningen då en 
kort eventperiod valts. Varje event som uppvisat en signifikant avvikande avkastning har även 
granskats för att se om andra händelser kan ha påverkat resultatet. Validiteten kan även ses i 
två delar, begreppsvaliditet och intern validitet (Bryman & Bell 2005). Begreppsvaliditeten 
kan kopplas samman med reliabiliteten. Då tidigare välkända formler och metoder användes 
bedöms undersökningen hålla en god begreppsvaliditet. Den interna validiteten handlar om 
det kausala förhållandet och speglar huruvida en slutsats som rymmer ett kausalt förhållande 
mellan en eller flera variabler är hållbar eller inte (Bryman & Bell 2005). Här kan den interna 
validiteten påverkas av att eventstudiemetoden använts. Det är svårt att veta om det är den 
specifika händelsen som påverkat aktievärdet och inget annat. För att stärka den interna 
validiteten har de händelser som visat på en statistisk signifikans undersökt för att se huruvida 
andra företagsrelaterade händelser kan ha påverkat förändringen i aktiekursen.   
 
Den kvalitativa delen av undersökningen bedöms huvudsakligen genom två grundläggande 
kvalitetskriterier, som innebär att studien skall vara tillförlitlig och äkta (Bryman & Bell 
2005). Begreppet tillförlitlighet kan delas in i fyra underliggande delkriterier som måste 
uppfyllas för att en studie betraktas uppnå en tillförlitlig nivå. Dessa är trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet innebär  att 
forskningen ska vara utförd efter gällande regler inom kvalitativ metod vilket denna 
undersökning gjorts i och med att bland annat en intervjuguide utformats. Trovärdigheten 
stärks även av att respondenterna i undersökningen varit ansvariga för det valda ämnet och 
tordes på så sätt vara de mest lämpade. Överförbarhet som ett delkriterie behandlar i vilken 
utsträckning resultatet från undersökningen kan överföras på andra liknande miljöer (Bryman 
& Bell 2005). I detta fall handlade det om huruvida resultatet kunde användas av företag i 
allmänhet som sponsrar arenor och inte endast börsnoterade bolag. Här anses resultatet kunna 
hjälpa alla företag i hur de kan arbeta med sin investering men i och med att det är 
börsnoterade bolag som undersöks kan det vara så att de har mer resurser än mindre företag. 
Delkriteriet pålitlighet innebär att forskaren ska anta ett granskande synsätt samt att alla 
processer i undersökningen ska redogöras (Bryman & Bell 2005). Detta ansågs undersökning 
uppfylla då processerna har beskrivits utförligt i metodavsnittet samt att metodkritik har 
redogjorts. Det avslutande delkriteriet handlade om möjlighet att styrka och konfirmera vilket 
innebär att undersökningen ska ha agerat i god tro samt haft en objektiv ansats (Bryman & 
Bell 2005). Vid gällande av att styrka samt konfirmera finns originalinspelningen av 
intervjuerna sparade samt transkriberingen av denna. Den objektiva ansatsen har uppfyllts då 
intervjuguiden utformats så frågorna inte skall vara ledande eller partiska.  
 
När det kommer till det andra grundläggande kriteriet, äkthet, innebär det att respondenternas 
svar återges på ett korrekt sätt samt att undersökningen bidrar till att de som medverkat i 
studien får en bättre bild av sin situation (Bryman & Bell 2005). Det handlar bland annat om 
att respondenternas svar ska återges på ett korrekt sätt. Detta har undersökningen försökt att 
uppfylla genom att ha transkriberat intervjun och på ett så sätt noga skrivit ned vad som sagts. 
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3.16  Käl lkrit ik  
Insamling av artiklar samt litteratur har till största del gjorts med hjälp från Södertörns 
högskolas biblioteksdatabaser samt via Gymnastik- och idrottshögskolans biblioteksdatabaser. 
Uppsatsen har i stort sett endast behandlat vetenskapliga artiklar, publicerade inom olika 
tidskrifter och anses därför styrka tillförlitligheten. En del av artiklarna är från tidigt 1970-tal 
men motiverades genom att artiklarna är erkända  och refererade till en mängd andra 
vetenskapliga artiklar. Artiklarna har också legat till grund till Famas nobelpris som också ses 
som grundare för eventstudiefältet. Antalet artiklar kring arenasponsring är begränsat och 
uppsatsen har därför ibland utgått från annan idrottsbaserad forskning istället. Även den 
idrottsbaserade forskningen har varit vetenskapliga artiklar, vilket därför ändå ska anses 
tillförlitliga. 
 
Källorna till de idrottsliga resultaten är hämtade från respektive idrottsförbunds egen hemsida. 
Idrottsförbunden är ideella och har sålunda ingen egen vinning på att manipulera resultaten 
och bör därför anses vara en pålitlig källa. Stickprov har även gjorts från respektive lags 
hemsida för att säkerställa att resultaten stämmer. Nasdaqomxnordic.com bör anses vara en 
pålitlig källa i och med att de är ett världsledande börsbolag samt att stickprov har hämtats 
från Avanza.se och Finance.yahoo.com. 

3.17  Metodkrit ik     
Uppsatsen har utgått ifrån både en kvalitativ och en kvantitativ ansats vilket medför viss 
kritik. Den kvantitativa ansatsen kan kritiseras för att den inte är flexibel och kan anpassa sig 
efter forskningen (Jacobsen 2002). I denna undersökning har detta märkts då aktievärdet för 
företagen och index måste hittas och gärna från samma källa för att få högre tillförlitlighet 
Skulle något företag inte finnas skulle problem kunna uppstå. Kritik som kan riktas mot den 
kvantitativa ansatsen är att den inte ger samma djup som den kvalitativa, man får inte svar på 
frågor som “varför” (Jacobsen 2002). Dock får denna undersökning svar på dessa frågor då de 
båda ansatserna har kombineras i form av en flerfallstudie. Kritik kan dock riktas även mot 
fallstudie som metod. Nackdelar med fallstudier är att slutsatserna måste göras med 
försiktighet (Ejvegård 2009). Slutsatserna man får fram är mer antydningar, dock är denna 
uppsats en flerfallstudie med fem deltagande företag där det totala är sex företag. Således 
borde slutsatsen som dras vara representativt för urvalet men att det är med försiktighet för 
hela populationen.  
 
Då undersökningen har genomförts med olika intervjutekniker kan kritik riktas mot att 
respondenterna kan ha fått olika möjligheter att svara samt påverkas olika mycket. En nackdel 
med att ena intervjun utfördes via telefon är att man inte kan se varandra (Gillham 2008). På 
så sätt finns risken att man går miste om antydningar och visuella modifikationer om det 
respondenten säger. Det kan även skapa problem med att hålla samtalet igång då det blir 
svårare för forskarna att ge motivation och visa intresse som vid en intervju genomförd i 
person. Detta kan ha lett till att denna intervju inte gav samma ingående svar som intervjun 
som skedde i person. Tre intervjuer genomfördes även vid e-post vilken även det medför viss 
kritik. Det första är att människor oftast uttrycker sig bättre muntligt än skriftligt (Gillham 
2008). Detta märktes i denna undersökning då de intervjuer som genomfördes muntligt gav 
mer beskrivande svar än de som skedde i textform. Hade samtliga intervjuer skett i person 
skulle den insamlade datan varit större och kanske kunnat ge en mer djupgående bild av 
fenomenet. Dock finns det även nackdelar med den personliga intervjun som måste tas i 
åtanke som bland annat intervjuareffekten, vilken innebär att forskarnas närvarande kan 
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påverka respondenten och kan leda till att denne inte svarar som den skulle vilja (Eriksson & 
Hultman 2014).  
 
Estimeringsperioden längd kan kritiseras i och med att en så lång estimeringsperiod som 
möjligt är att föredra (MacKinlay 1997). Men i och med att arenorna används till olika 
idrottsevenemang kommer både tidpunkten för eventperioden och estimeringsperioden skilja 
sig mellan de undersökta företagen. Då samma konstanta estimeringsperiod valdes för 
samtliga företag, fick denna anpassas efter den längsta säsongen vilket också legat till grund 
för estimeringsperiodens längd. Därtill har uppsatsen valt att majoriteten av säsongens 
matcher inte ska återfinnas under estimeringsperioden vilket också legat till grund för 
differensen på när estimeringsperioden är hämtad. I och med skillnaden på när 
estimeringsperioden är hämtad kan det finnas makroekonomiska orsaker till skillnader mellan 
resultaten, t.ex. olika konjunkturer inom olika branscher eller olika anomalier som påverkar. 
Dock har detta övervägts noga för att exkludera matcher inom estimeringsfönstret för att på så 
sätt bäst svara på uppsatsens syfte.  
 
Uppsatsen var ämnat att bara undersöka idrottsevenemang, för att återspegla den kunskap vi 
nått under vår utbildning. Därav skrevs urvalet utifrån ett idrottsresonemang dels utifrån 
tidigare kunskaper men också i och med att idrottsevenemangen är de mest återkommande 
evenemangen på arenan. Under uppsatsens gång har det dock framgått att det skulle varit bra 
undersöka alla evenemang under undersökningsperioden. 
 
Uppsatsen valde att ta matcher med olika matchutfall under samma eventperiod till bortfall. 
Då uppsatsen lika mycket undersökte hur ett idrottsevenemang påverkade aktiekursen som att 
de olika matchutfallen påverkade aktiekursen, kunde bortfallen för att det skedde ett 
idrottsevenemang gjorts annorlunda. Till uppsatsens försvar tros de 22 bortfallen för de olika 
matchutfallen (18st för ABB, 4st för Tele2) inte påverka då T-testet ensidiga värdet är så pass 
långt i från det kritiska värdet. Vidare kan också kritik riktas mot ABBs bortfall och då 
framförallt mot säsongen 2015/16 då bortfallen ökade från redan höga 21,88 procent, under 
säsong 2014/15, till 35,23 procent. Anledningen till det höga bortfallstalet kom från 
problematiken kring att ABB var arenasponsorer för flera arenor. Den största ökningen kom 
från att det skedde fler idrottsevenemang under en och samma eventperiod med olika 
matchutfall, vilket diskuterades ovan. 
 
