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Sammanfattning 

Denna eventstudie avser att undersöka marknadsreaktioner från annonsering och arrangering 

av olympiska spel. Studien undersöker samtliga sommar- och vinterspel sedan 1994. 

Abnormala avkastningar runt annonseringsdatum och under de olympiska spelen är inte 

signifikant skilt från nollhypotesen, vilket innebär att eventstudien inte bekräftar den 

predikterade, ekonomiska nyttan som följer av eventen. Studien undersöker den effektiva 

marknadshypotesen och faktorer som humör och sentiment påverkar avkastningarna. 

Resultaten tyder på att marknaden är effektiv, men kan inte bekräfta att andra faktorer påverkar 

prisutvecklingen. 

	

Nyckelord 

Marknadseffektivitet – Eventstudier – Mega-Event – Investerarsentiment  
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1 Introduktion 

”När en stad blir tilldelat ett sommar-OS, förväntas stora summor 

pengaflöden tillströmma och recirkulera i värdnationens ekonomi.” – 

Kashmati (2003) 

Olympiska spel är idag världens största återkommande idrottsevent räknat till antalet 

deltagande länder samt aktiva idrottare (Young och Abrahams, 2018). Ett olympiskt spel är en 

form av ett så kallat ”mega-event”, vilket innebär att det är ett engångsevenemang som kräver 

mycket stora ekonomiska resurser, ofta finansierat av det land som eventet arrangeras av 

(Dwyer et al., 2005). 

 

Denna uppsats avser att undersöka effekter på aktiemarknaden vid annonsering och under 

arrangering av de tretton senaste olympiska spelen genom att observera inhemska börsindex 

och dess dagsavkastningar under specifika tidsfönster. Varför är det intressant att observera 

dessa eventuella effekter under eventen? Argumentet grundas i tanken om att aktiemarknader 

speglar huruvida event skapar eller reducerar värde hos olika företag i värdlandet (Modgliani 

och Miller, ). Enligt den effektiva marknadshypotesen kommer nuvärdet för företags förväntade 

värdeförändring speglas i positiva samt negativa, abnormala avkastningar (Fama et al., 1969). 

Under förutsättningen att företagen maximerar aktieägarnas nytta, kommer endast event där 

diskonterat nuvärde är positivt bli genomförda. Vidare resulterar det i att aktiepriser förändras 

vid eventrelaterade nyheter, såsom annonsering, som en ”chock-effekt” (Malatesta och 

Thompson, 1985). I tidigare forskning visar Veraros et al. (2004) att olympiska spel genererar 

positiva nuvärdesprojekt i form av utveckling av infrastruktur, övriga byggnadsprojekt och 

skapandet av jobbtillfällen. Martins och  Serra (2011) har påvisat just positiva abnormala 

avkastningar vid annonseringar av mega-event. Det är med ovanstående bakgrund och 

argument det tänkas att annonseringar av olympiska spel kan generera positiva 

börsavkastningar, och det är just därför studien är intressant att genomföra.  

 

Börsmarknaden reflekterar förväntningar för ekonomisk utveckling, vilket gör att finansiella 

marknader borde integrera förväntade effekter från annonsering av olympiska sommar- och 

vinterspel. Börsindex kan därför användas som en indikator för hur en ekonomi som helhet 

förändras (Fah och Hai, 2014). Denna studie önskar bidra med att försöka förklara olympiska 
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spels effekter utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Marknadens reaktion på en 

annonseringsdag är dock inte alltid en korrekt måttstock för den faktiska påverkan eventet har 

för en ekonomi i fall där investerare kan förutse händelsen. Ju högre förväntan är för att 

annonseringen ska äga rum, desto mindre blir magnituden av den observerade effekten vid 

annonsering (Malatesta och Thompson, 1985). Detta är speciellt relevant för denna uppsats, då 

de event som undersöks är i någon mån förväntade av investerare, eftersom valet av geografisk 

plats för olympiska spel är en årslång process som innehåller ett flertal tillfällen med 

förhandlingar och votering (Olympic.org, 2018a). För att kunna bli vald som arrangör av ett 

olympiskt spel måste det även finnas detaljerade planer och processer för möjliggörandet av 

eventet (Olympic.org, 2018a). Finns det bara en kandidat som har genomgått dessa steg medför 

annonseringen ingen egentlig nyhet.  