Uppsatsen använde sig av marknadsmodellen men inom eventstudiefältet finns en mängd 
olika modeller att använda för att räkna fram avkastning, vilket också betyder att det tros 
finnas flera tänkbara resultat utifrån samma data. Marknadsmodellen hör dock till de mest 
utvecklade modellerna och den som lämpade sig bäst för uppsatsens syfte. 
 
Uppsatsen har valt, likt de allra flesta artiklar som behandlar metoden event studie, att 
använda sig av stängningskurser. Kritik kan riktas mot användandet av stängningskurser 
eftersom det kan ge upphov till att inkludera andra aspekter som i sin tur påverkar aktievärdet 
under dagen. Samtidigt går det också att resonera att privata, icke professionella, investeraren 
inte tenderar till att hitta arbitragemöjligheter direkt vid börsens öppning. 

 



4. Empiri  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Empirikapitlet redogör för undersökningens resultat uppdelat efter företag. Först redovisas 
resultatet av intervjun som genomförts med respektive företag. Efter det presenteras resultatet 
för hypotesprövningarna gällande tillkännagivandet och matchutfall. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1  ABB    

4.1.1  Intervjun    
Fredrik Ribba arbetar på ABB, närmare bestämt på kontoret i Västerås som  communications 
manager och head of sport sponsorship. Han berättar att ABB är en stor och traditionsenlig 
aktör på orten med ett starkt lokalt varumärke. Det är också det som är ett av motiven bakom 
arenasponsringen, “att avtalen ska stötta idrotten på något sätt, stötta verksamheten som 
bedrivs lokalt”. Det andra motivet med avtalet handlar om varumärkesskapande. Man vill att 
medarbetare, föräldrar och barn på orten ska få en koppling till företaget och känna att 
företaget gör något mer för orten. Det är även utifrån den strategin företaget väljer vilka 
arenor man vill sponsra, man vill verka på orter där man har många medarbetare med syftet 
att pengarna man går in med ska gå tillbaka till idrotten. Huruvida arenan är nybyggd eller 
befintlig är inget som påverkat ABB i sin sponsringsstrategi. I Västerås där Ribba själv 
arbetar har man gått båda vägarna och sponsrade bandyhallen från det att den byggdes men 
bytte i samband med detta namn på hockeyarenan. Han säger dock att det nog är en fördel om 
arenan är nybyggd då allmänheten anammar namnet fortare men ser inga större hinder med 
namnbytet på hockeyarenan så länge man tänker långsiktigt.  
 
Det direkta finansiella syftet med arenasponsringen är dock inte så stort men Ribba 
återkommer till varumärkesbyggandet som han tror “på sikt kommer företaget tillgodo 
finansiellt”. Detta i och med att varumärket hjälper till att öka medvetenheten hos kunder som 
i sin tur genererar pengar in till företaget. Han belyser även en finansiell vinning med hjälp av 
ett starkt varumärke att man kan locka till sig mer och rätt personal, framför allt lokalt på 
orten. Skapar man en attraktiv arbetsplats får man utöver att man kan locka till sig nya 
talanger även få nuvarande personal att stanna kvar på företaget, vilken i längden blir en 
ekonomisk vinning finansiellt.  
 
Att vara arenasponsor signalerar enligt Ribba “styrka, storlek och finansiell stabilitet” hos 
företaget. Det är inte vilket företag som helst som går in ett sådant avtal och blir arenasponsor. 
Dock tror han att det finns bättre sponsringsalternativ för att generera finansiell avkastning. 
Han nämner bland annat ABB’s satsning på skid-vm i Falun där får en plattform som man kan 
använda till mycket mer i och med att man kan arbeta med kommunikation och försäljning på 
ett helt annat sätt.  
 
Angående om matcherna som äger rum på arenorna påverkar företagets aktievärde tror Ribba 
inte att det direkt påverkar. Men nämner att det kan tros ha en indirekt påverkan i och med att 
varumärket exponeras och att tror att det kan skilja sig beroende på hur stor och engagerad 
publik man har. Han tror inte heller att nyheten gällande att företaget skrivet ett avtal på 
namnrättigheterna av en arena påverkar marknaden, men kanske något mer än matcherna i 
och med att det är något man som företag kommunicerade ut.  
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Gällande hur sponsringsavtalen mäts finansiellt svarar Ribba “att man inte mäter detta alls”, 
vilket han tror mycket beror på tradition. Dock nämner han att man mäter hur mycket 
företaget och varumärket förekommer i media, vilket om man vill skulle kunna räknas om till 
pengar. Han belyser även att storleken på avtalet spelar en avgörande roll, hade avtalen varit 
större hade man troligtvis genomfört en mer grundlig mätning av sponsringen. Det är även här 
som sponsringsinvesteringarna skiljer sig från övriga investeringar företagen gör. Vid mässor 
och kampanjer är man mycket mer noga med att mäta effekten. Men Ribba upplever att de 
lokala avtalen gällande arenaavtalen blivit lyckade. Ribba belyser även att syftet med 
arenasponsringen är olikt annan kommunikation företag arbetar med. Arenasponsringen är 
som tidigare nämnt ett sätt för företaget att kommunicera med befintliga och potentiella 
medarbetare på orterna där företaget verkar. Att nå ut till sina medarbetare är även något man 
utnyttjar arenorna till då man under specifika tillfällen bjuder medarbetarna på match. Innan 
detta låter man även spelare från lagen gå runt på företag på orten för att informera och dela ut 
biljetter. ABB använder även arenan för att ta med kunder på aktiviteter, och Ribba tror det 
blir en effekt av att kunderna får ett möte med ABB på ABB arena.  
 
Men arenasponsring är inte alltid en självklar satsning, det finns även risker. Ribba tar här upp 
risken att något sker på arenan, att det blir bråk och upplopp, vilket om det händer leder till 
dålig publicitet för företaget. Något Ribba säger skulle skada ABB väldigt mycket då 
företagets ledord bland annat är hälsa och säkerhet. Detta leder även till att företaget funderar 
mer gällande vilka arenor man väljer att sponsrar. Har den aktiva föreningen på arenan 
historia av dåligt beteende blir de således inte lika attraktiva. Samtidigt poängterar Ribba att 
det dock är engagemang man vill ha i en supporterkultur och att det är det som skapar 
möjligheterna med sponsring. Riskerna är större men möjligheterna större, det är ju först när 
du får engagemanget till den målgrupp du kommunicerar som du har lyckats och det är då 
man får effekten. “Någonstans måste man ju riskera lite för att få känslorna och 
engagemanget”. Det är således lättare att skapa band med kunder på dessa platser än vid till 
exempel en mässa.  
 
Om ABB skulle avsluta sina närvarande arenaavtal tror Ribba skulle kunna påverka företaget 
finansiellt. “Det beror på vad man ersätter med”. Arenasponsringen är en av de få 
satsningarna de riktar mot allmänheten så om de skulle sluta med detta skulle varumärket inte 
bli lika välkänt hos den yngre generationen tror Ribba. Om företaget skulle byta sponsringen 
mot att satsa på kommunikation till kunder tror han att de skulle kunna tappa lite på det. 
Skulle man dock istället satsa dessa pengar sälj så skulle man kanske få tillbaka mer i rena 
pengar. Men sen är det ju svårt att sätta ett pengavärde på varumärket. Dessutom belyser 
Ribba vikten av varumärket vid rekryteringen av medarbetare, vilket han då på sikt kan bli 
kostsamt för företaget om man inte lyckas ersätta arenasponsringen med något liknande.  
 

4.1.2  Hypotes  t i l lkännagivandet  
Diagram 1 visar den avvikande avkastningen 
för ABB under eventperioden för 
tillkännagivandet för arenan i Västerås år 2007. 
Där sker en ökningen på 1,02 % under dagen 
då tillkännagivandet sker. Dock är denna 
avvikande avkastning inte signifikant på en 5 
% nivå.   
 
 

Diagram 1. AR Tele2 2012 
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       Diagram 2. AR ABB 2015 – tillkännagivandet 
Diagram 2 visar den avvikande 
avkastningen för ABB under 
eventperioden för tillkännagivandet för 
arenan i Karlskrona år 2015. Där sker 
en signifikant ökning på 2,48 % samma 
dag som nyheten släpps. 

 
 

 

4.1.3  Hypotes  matchutfal l      
Tabell 7 visar alla matcher, 106 stycken, som ägt rum på ABB’s arenor i Västerås och 
Karlskrona de senaste två säsongerna. Matcherna är därefter uppdelade efter matchutfall, 
varav 53 var vinstmatcher, 4 oavgjorda och 49 slutade med förlust för hemmalaget. Därefter 
beräknades den genomsnittliga avvikande avkastningen för att se hur aktievärdet påverkats i 
samband med matchutfallet. Resultatet visade en positiv AAR när det sker ett 
idrottsevenemang på ABBs arenor dock visade t-testet att det inte finns någon statistisk 
signifikans vilket har lett till att H1 förkastas och H0 accepteras. Resultatet visade även en 
negativ AAR vid vinstmatcher samt en positiv vid oavgjort och förlust, vilket har lett till att 
H1 förkastas och att H0 därmed accepteras. Detta förstärks av t-testet som inte påvisade 
någon statistisk signifikans på en 5 % nivå. När t-test utfördes på varje specifik match 
framkom att den avvikande avkastningen var signifikant vid 2 vinstmatcher och vid 3 
förlustmatcher. 
      
Tabell 7. Resultat matchutfall ABB  

Hypotes Antal matcher  AAR(%) T-test Enskilda signifikanta matcher  Hypotes- 
prövning 

 
Match 

 
106 

 
0,14 

 
0,235 

 
5 

H0 accepteras 
H1 förkastas 

 
Vinst  

 
53 

 
-0,06 

 
0,289 

 
2 

H0 accepteras 
H1 förkastas 

 
Oavgjort 

 
4 

 
0,32  

 
0,333 

 
0 

H0 accepteras 
H1 förkastas 

 
Förlust  

 
49 

 
0,06 

 
0,365 

 
3 

H0 accepteras 
H1 förkastas 

4.2  Lindab    

4.2.1  Intervjun    
Joakim Lönnberg arbetar som VD på Lindab och är även den som arbetar med 
arenasponsringen. Lönnberg berättar att motivet bakom inledandet av arenasponsringen var 
“att stärka varumärket samt att stötta den lokala idrotten”. Företaget vill skapa en koppling 
mellan de idrottsliga framgångarna och deras egna framgångar. Det är även genom den ökade 
kännedomen och det stärkta varumärket som Lönnberg ser det finansiella syftet.  
 
Arenasponsringen visar enligt Lönnberg “att företaget har en tydlig strategi med vad man vill 
med sitt varumärkesbyggande”. Det signalerar även goda finanser då idrottsklubbarna, i detta 
fall Rögle, är noga med att välja ut vilka sponsorer man vill förknippas med . När det kommer 
till valet av vilka arenor som man väljer att sponsra måste den lokala kopplingen vara tydlig 
och viktig. Lindab har över 1000 medarbetare som lever och arbetet i området där arenan 
finns. Huruvida arenan är nybyggd eller befintlig anser Lönnberg inte spelar någon roll.  
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De finansiella fördelarna med arenasponsringen kontra övrig idrottssponsring anser Lönnberg 
är “att arenanamnet inte bara används i idrottssammanhang”. På väg till arenan finns 
dessutom skyltar med företagets namn samt att arenan används vid aktiviteter som 
marknadsdagar och liknande när då företaget når en annan typ av intressenter. Arenan 
används även till en rad olika aktiviteter förutom de idrottsrelaterade evenemangen. Den 
används till “kundmöten, kvällsaktiviteter vid fabriksbesök samt personalaktiviteter”.  
 
När det kommer till hur idrottsmatcherna och tillkännagivandet av arenasponsringssamarbetet 
kan ha en påverkan på företagets aktier tror Lönnberg att det kan ha en påverkan. Det genom 
att “Lindabs varumärke kopplas samman med Rögles så skapas en tydlig igenkänning som 
ökar attraktionskraften och därmed aktievärdet”. När det kommer till hur man på Lindab 
mäter sin arenasponsring gör man det på samma sätt som vid andra 
marknadsföringsaktiviteter enligt Lönnberg. Det gör att man mäter igenkänningsgraden samt 
ett antal KPIer för se effekten av investeringen. Lönnberg berättar att man sedan “kan mäta 
styrkan i varumärket som vi omvandlar till försäljning”.  
 
De finansiella riskerna Lönnberg ser med arenasponsringen är kopplingen företaget får till 
idrotten. Lindab “vill förknippas med en idrott som vi alla vill ha och där man kan ta med sin 
familj”. Lönnberg berättar vidare att man skapa en miljö där personalen ska vara stolta över 
företaget man jobbar för samt idrotten man sponsrar. Känner Lindab att idrotten inte längre 
uppfyller dessa kriterier kommer man avsluta samarbetet. Lönnberg tror dock inte företaget 
skulle påverkas finansiellt om man slutade vara arenasponsor. Han berättar att de “hela tiden 
aktivt väljer de marknadsaktiviteter som ger bäst aktieägarvärde, så ett avslutat samarbete 
påverkar oss positivt när och om vi tar det beslutet”. 
 

4.2.2  Hypotes  t i l lkännagivandet        
Diagram 3 visar den avvikande 
avkastningen för Lindab under 
eventperioden för tillkännagivandet för 
arenan i Ängelholm år 2008. Där skedde 
en ökningen på 0,03 % under dagen då 
tillkännagivandet skedde. Enligt diagram 
3 går det även att utläsa att Lindab 
tappade gentemot index. Varför detta 
skedde förklaras i analysen. Den 
avvikande avkastningen är dock inte 
signifikant på en 5 % nivå. 

 

4.2.3  Hypotes  matchutfal l      
Tabell 8 visar alla matcher, 48 stycken, som ägt rum på Lindab arena i Ängelholm de två 
senaste säsongerna. Matcherna är uppdelade efter matchutfall, varav 27 var vinstmatcher och 
21 slutade med förlust för hemmalaget. Därefter beräknades den genomsnittliga avvikande 
avkastningen för att se hur aktievärdet påverkats i samband med matchutfallet. Resultatet 
visade en positiv AAR när det sker ett idrottsevenemang på Lindab arena. Dock påvisade t-
testet att det inte finns någon statistisk signifikans på en 5 % nivå. Detta har lett till att H1 
förkastas och H0 accepteras. Resultatet visade även en positiv AAR vid vinst- samt 
förlustmatcher, vilket har lett till att H1 förkastas och att H0 därmed accepteras för 
förlustmatcherna direkt. För vinstmatcherna påvisade t-testet inte någon statistisk signifikans 

Diagram 3. AR Lindab 2008 
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på en 5 % nivå. När t-test utfördes på varje specifik match framkom att den avvikande 
avkastningen var signifikant vid 2 vinstmatcher samt 2 förlustmatcher.  
 
          Tabell 8. Resultat matchutfall Lindab 

Hypotes Antal matcher  AAR(%) T-test Enskilda signifikanta matcher  Hypotes- 
prövning 

 
Match 

 
48 

 
0,26 

 
0,496 

 
4 

H0 accepteras 
H1 förkastas 

 
Vinst  

 
27 

 
0,19 

 
0,384 

 
2 

H0 accepteras 
H1 förkastas 

 
Förlust  

 
21 

 
0,35 

 
0,375 

 
2 

H0 accepteras 
H1 förkastas 

4.3  Saab    

4.3.1  Intervjun    
Stefan De Flon arbetar som brand manager för group communication på Saab. Han berättar att 
det finns flera motiv som ligger bakom inledandet av arenasponsringen i Linköping. Saab 
generellt arbetar inte aktivt med denna typ av samarbeten men fick en möjlighet då den 
tidigare sponsorn Cloetta valde att inte förlänga sitt avtal. Ett motiv till avtalet var enligt De 
Flon att få en plats där kundmöten kunde äga rum. Arenasponsringen ger även Saab möjlighet 
att berätta om vilka företaget är, att dom är mer än bara bilar. I och med detta kan man i det 
“offentliga rummet möta allmänheten” och där ge en bättre bild av Saab. Det finns även ett 
motiv i att ge tillbaka staden, då Saab är en stor arbetsgivare i Linköping, samt “att 
upprätthålla bra kontakter med kommun, skola och näringsliv”.   
 
Gällande hur Saab utnyttjar den titelsponsrade arenan berättar De Flon att det sker på flera 
olika sätt. Det främsta är att man har en VIP-loge som kan användas för att bjuda in olika 
gäster i samband med möten och konferenser som sker inne på arenan. Saab utnyttjar även 
arenan för olika aktiviteter för anställda. Under hösten 2016 kommer man även visa upp 
produkter och innovativteknik på arenan i samband med evenemangen.  
 
Det finansiella syftet kopplas De Flon ihop med företagets bild, en positiv bild av företaget 
leder till att fler blir positiva till företaget och dess produkter. Det i sin tur leder till att rätt 
rekrytering kan ske, vilket medför finansiella fördelar. Att inleda ett avtal som arenasponsor 
anser De Flon signalerar att företaget är “av så pass stor storlek så att vi kan genomföra 
denna typ av samarbeten”. De finansiella fördelarna med avtalet menar De Flon är att arenan 
finns tillgänglig under hela dygnet samt hela året om. Det gör att en närvaro både lokalt och 
nationellt kan skapas som dessutom kräver en relativt liten insats.  
 
Det fanns ingen direkt strategi bakom inledandet av arenasponsringen för Saabs del då det 
mer var en möjlighet man tog vara på. De Flon nämner dock att det fanns faktorer som 
påverkade. Dessa var “att det skulle finnas ett publikunderlag, att det fanns en sund ekonomi i 
driften/ägandet av arenan, att kommunen fanns med som en part samt att arenan skulle vara 
modern och attraktiv”.  
 
Gällande huruvida idrottsmatcherna som äger rum på arenan samt tillkännagivandet av 
nyheten kring avtalet tror De Flon inte att det påverkar företagets aktievärde. Han tror snarare 
det handlar om att ge en positiv bild av företaget. Produkterna kan inte köpas av gemeneman 
men om allmänhet blir positiva till företaget så kan det “ge en positiv inverkan på politiska 
beslut som i sin tur kan ge ett positivt köpbeslut för företagets produkter”. Detta i sin tur kan 
spela in sin roll på aktievärdet.  
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Mätningen av arenasponsringen är inte mer finansiell än att man ser att budgeten hålls berättar 
De Flon. Man mäter istället hur uppfattningen olika målgrupper har om företaget och 
huruvida den förändras. Kalkylen för sponsringsinvesteringen skiljer sig på så sätt från en 
vanlig investering då den har mer emotionella mål. Sponsringen handlar om att hitta olika 
målgrupper inom olika områden. Den finansiella risken med att vara arenasponsor anser De 
Flon är att driften blir kostsam, att arenan inte används/bokas vilket leder till finansiella 
bekymmer för arenaägaren samt att de idrottsliga framgångarna uteblir. Gällande huruvida 
företaget skulle påverkas finansiellt om det avslutade avtalet så tror De Flon inte att det finns 
någon större påverkan. Detta då det endast är en lokal/nationell investering som inte påverkar 
den globala verksamheten. 
 

4.3.2  Hypotes  t i l lkännagivandet     

Diagram 4 visar den avvikande 
avkastningen för Saab under 
eventperioden för 
tillkännagivandet för arenan i 
Linköping år 2014. Där sker en 
minskning på 1,44 % under dagen 
då tillkännagivandet sker. Denna 
avvikande avkastning är dock inte 
signifikant på en 5 % nivå.  
   

 

4.3.3  Hypotes  matchutfal l   
Tabell 9 visar alla matcher, 56 stycken, som ägt rum på Saabs arena i Linköping de två 
senaste säsongerna. Matcherna är uppdelade efter matchutfall, varav 36 var vinstmatcher och 
20 slutade med förlust för hemmalaget. Därefter beräknades den genomsnittliga avvikande 
avkastningen för att se hur aktievärdet påverkats i samband med matchutfallet. Resultatet 
visade en positiv AAR när det sker ett idrottsevenemang på Saabs arena dock visade t-testet 
att det inte fanns någon statistisk signifikans. Detta har lett till att H1 förkastas och H0 
accepteras. Resultatet visade även en negativ AAR vid vinstmatcher samt en positiv vid 
oavgjort och förlust, vilket har lett till att H1 förkastas och att H0 därmed accepteras. Detta 
förstärks av t-testet som inte påvisade någon statistisk signifikans på en 5 % nivå. När t-test 
utfördes på varje specifik match framkom att den avvikande avkastningen var signifikant vid 
5 vinstmatcher och 3 förlustmatcher.  
 
          Tabell 9. Resultat matchutfall Saab 

Hypotes Antal matcher  AAR(%) T-test Enskilda signifikanta matcher  Hypotes- 
prövning 

 
Match 

 
56 

 
0,14 

 
0,276 

 

 
8 

H0 accepteras 
H1 förkastas 

 
Vinst 

 
36 

 
0,18 

 
0,270 

 

 
5 

H0 accepteras 
H1 förkastas 

 
Förlust 

 
20 

 
0,08 

 
0,440 

 

 
3 

H0 accepteras 
H1 förkastas 

Diagram 4. AR Saab 2014 
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4.4  Swedbank    

4.4.1  Intervjun    
Claes Fagerström arbetar idag som ordförande för blodomloppet men arbetade under åren 
1976 - 2012 på Swedbank, där han bland annat var head of sponsorship. Han berättar att 
motivet med arenasponsringen för Swedbank var att ladda varumärket. Med hjälp av 
arenasponsringen arbetar man långsiktigt med att stärka kännedomen och kan “skapa positiva 
känslor och relationer kopplat till varumärket”. Fagerström berättar att man väljer vilka 
arenor man vill sponsra utifrån olika strategier beroende på vilken arena man pratar om. Man 
har utgått ifrån en lokalstrategi vid de mindre arenorna i Malmö och Örnsköldsvik (numera 
Fjällräven arena) och en nationell strategi vid nationalarenan Friends i Solna. I Malmö och 
Örnsköldsviks fall vill man skapa en mötesplats för regionen och stärka varumärket lokalt i 
området. När det gäller nationalarenan Friends så var det ett intresse för hela Sverige att 
namnge den vilket skapade en möjlighet för Swedbank att arbeta bredare med att skapa 
nätverk, möten och relationer. Huruvida arenan är nybyggd eller befintlig ser Fagerström inte 
att det påverkar Swedbank i sitt beslut. Dock nämner han att man måste arbetare hårdare för 
att sätta namnet om arenan redan är befintlig och att det därför blir mindre arbeta med namnet 
om arenan är nybyggd.  
 
När det kommer till det finansiella syftet säger Fagerström att det självklart finns ett 
affärssyfte, som han benämner det, “vi vill ju tjäna pengar”.  Sponsring är ett sätt att investera 
enligt Fagerström och det viktiga när man väljer sponsringsaktivitet är att det ska ladda 
varumärket. Han nämner även att ett starkt och laddat varumärke skapar många relationer 
vilket gör det lättare att gör affärer som i sin tur genererar pengar. Fagerström menar således 
“att arenasponsring är drivet av ett starkt affärssyfte kopplat till nätverk och relationer”.   
 
Vid frågan vad arenasponsringen signalerar ekonomiskt anser Fagerström inte att 
arenasponsringen skulle vara ett tecken på att företaget har en stark och stabil ekonomi. Detta 
då han inte anser att det är en stor investering företaget gör. Nationalarenan kostar cirka 10 
miljoner per år i avgift vilket enligt Fagerström kan jämföras med produktionen och 
kostnaden en två veckors kampanj på TV. Han ser även fördelar med arenasponsring i och 
med att det är något som lever 365 dagar om året. På så sätt är det lätt att se de långsiktiga 
fördelarna samtidigt som arenasponsringen ger möjlighet till att bygga in loger i arenan där 
man kan arbeta med en rad olika aktiviteter. Det leder till att man enligt Fagerström “blir mer 
aktiv med att jobba med arenasponsring”. Det är även detta som han ser som de finansiella 
fördelarna gentemot annan idrottssponsring. Fagerström berätta att Swedbank är väldigt 
aktiva med att använda sig av arenorna de sponsrar. Aktiviteterna och konferenserna de utför 
på arenorna är bankens bästa och har bara givit bra respons från deltagarna. Att vara 
arenasponsor göra att vi kan få “tillgång till saker som vi inte hade fått förut”.  
 
När det kommer till hur aktievärdet påverkas i samband med idrottsevenemangen tror 
Fagerström inte att det påverkar. Han menar att det “inte är vad idrotten gör utan vad 
företaget gör utav det, genom att vara aktiva och göra bra saker helt enkelt”. Inte heller 
tillkännagivandet anser Fagerström påverkar aktievärdet då det är så många olika faktorer 
som spelar in. Men om han ser till intressenternas reaktioner på nyheten har de varit delade 
meningar. De som är nära kopplade till arenan och arenaområdet reagerar oftast positivt 
medan kunder och intressenter kan tycka att pengarna borde läggas på nått annat.  Fagerström 
känner dock generellt att responsen från intressenter varit positiv då arenasponsring är något 
som kommer många till godo.  
 



41 
 

Gällande investeringskalkylen för arenasponsringen kontra en annan investering menar 
Fagerström inte att det är så stor skillnad. Det enda är att dessa investeringar är mer 
långsiktiga vilket resulterar i att kalkylen kan dras ut över flera år. När det gäller mätningen 
av dessa investeringar görs detta utifrån flera parametrar men Fagerström tycker allmänt att 
just sponsringsinvesteringar mäts för dåligt. Fagerström menar även att arenainvesteringarna 
inte medför någon finansiell risk, “det är så stabila aktörer som går in i ett sånt här avtal”.  
Han nämner även fördelen att som bank gå in i ett dessa typer av avtal, de blir inte bara 
namnrättighetsägare utan är även med och finansierar hela arenan. Att företaget skulle 
påverkas negativt av att avsluta ett arenasponsor samarbete anser Fagerström inte påverkar 
företaget finansiellt om man är rak och öppen med varför man vill dra sig ur. Bara man hittar 
en fortsättning för arenan så brukar det inte vara något problem. 
 

4.4.2  Hypotes  t i l lkännagivandet                             
Diagram 5 visar den avvikande 
avkastningen för Swedbank under 
eventperioden för tillkännagivandet 
för arenan i Malmö år 2007. Där sker 
en ökning på 0,5 % under dagen då 
tillkännagivandet sker. Dock är denna 
avvikande avkastning icke signifikant 
på en 5 % nivå.  
 

          

4.4.3  Hypotes  matchutfal l      
Tabell 10 visar alla matcher, 42 stycken, som ägt rum på Swedbank arena i Malmö de två 
senaste säsongerna. Matcherna är uppdelade efter matchutfall, varav 24 var vinstmatcher, 9 
oavgjorda och 9 slutade med förlust för hemmalaget. Därefter beräknades den genomsnittliga 
avvikande avkastningen för att se hur aktievärdet påverkats i samband med matchutfallet. 
Resultatet visade en positiv AAR när det sker ett idrottsevenemang på Swedbanks arena dock 
visade t-testet att det inte finns någon statistisk signifikans vilket har lett till att H1 förkastas 
och H0 accepteras. Resultatet visade även en negativ AAR vid förlustmatcher samt en positiv 
vid oavgjort och vinst. Dock är denna avvikande avkastning icke signifikant på en 5 % nivå 
vilket har lett till att H1 förkastas och att H0 därmed accepteras.. När t-test utfördes på varje 
specifik match framkom att den avvikande avkastningen var signifikant vid 1 oavgjord match 
och 1 förlust match.  
 
          Tabell 10. Resultat matchutfall Swedbank  

Hypotes Antal matcher  AAR(%) T-test Enskilda signifikanta matcher  Hypotes- 
prövning 

 
Match  

 
42 

 
0,06 

 
0,481 

 
2 

H0 accepteras 
H1 förkastas 

 
Vinst  

 
24 

 
0,04  

 
0,276 

 
0 

H0 accepteras 
H1 förkastas 

 
Oavgjort 

 
9 

 
0,18  

 
0,149 

 
1 

H0 accepteras 
H1 förkastas 

 
Förlust  

 
9 

 
-0,22 

 
0,188 

 
1 

H0 accepteras 
H1 förkastas 

Diagram 5. AR Swedbank 2007 
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4.5  Tele  2     

4.5.1  Intervjun  
Oscar Klingensjö arbetar i dag på Tele2 som chef för sponsorskap och event. Han berättar att 
motivet bakom arenaavtalet var att stärka varumärket. Genom avtalet ges möjlighet att träffa 
kunder, förstärka erbjudanden, associeras med andra varumärken samtidigt som man vill 
särskilja sig från sina konkurrenter. Det är även varumärket som Klingensjö ligger till grund 
för det finansiella syftet med investeringen, “ett stärkt varumärke genererar fler kunder till 
Tele2”, vilket i sin tur genererar mer i faktiska pengar till företaget. Att det var en nybyggd 
arena som valet landade på berätta Klingensjö var en tajmingfråga men nämner att det var en 
fördel att från start vara med att påverka vad arenan skulle heta då det blir mindre arbete att 
etablera namnet.  
 
Ekonomiskt anser Klingensjö inte att arenasponsringen signalerar något speciellt mer än att 
det är en marknadsföringsaktivitet. Men ser en rad fördelar att vara arenasponsor gentemot 
annan idrottssponsring då det öppnar upp för möten med olika typer av intressenter och publik 
beroende på vilket evenemang som äger rum. Klingensjö tror dock inte att 
idrottsevenemangen som äger rum på arenan påverkar företagets aktie utan endast att det har 
en effekt på varumärket utan att det endast “leder till fler kunder och därmed har en finansiell 
effekt”. Det samma tror Klingensjö gäller tillkännagivandet av nyheten att företaget blir 
arenasponsor.  
 
När det kommer till investeringskalkylen för en sponsorinvestering kontra en vanlig 
investering ställer företaget samma krav på return on investement enligt Klingensjö. Dock 
nämner han att det är svårare att se en direkt effekt av en sådan investering direkt men över tid 
så är det som vilken annan investering som helst. Företaget mäter denna investering finansiellt 
genom att mäta effekten på varumärket. “Vi mäter hur arenan påverkar vårt varumärke och 
besökares uppfattning till Tele2. Med hjälp av det kan vi räkna ut effekten även på finansiell 
nivå”.  
 
Arenan används på fler sätt av företaget när det sker evenemang berättar Klingensjö. Dels 
arbetar de aktivt med att förhöja den totala upplevelsen för besökarna på arenan men den 
används även för att bjuda in kunder och partners. Klingensjö berättar vidare att arbetet med 
Tele2 är något de är stolta över, “eftersom vi varit delaktiga i uppbyggnaden av infrastruktur 
så är det ett superbra showcase för vad vi kan göra för andra kunder”. Riskerna som finns 
med att vara arenasponsor är att företaget är beroende av att det kommer besökare och publik 
till arenan. Klingensjö ser dock inte detta som ett problem i nuläget då tillströmningen till 
arenan varit väldigt framgångsrik.  
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4.5.2  Hypotes  t i l lkännagivandet                          
Diagram 6 visar den avvikande avkastningen 
för Tele2 under eventperioden för 
tillkännagivandet för arenan i Stockholm år 
2012. Där sker en ökningen på 0,48 % under 
dagen då tillkännagivandet sker. Dock är 
denna avvikande avkastning inte signifikant 
på en 5 % nivå. 
 

    

4.5.3  Hypotes  matchutfal l      
Tabell 11 visar alla matcher, 59 stycken, som ägt rum på Tele2s arena i Stockholm de två 
senaste säsongerna. Matcherna är uppdelade efter matchutfall, varav 25 var vinstmatcher, 19 
oavgjorda och 15 slutade med förlust för hemmalaget. Därefter beräknades den 
genomsnittliga avvikande avkastningen för att se hur aktievärdet påverkats i samband med 
matchutfallet. Resultatet visade en negativ AAR när det sker ett idrottsevenemang på Tele2s 
arena vilket förstärktes av t-testet som påvisade att det inte finns någon statistisk signifikans. 
Detta har lett till att H1 förkastas och H0 accepteras. Resultatet visade även en negativ AAR 
vid vinstmatcher samt en positiv vid oavgjort och förlust, vilket har lett till att H1 förkastas 
och att H0 därmed accepteras. Detta förstärks av t-testet som inte påvisade någon statistisk 
signifikans på en 5 % nivå. När t-test utfördes på varje specifik match framkom att den 
avvikande avkastningen var signifikant vid 1 vinstmatch.  
 
          Tabell 11. Resultat matchutfall Tele2 

Hypotes Antal matcher  AAR(%) T-test Enskilda signifikanta matcher  Hypotes- 
prövning 

 
Match 

 
59 

 
-0,06 

 
0,409 

 
1 

H0 accepteras 
H1 förkastas 

 
Vinst  

 
25 

 
-0,10 

 
0,418 

 
1 

H0 accepteras 
H1 förkastas 

 
Oavgjort 

 
19 

 
0,06 

 
0,493 

 
0 

H0 accepteras 
H1 förkastas 

 
Förlust  

 
15 

 
0,21 

 
0,137 

 
0 

H0 accepteras 
H1 förkastas 

 
 

Diagram 6. AR Tele2 2012 
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5. Analys  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I det sjätte kapitlet ställs undersökningens empiri mot den tidigare beskrivna teorin och 
analyseras. Undersökningens data sammanfattas och analyseras för att presentera mönster 
och samband som hittats för respektive företag.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.1  Intervjuer     
När samtliga intervjuer sammanställts visar resultatet att flera företag uppvisar liknande 
mönster inom de olika huvudområdena; motiv och signaler, strategi och nyttjande av arenan 
samt finansiella aspekter.  Nedan följer en analys av varje område för alla deltagande företag.  

5.1.1  Motiv  och  signaler     
Clark, Cornwell och Pruitt (2002) påvisade i sin undersökning att fem stycken motiv ligger till 
bakgrund för att företag ska bli titelsponsor av en arena. Motiven handlade om att förbättra 
företagets image, använda arenasponsringen som en kommunikationsstrategi, skapa 
medvetenhet hos omgivningen, särskilja sig från sina konkurrenter och slutligen att det är en 
del av den stora marknadsföringsplanen. I uppsatsens resultat framkom att samtliga 
medverkade företag i undersökningen påvisade en eller flera av dessa motiv när de inleder ett 
arenasponsringssamarbete. ABB, Lindab, Tele2 och Swedbank såg alla avtalet som ett sätt att 
arbeta med varumärkesbyggande, något som skulle kunna kopplas samman till alla fem 
motiv. De Flon på Saab uttryckte sig likt Clark, Cornwell och Pruitt (2002) och berättade att 
det handlar om att “möta allmänheten” samt skapa en bättre bild av företaget vilket skapar en 
medvetenhet hos omgivningen och förbättra företagets image. Ribba på ABB var även han 
inne på att motivet grundar sig i att skapa en medvetenhet hos omgivningen, och det framför 
allt lokalt. Även Lönnberg på Lindab och Fagerström på Swedbank benämnde vikten av att 
öka kännedomen om företaget och att arenasponsring kan vara ett medel för att göra det. 
Klingensjö på Tele2 var den enda som specifikt uttryckte att de ser det som ett sätt att 
särskilja sig från sina konkurrenter vilket är specifikt det som Clark, Cornwell och Pruitt 
(2002) ser som ett av de fem motiven. Även Watson, Shrives och Marston (2002) har nämnt 
detta som en av anledningarna till att företagen går ut med denna typ av nyheter.  
 
Att resultatet överensstämmer med tidigare forskning kan tros bero på att detta fenomen är väl 
dokumenterat i framför allt USA där Clark, Cornwell och Pruitt (2002) genomfört sin studie 
och att resultatet därför har en hög tillförlitlighet. Arenasponsring kan även ses som form av 
marknadsföring och att dessa motiv även kan appliceras till andra former av 
marknadsföringsaktiviteter vars motiv har oerhört med forskning bakom sig.  
 
När det kommer till vad för signaler företaget sänder ut i och med arenasponsoravtalet så 
finns det delade meningar i resultatet. Clark, Cornwell och Pruitt (2002) menade att ett 
arenasponsoravtal är en indikator på att företagets framtida ekonomi ser ljus ut. Det var dock 
ingen av de deltagande företagen som uttryckt sig specifikt att företagets framtida ekonomi 
ser ljus ut. Däremot såg ABB, Saab och Lindab vissa signaler från företagets sida. Ribba på 
ABB ansåg att det signalerar “styrka, storlek och finansiell stabilitet”, De Flon på Saab 
benämnde att “företaget är av så pass stor storlek att man kan genomföra samarbetet” och 
Lönnberg på Lindab såg det som en signal att företaget “har goda finanser”. Tele2 och 
Swedbank höll däremot inte med. Klingensö på Tele2 såg det bara som en signal om att 
företaget genomför en marknadsaktivitet. Fagerström på Swedbank menade att avtalet inte 
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alls är något tecken på att företaget har en stark eller stabil ekonomi, detta då han inte anser att 
det är en stor investering företaget gör. Som exempel tog Fagerström upp nationalarenan i 
Stockholm. Denna kostar cirka 10 miljoner i avgift per år för företaget, vilket han jämför med 
totalkostnaderna för en två veckors Tv-kampanj. Detta kan även kopplas samman med 
DeSchriver och Jensen (2003) samt McCarty och Irwin (2000) som såg det som en signal att 
företaget använder sig av en kostnadseffektiv marknadsföring.  
 
Varför det finns delade meningar kring denna fråga kan bero på att de olika företagen har 
olika förhållande till vad som är en stor investeringen och inte. Något som också kan ha 
påverkat är att företagen verkar inom olika branscher. Lindab, Saab och ABB som alla är 
verksamma inom industribranschen ser det som en indikator på något positivt hos företaget, 
medan de två andra deltagande företagen som inte är med i den branschen ser det helt på ett 
annat sätt.  

5.1.2  Strategi  och  nyttjande  av  arenan    
Clark, Cornwell och Pruitt (2002) samt McCarty och Irwin (2000) beskrev arenasponsringen 
som en del i företagets strategi för att bli en del av samhället. Det nämner även ABB, 
Swedbank och Lindab, att man som företag har en lokal strategi. Ribba på ABB beskrev 
strategin som att man vill bli en del av det lokala, på så sätt kan man verka på orten där man 
är verksam och ge tillbaka till idrotten och samhället. Lönnberg på Lindab är inne på samma 
spår och ville att den lokala idrottens framgångar ska kopplas samman med företagets 
framgångar. Fagerström på Swedbank beskrev att de olika arenorna företaget är titelsponsor 
för följer olika strategier. Malmö följde den lokala, att man ville skapa en mötesplats för 
regionen medan nationalarenan i Stockholm var av intresse för hela Sverige. Att vara sponsor 
för nationalarenan för nationalsporten kan vara svårt att se som något annat än att företaget 
blir en del av samhället. De Flon på Saab beskrev inte specifikt att företaget hade som strategi 
att bli en del av samhället men nämnde kommunen som en viktig faktor i köpet. På så sätt kan 
man tänka att samhället ändå är en viktig del i företagets strategi och framför allt det lokala. 
De Flon beskriver även att ett av motiven till samarbetet är att ge tillbaka till staden vilket 
också kan tolkas som att företaget vill bli en del av samhället. Strategin att bli en del av 
samhället är även något som flera av företagen kopplar samman med motivet bakom 
samarbetet.  
 
Att detta verkar vara den vanligaste strategin bakom arenasponsringen kan bero på att “bli en 
del av samhället” känns som en allmän strategi när det kommer till sponsring och idrott. 
Sponsring av idrotten gör att man som företag kan vinna mycket goodwill genom att man ger 
pengar till en bra sak sätt ur samhället ögon. På så sätt kan man ge tillbaka till samhället och 
på ett enkelt sätt att stärka sitt varumärke samt skapa en positiv bild av företaget.  
 
DeSchriver och Jensen (2003) påvisade i sin undersökning att det fanns en påverkande faktor 
i huruvida arenan är befintlig eller nybyggd gällande om den blir sponsrad eller inte. De fann 
att nybyggda samt okända arenor tenderar att oftare bli sponsrade än de som redan är 
befintliga och redan har ett erkänt namn då det kräver mer arbete. Samtliga företag ansåg inte 
att det påverkade företaget i sitt beslut huruvida arenan var nybyggd eller befintlig. Dock 
nämnde ABB, Swedbank och Tele2 likt DeSchriver och Jensen (2003) att det finns en fördel i 
att arenan är nybyggd på det kräver mindre arbete att få namnet etablerat. Så sett ur ett 
finansiellt perspektiv kan det tordes vara av fördel att välja en nybyggd arena att vara 
titelsponsor för då det blir en mer kostnadseffektiv marknadsföring.  
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Att det inte påverkar företagen huruvida arenan är nybyggd eller befintlig kan ha sin koppling 
till strategin. Det kan vara så att företaget ser strategin och motivet att bli en del av samhället 
är av större vikt än att namnet snabbt ska anammas av omgivningen. Sen kan det även så att 
företagen inte ser det som ett problem att det tar tid att etablera namnet då man ser avtalet som 
något långsiktigt.  
 
Strategin gällande hur man som företag använder arenan man är sponsor åt skiljer sig något 
mellan de deltagande företagen. Donlan (2014) fann att sponsring har en positiv inverkan på 
varumärkeskapitalet. Keller (1993) är även inne på att ett starkt varumärkeskapital ger bättre 
möjlighet att bygga starka band till kunderna. Att skapa ett starkt varumärke är som tidigare 
nämnt ett motiv till inledandet av ett arenasponsorsamarbete. Men att företagen gör det för att 
stärka banden till kunder bekräftas av ABB, Tele2 och Lindab som alla berättade att de nyttjar 
arenan för kundmöten. Saab och Swedbank sa inte specifikt att de nyttjar arenan för specifik 
men nämnde att de inbyggda logerna används till konferenser och olika typer av möten. Något 
man skulle kunna tänka sig att det även innefattar kunder. Det framkom även att ABB, Saab 
och Lindab nyttjar sin arena för olika aktiviteter riktade till sina medarbetare. Detta kan också 
kopplas samman med ett starkt varumärkeskapital då de nöjda medarbetarna troligtvis sprider 
en positivare bild av företaget än de missnöjda.  

5.1.3  Finansiel la  aspekter     
Det finansiella syftet med arenasponsoravtalet kan ses som både direkt och indirekt. McCarty 
och Irwin (2000) fann ett direkt syfte i att man genom arenasponsringen vill öka 
försäljningen, något som även Dolphin (2003) varit inne på. Dolphin menade att fansen 
uppskattar företagets investering vilket leder till att en tänk målgrupp påverkas positivt vilket i 
sin tur kan leda till en ökad försälning. Att det finansiella syftet grundar sig i en ökad 
försäljning tog Klingensjö på Tele2 upp. Arenasponsringen är ett sätt för företaget att 
generera fler kunder som i sin tur generar mer pengar till företaget. Även Fagerström på 
Swedbank är inne på ett affärssyfte där det handlar om att man vill tjäna pengar på sin 
investering. Han berättade att det stärkta och laddade varumärket gör att relationer kan skapas 
och underlättar vid affärer. På så sätt genererar arenasponsringen pengar tillbaka till företaget. 
Ribba på ABB instämmer och ser att arenasponsringen kan skapa en medvetenhet hos kunder. 
Han ser dock inte det finansiella syftet som direkt utan något indirekt som gynnar företaget på 
sikt. Ribba berättade även om att arenan kan hjälpa till i skapandet av en attraktiv arbetsplats 
som även det på sikt är av ekonomisk vinning för företaget. Det är även De Flon på Saab inne 
på och beskrev att arenasponsringen leder till att fler blir positiva till företaget och att det 
underlättar så att rätt rekrytering kan ske.   
 
Att alla företag inte ser ett direkt finansiellt syfte med investeringen kan bero på att det oftast 
är ett långsiktigt samarbete där man sätter upp långsiktiga mål som handlar mycket om att öka 
kännedomen, stärka varumärket och bli en del av samhället. På så sätt ser man inte det 
finansiella som det primära utan något som indirekt blir en effekt av investeringen.  
 
Trots att det direkta finansiella syftet inte alltid är självklart ser alla företag en rad fördelar 
med att vara arenasponsor till skillnad från övrig idrottssponsring. Det både De Flon på Saab 
och Fagerström på Swedbank belyste var att arenasponsring är något som sker 365 dagar om 
året och dessutom dygnet runt. Klingensjö på Tele2 tog upp fördelen att arenan öppnar upp 
för flera typer av möten. Det tordes även de andra företagen hålla med om då de alla nyttjar 
arenan till olika former av möten och aktiviteter. Lönnberg på Lindab påpekade även fördelen 
att kunna förknippas med mer än bara idrott då det även sker andra evenemang på dagens 
arenor.  
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Det faktum att det skulle finnas finansiella fördelar och aspekter gällande tillkännagivandet 
och idrottsevenemangen som sker på arenan trodde ingen av företagen att det finns en 
koppling som påverkar företagets aktievärde. De motsäger således Famas teori om den 
effektiva marknadshypotesen gällande denna typ av nyheter vilket dessutom visade sig 
stämma överens med resultatet. Företagens antaganden gällande tillkännagivandet stämmer 
således överens med det som Leeds, Leeds och Pistolet (2008) fann i sin undersökning, vilket 
var att tillkännagivandet inte resulterade i en onormal avkastning.  
 
Att företagen själva inte trodde att det skulle finnas en påverkan på aktievärdet vid dessa typer 
av nyheter kan bero på att det i så fall hade påverkat investeringen. Troligtvis gör företaget en 
del förarbete innan man skriver på denna typ av avtal och bör således veta vad det finns för 
fördelar och risker.   
 
När det kommer till hur investeringen mäts finansiellt var svaren varierande men där ingen 
uppvisade en ren finansiell mätning. Ribba på ABB var öppna med att det inte var något man 
mäter alls och är något han tror beror på att tradition. Sponsring är något som mäts efter 
magkänsla, men att dessa avtal upplevts som lyckade enligt Ribba. De följer således samma 
mönster som Floros (2010) som fann att sponsorskapen under OS var väldigt framgångsrika. 
Något som övergripande upplevs som den generella uppfattningen av investeringen hos 
samtliga företag. Lönnberg på Lindab och Klingensjö på Tele2 berättade att man mäter 
effekten av marknadsföringen. Man ser hur igenkänningsgraden och varumärket har 
påverkats. De Flon på Saab berättade att investeringen inte mäts mer än att budget hålls. 
Fagerström på Swedbank menade att sponsring i allmänhet är något som mäts för dåligt. Att 
Fagerström poängterade detta är fundersamt då de ser denna investering likt andra. Klingensjö 
på Tele2 är även han inne på samma spår då han berättade att företaget ställer samma krav på 
return on investment vid arenasponsringen som vid andra investeringar. Lönnberg på Lindab 
ser dock en skillnad i investeringskalkylerna då arenasponsringen handlar om mer emotionella 
mål vilket är kopplat till deras mätning av varumärkeseffekten.  
 
Anledningen till att sponsringen inte mäts finansiellt kan bero på att det är en svår investering 
att mäta i pengar. Detta då motiven och strategin handlar om flera mjuka värden som bland 
annat att stärka varumärket och företagets image, något som Lönnberg på Lindab var inne på. 
Dock kan det upplevas som oroande ur ett aktieägarperspektiv att företagen inte gör tydliga 
finansiella mätningar på sina investeringar.  
 
Slutligen diskuterades de finansiella riskerna med avtalet och hur det skulle påverka om 
företaget avslutade samarbetet. Ribba på ABB samt Lönnberg på Lindab kopplade samman de 
finansiella riskerna med risken att associeras med idrotten. Man som företag vill förknippas 
med idrottens goda värden och inte skandaler där folk råkar illa ut. Dock tog Ribba upp att 
detta även är sponsringens fördel, idrott är något som engagerar och det är den känslan man 
vill åt. Således är det en balansgång att hitta engagemanget med minst risk. De Flon på Saab 
såg även en annan risk kopplat till idrotten och det är att de idrottsliga framgångarna uteblir. 
På så sätt används arenan inte lika mycket och kan leda till en kostsam drift för arenaägaren. 
Klingensjö på Tele2 är inne på liknande spår där han såg en risk i att publiken uteblir. Dock är 
detta inget problem i nuläget men något som skulle kunna påverka i framtiden. Swedbank och 
Fagerström däremot ser inga risker då det är ett avtal med stabila aktörer som inte medför 
några finansiella risker. Gällande hur ett avslutat avtal påverkar företaget finansiellt är 
meningarna aningen delade. Ribba på ABB ser en risk i att ett avslutat kontrakt kan påverka, 
beroende på vad man ersätter det med. Svårt att få samma varumärkeskapital genom något 



48 
 

annat men att pengarna kan investeras på andra sätt som genererar mer rena pengar till 
företaget. De Flon på Saab och Fagerström på Swedbank menade däremot att det inte 
påverkar då företaget är så pass stort. Fagerström poängterade att om man är öppen med 
varför man slutar så är det inga problem. Lönnberg på Lindab menar även han att det inte 
påverkar företaget negativt om de skulle avsluta avtalet utan tog istället upp att det kan 
påverka företaget positivt. Detta då det visar aktieägarna att man väljer andra 
marknadsaktiviteter som ger ett bättre aktieägarvärde.  
 
Att det finns risker med alla investeringar känns som en självklarhet om man vill ha 
avkastning. Denna typ av investering kan dock ses annorlunda då risken blir i form av en 
tredje part där publikskandaler kan påverka företaget finansiellt, främst genom minskat 
varumärkeskapital. Däremot ses en ökad trend gällande arenasponsring trots det att senaste års 
idrott haft flera skandaler. Detta kan bero på, som Ribba var inne på, att idrottens positiva 
engagemang väger upp risken för skandaler. Att det är delade meningar för hur ett avslutat 
avtal påverkar företaget kan bero på hur man ser på saken. Ser man det till finansiellt rena 
pengar finns förståelse för att stor företag inte märker av det. Men man kan även se det som 
Ribba och se hur de påverkar det indirekt finansiella i form av bland annat varumärkeskapital, 
där man troligtvis kan tappa om man inte ersätter det med något annat. Sen kan man självklart 
se det som aktieägare och se det som att man avslutar en investering som inte längre anses 
fördelaktig och på så sätt ser det som något positivt.  

5.2  Ti l lkännagivandet     
Resultatet av tillkännagivandet vid namnrättighetssponsringen visar i 4 av 5 fall till tendenser 
av ett positivt AR för företagen, vilket uppsatsen finner stöd från Leeds, Leeds och Pistolet 
(2008) där de inte fann något ekonomiskt värde i form av onormal avkastning vid 
tillkännagivandet av namnrättigheterna. Anledningen till resultatet skulle kunna förklaras 
genom att en del investerare inte finner kopplingen mellan företaget och 
marknadsföringsaktiviteten tillräckligt starkt, vilket är en grundförutsättning enligt Spais och 
Filis (2008). Men att det också finns en del investerare vilket upplever en positiv bild av det 
kommersiella sponsorskapet, vilket förklara tendenserna till den positiva aktieutvecklingen 
och något Mazodier & Rezaee (2013) kommit fram till i deras undersökning. En 
bakomliggande orsak till resultatet skulle kunna förklaras genom att arenasponsring i Sverige 
fortfarande är ett väldigt nytt fenomen och att investerare därför inte vet hur de ska tolka 
nyheten.  
 
Arenasponsringen har sitt ursprung från den mer kommersiellt baserade idrotten i USA och 
där Clark, Cornwell, och Pruitt (2002) fann en tydlig positiv aktieutveckling vid 
tillkännagivandet vid namnrättighetsaffärerna. Investerare på den amerikanska marknaden 
upplevde därmed en tydligare koppling till det kommersiella sponsorskapet och tolkade 
nyheten mer positivt än på den svenska marknaden. Dock upplever inte den svenska 
marknaden en klar negativ bild av sponsringsaffärerna då resultatet går emot Cobbs, Groza 
och Pruitt (2012) tidigare forskning om att tillkännagivandet av namnrättighetsaffärerna 
skulle ge en signifikant negativ utveckling. Därmed finns det anledningar till att tro att 
namnrättighetsaffärer i framtid kan komma att påvisa en tydlig positiv utveckling likt Clark, 
Cornwell, och Pruitts (2002) resultat, om investerarna finner en tydlig koppling mellan 
företaget och marknadsföringsaktiviteten. 
 
Vidare finner också uppsatsen stöd från DeSchriver och Jensens (2003) tidigare forskning, 
vilka menade att arenor med redan kända namn inte ger samma aktieutveckling mot vad 
nybyggda eller okända arenor tenderar att göra. De nybyggda arenorna; Swedbank Stadion 
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och Tele2 Arena uppvisade en positiv utveckling för arenasponsorns aktievärde, medan Saab 
Arena påvisade en negativ utveckling för Saab. Detta kan antas bero på att Saab Arena i 
Linköping bytte namn från Cloetta Center, vars namn redan fått en stark och förankrad 
position i samhället. En liknande situation uppkom i Västerås där en av de två arenorna var en 
nybyggd arena medan den andra sedan tidigare hade ett välkänt namn. Skillnaden mellan 
arenan i Västerås och den i Linköping var att arenan i Västerås inte burit ett företagsnamn 
tidigare, vilket också kan ha varit en bidragande orsak till Saabs negativa utveckling. Något 
som kan påvisa en konservatism hos investerarna likt det Ritter (2003) beskrev. 
Tillkännagivandet av ABB Arena Karlskrona var den enda namnrättighetsaffären vilken 
påvisade en signifikant positiv utveckling, men då namnrättighetsaffären nådde marknaden 
samtidigt som ytterligare en nyhet från ABB går det inte att säkerställa vilken av nyheterna 
som gav den positiva aktieutvecklingen. 
 
Specifikt när det gäller resultatet för Lindab gick det att utläsa ett positivt AR, även om 
aktievärdet stod oförändrat och tappat gentemot index. Anledningen till resultatet kom från att 
Lindab under estimeringsperioden uppvisade ett negativt alfavärde, vilket innebar att Lindab 
under den perioden hade en sämre utveckling än förväntat enligt betavärdet. 

5.3  Matchutfal l      
 
Resultatet påvisar en tendens till positiv aktieutveckling för företagen vid matchutfallen på 4 
av 5 namnsponsrade arenor. Specifikt finner uppsatsen 20 matcher med signifikant 
aktieutveckling vid ett matchevenemang, men att det inte i något tillfälle sker utan en 
ytterligare nyhet från företaget, vilket leder till att det inte går att härleda vilken nyhet som 
orsakat kursförändringen. Vidare finner uppsatsen att det vid endast en arena gick att finna 
tendenser till att arenasponsorn uppnådde ett positivt AAR vid vinst medan det vid de 
resterande fyra arenorna istället finns tendenser till ett negativt AAR vid vinst. Resultatet talar 
emot resultatet från både Floros (2010) och Edmans, Garcia och Norlis (2007) tidigare 
studier. Floros (2010) studie visade att det fanns ett samband mellan grekiska atleters 
framgångar med en positiv aktieutveckling medan och Edmans, Garcia och Norli (2007) 
studie visade på att en förlust för nationens landslag resulterar i nedgång på börsen. 
Uppsatsens resultat går även emot Nofsinger (2001) resultat om att en vinst ger en positiv 
effekt på aktievärdet samt att förlust och oavgjort påvisar en negativ effekt. En anledning till 
att aktiekurserna inte signifikant ändrats genom matchutfallen kan bero på att investerare inte 
uppfattar matchutfallen tillräckligt positiva-, negativa- eller neutrala och att de än mindre 
upplever skillnader i resultat från matcherna till att påverka arenasponsorns aktievärde. En 
bakomliggande orsak skulle kunna vara att företaget bakom arenasponsringen har en tydligare 
koppling till arenan snarare än till hemmalaget på arenan (Spais & Filis 2008).  
 
Samtliga av ovanstående tre studier från idrotten motsäger sig Famas teori (Malkiel & Fama 
1970) om ett rationellt beteende vilket menar att människor inte låter sina beslut påverkas av 
känslor. Wann et al. (1994) menar att supportrar ofta upplever en stark positiv reaktion när 
deras lag presterar bra och ett minskat självförtroende när det går dåligt, något Chang et al. 
(2012) från tidigare studier kunde påvisa genom ett samband mellan resultat från NFL 
matcher och kursförändringen på de lokala aktierna. Chang et al. (2012) menar också att 
förluster samt vinster vid viktiga matcher påverkade aktiekursen i än större utsträckning. I och 
med att ovanstående resonemang inte går att finna i uppsatsens resultat kan det tänkas att 
investerare till uppsatsens studieobjekt inte påverkas av samma irrationella beteende likt de 
tidigare studierna påvisat. För trots att motivet till arenasponsring oftast genomsyras av att bli 
en del av samhället (Clark, Cornwell & Pruitts 2002; McCarty & Irwin 2000) samt att 
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investerare oftare köper lokala aktier (Chang et al. 2012) betyder det inte nödvändigtvis att 
investerare finner ett samband mellan hemmalaget, och dess matchutfall, arenasponsorns 
aktieutveckling eftersom de undersökta företagen snarare är nationella samt ibland även 
internationella snarare än lokala. 
 
Uppsatsens resultat om att idrottsmatchens utfall inte påverkar aktieutvecklingen finner 
uppsatsen stöd i Gerlachs (2011) studie, vilket menar att matchresultatet, och där genom 
humöret på investeraren, inte har någon påverkan på börsen. Anledningen till resultatet kan 
dels komma från tidigare förda resonemang om att företagen bakom arenasponsringen inte 
nödväntigtvis är kopplat till hemmalaget på arenan men framförallt genom att den svenska 
idrottskulturen inte har samma kulturella dignitet likt den amerikanska marknaden och att det 
därför inte orsakar samma irrationella beteende för investerare. Men det finns också tendenser 
i resultatet som pekar på att den svenska idrottskulturen rör sig mot den amerikanska dito och 
att det därför i framtiden kan komma att påvisa ett annat resultat.  
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6. Slutsats  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I detta avsnitt presenteras undersökningens slutsatser som kan dras ur resultat och analys. 
Här besvaras undersökningens syfte och undersökningsfrågor med hjälp av undersökningens 
framtagna resultat.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad det finns för finansiellt syfte med att köpa 
namnrättigheterna för en arena där det i främsta fall bedrivs idrottsrelaterade evenemang. 
Resultatet visar överlag att företagen ser en finansiell vinning i att med hjälp av 
arenasponsringen skapa ett starkare varumärke och en förbättrad företagsimage. Det i sin tur 
kan på olika sätt generera finansiella fördelar för företaget. Resultatet visar att det finns skilda 
meningar gällande vad arenasponsring signalerar ekonomiskt om företaget. Tre av fem 
företag anser att det signalerar en form av storlek samt finansiell styrka och stabilitet, medan 
de andra två inte menar att det signalerar något specifikt. Detta då de inte anser att 
arenasponsringen är en stor investering utan att det istället handlar om en kostnadseffektiv 
marknadsföring.  
 
Delsyftet med uppsatsen är vidare att undersöka hur företagets aktiekurs påverkas vid 
tillkännagivandet av att företaget blir arenasponsor samt att undersöka huruvida 
arenasponsorns aktiekurs påverkas efter att ett idrottsevenemang ägt rum. Uppsatsens resultat 
påvisar att företagens aktiekurs varken påverkas vid tillkännagivandet eller av 
idrottsevenemanget. Att tillkännagivandet inte påverkar är i motsatt till viss tidigare forskning 
men har stöd i annan. Gällande matchutfallen kan det fastställas att företagen som sponsrar 
arenorna inte påverkas finansiellt, i form av förändrat aktievärde, när det sker ett 
idrottsevenemang på den sponsrade arenan. 
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7. Avslutande diskussion  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I det avslutande kapitlet diskuteras fenomenet arenasponsring på en övergripande nivå samt 
egna reflektioner kring ämnet. Det sker även en diskussion kring hur resultaten och den nya 
informationen kan nyttjas av marknaden. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sponsring i form av titelsponsring av en arena är enligt tidigare nämnt ett relativt nytt 
fenomen i Sverige och då framför allt när börsnoterade företag inleder dessa samarbeten. Det 
finns två typer av intressenter när det kommer till namnrättigheter av arenor; antingen äger 
staden eller företaget själva namnrättigheten eller så distribuerar de ut namnet genom 
franchising (Leeds, Leeds & Pistolet 2007). De deltagande företagen i denna undersökning är 
inte ägare av arenan i sig utan har köpt namnrättigheterna för arenan under en viss period och 
är därmed något som bör tas i åtanke. Företagen har genom den ökade professionaliseringen 
och kommersialiseringen av idrotten fått tillgång till en enorm marknad de tidigare varit 
uteslutna ifrån. Idrottsmarknaden erbjuder en nästintill oändligt stor exponeringsmöjlighet 
samtidigt som företagen också får möjligheten att förknippas med idrottens goda värden. Det 
är ganska tydligt att se vad idrotten får ut av dessa samarbeten men målet med denna 
undersökning är att se vad företagen får för vinning och framför allt sett till det finansiella, 
”Vad vinner företagen på namnet?”.  
 
Resultatet i denna undersökning visar att matcherna som äger rum inte påverkar det 
titelsponsrade företaget. Denna information kan vara av fördel för både marknaden och 
idrottsvärlden då det gör investeringen mindre riskfull i och med att den inte blir beroende av 
ett lags idrottsliga framgångar. Således kan fler företag våga bli titelsponsorer till arenor och 
framförallt till de arenor där lag med sämre idrottsprestationer spelar. Hade resultaten påvisat 
det motsatta hade troligvis företag bara varit intresserade att investera i de mer framgångsrika 
lagens arenor då de investeringarna har större chans för avkastning. 
 
Nyheten om att ett företag väljer att inleda ett arenasponsringssamarbete tolkas inte som 
någon signifikant positiv nyhet av marknaden. Denna information kan vara av fördel för nya 
företag som inleder dessa typer av avtal, då det ger en medvetenhet om att investeringen inte 
resulterar i en avkastning direkt samt att marknaden kan ha svårt att se de långsiktiga 
fördelarna som de medför. Dock tros denna uppsats kunna ge marknaden en bättre insikt till 
varför företagen inleder dessa samarbeten och på så sätt få potentiella eller nuvarande 
aktieägare att se fördelarna med avtalet.  
Gällande resultatet från intervjuerna så tenderade resultaten att likna varandra. Det mest 
betydande från intervjuerna framkom vara att marknaden borde få mer kunskap om är 
gällande arenasponsringems fördelar. Med kunskap av dessa avtal kan företaget skapa och 
kommunicera en förbättrad företagsimage samt skapa en medvetenhet hos omgivningen. På 
ett kostnadseffektivt sätt får företaget exponering under hela året och har lättare att bli en del 
av samhället. Det finns således flera finansiella fördelar att inleda denna typ av avtal. De 
direkta fördelarna är att det är kostnadseffektivt och att man på så sätt tjänar pengar men det 
finns även de indirekta fördelarna som handlar om hur en förbättrad företagsimage i längden 
kan leda till finansiella intäkter i olika former. Det kan innefatta ökad försäljning men även 
minskade kostnader för personal. Är företaget en attraktiv arbetsgivare söker sig både 
kompetent ny personal till företaget och med hjälp av en arena kan även en bra företagskultur 
skapas, vilket får personalen att stanna kvar i företaget och att det på sikt kan resultera i 
minskade kostnader. Om information kring arenasponsringen tydligare kommuniceras till 
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marknaden finns en chans att nyheten gällande tillkännagivandet av avtalet tolkas positivt av 
företagets aktieägare då de blir mer medvetna om den långsiktiga vinningen.  
 
När undersökningen blivit klar kan en diskussion om huruvida uppsatsen kunnat utföras 
annorlunda. En del har redan tagits upp i metodkritiken men det främsta som skulle gjorts 
annorlunda är att den kvalitativa delen av uppsatsen borde ha planerats från början. I och med 
att detta tillkom efter halva tiden kunde inte den önskade tiden läggas på insamlingen av 
denna data. Hade planeringen varit bättre samt att mer tid funnits skulle det önskvärda vara att 
genomföra alla intervjuer i person eller över telefon för att få möjligheten till mer fördjupade 
svar. Vidare skulle även teorierna uppsatsen grundats på varit annorlunda. Hade andra teorier 
använts hade uppsatsen kunnat vinklas på ett annat sätt och kanske gett andra resultat.  

7.1  Förslag  på  vidare  forskning    
Resultatet i denna undersökning visar att börsnoterade företag ser en stor möjlighet för 
varumärkesbyggnad i och med arenasponsringen samt att det finns finansiella fördelar som 
medföljer. Då undersökningen är utförd som en flerfallstudie på börsnoterade företag vore det 
vidare intressant att se huruvida ej börsnoterade företag visar samma resultat när det kommer 
till den kvalitativa delen. Ytterligare en aspekt som vore intressant att undersöka är om 
motiven och det finansiella syftet när mindre ej noterade företag blir arenasponsor för en 
mindre lokal arena är den samma som när börsnoterade företag sponsrar stora arenor. Detta då 
motiven kan tros skilja sig på grund av att den mediala uppmärksamheten och 
publiktillströmningen inte blir den samma som i denna undersökning. Det skulle även vara 
intressant att se huruvida företag som äger de arenor de är titelsponsor till följer samma 
mönster. Vidare vore det också intressant att se fenomenet från en annan synvinkel och se vad 
konsumenter och idrotten anser om fenomenet.  
 
Ytterligare ett intressant undersökningsområde hade varit att undersöka hur skandaler på 
arenor påverkar arenasponsorns aktiekurs. Resultatet från Tele2 påvisade en tendens till ett 
negativt AAR vid evenemangen och kan komma från att aktieägare möjligtvis upplever de 
många negativa publiceringarna vid “skandalmatcher” som negativa nyheter. Matcher med 
tendens att väcka mycket känslor är också något Fredrik Ribba från ABB och Joakim 
Lönnberg från Lindab upplevde som en potentiell risk. Ribba menade på att idrottsmatcher 
måste innehålla känslor för att väcka intresse, men att det alltid finns en risk att det väger över 
till det negativa. 
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Bilaga 1. Intervjuguide  
 

• Vilket motiv har ni vid inledande av arenasponsringssamarbeten? 
• Vad har ni för finansiellt syfte med er arenasponsring?  
• Vad signalerar arenasponsringen ekonomiskt om ert företag?  
• Utifrån vilken strategi har ni valt arenan/arenorna ni sponsrar? Samt på vilket sätt 

påverkar huruvida arenan är nybyggd eller befintlig?   
• Vilka finansiella fördelar finns det med arenasponsring gentemot övrig 

idrottssponsring? 
• Hur tror ni att idrottsmatcherna som äger rum på arenan/arenorna påverkar ert företags 

aktievärde? 
• På vilket sätt tror ni att tillkännagivandet av er arenasponsring påverkar ert företags 

aktievärde? 
• Hur skiljer sig er investeringskalkyl för en sponsorinvestering kontra en vanlig 

investering? 
• På vilket sätt mäter ni er arenasponsring finansiellt? 
• Hur används arenan vid idrottsevenemangen av ert företag?  
• Vad ser ni för finansiell risk med att vara arenasponsor? 
• Hur tror ni företaget skulle påverkas finansiellt om ni slutade vara 

arenasponsor/arenasponsorer?  
 