 

Vidare kan det också argumenteras för att investeringsbeslut påverkas av investerares sentiment 

och humör (Edmans et al., 2007). Tidigare forskning, av bland annat Hirshleifer och  Shumway 

(2003) visade signifikanta positivt förhållande mellan soligt väder, uppåtgående humör och 

aktiepriser. Edmans et al. (2007) visade att fotbollslandkampsvinster hade ett signifikant 

positivt samband med nationens börsavkastningar. Då Dolan et al. (2016) visar på att olympiska 

spel höjer värdnationens lyckonivå på kort sikt, kan det argumenteras för att olympiska spel 

också kan generera icke-negativa anormala avkastningar, både i samband med annonsering och 

under själva spelen. Som ovan nämnt, är det något vi i denna uppsats avser att observera. 

 

Vi anser att studien är intressant på ett intuitivt plan, då olympiska spel inte sällan diskuteras i 

folkmun och media. Tidigare eventstudier som har gjorts på sportevent av jämförbar storlek till 

olympiska spel har fokuserat på ett enkelt event eller flera olika sportevenemang. Flerparten av 

studierna fokuserar på annonseringen, då det intuitivt är troligt att upptäcka signifikanta resultat 

där. Under de fönster som tidigare har undersökts har signifikanta resultat sällan varit möjligt 

att påvisa. Vi vill därför utöka storleken på de eventfönster vi analyserar för att utmana den 

effektiva marknadshypotesen och undersöka om det finns andra effekter som kan generera 

abnormala avkastningar på börsen, samt även undersöka vad som händer under arrangemanget.  

 

I en föränderlig värld anser vi att det är relevant att undersöka de ekonomiska effekterna av 

arrangerade mega-event. Ett argument för detta är att människors inställning till mega-event 
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kan komma att ändras med tiden. Det kan således också vara av relevans att undersöka mega-

event ur ett perspektiv som är genomgående för alla spel för att kunna dra slutsatser om 

eventuella trender och förändringar kring marknaders reaktioner i samband med mega-event. 

Vidare har inga eventstudier gjorts på marknadseffekter under olympiska arrangemang, vilket 

innebär att vår undersökning mot de argument ovan nämnt, är ett bidrag till akademien ur denna 

aspekt.   

 

Det är intressant att, trots ovanstående bakgrund och argument, inga signifikanta resultat har 

kunnat observeras i denna studie. 

 

Vidare, i Kapitel 2 avser vi att redogöra för den teoretiska bakgrund och litteratur vi anser 

relevanta. I Kapitel 3 presenterar vi utvecklingen av vår hypotes. I Kapitel 4 redovisar vi vår 

data, metod och val av eventstudie och de tester som gjorts. I Kapitel 5 presenterar och 

analyserar vi studiens resultat som konkluderas i Kapitel 6.  

2 Bakgrund 

I detta kapitel redogör vi för den teoretiska bakgrunden för vår eventstudie, för att se vad det är 

som tänker sig generera ekonomiska effekter från sportsliga mega-event.  

2.1 Ekonomiska effekter från mega-event 

Inom litteraturen om mega-events återfinns ett antal definitioner som fokuserar på olika 

aspekter. Dwyer et al. (2005) beskriver mega-event som ett engångs- eller återkommande 

evenemang över en begränsad tid. Fenomenet beskrivs av i andra termer av storlek, kostsamhet 

och psykologiska effekter, vilket mäts av bland annat publikmängd, genererade intäkter, 

kapitalkostnader samt den allmänna känslan av vara delaktig i evenemanget (Witt, 1988). 

Vidare beskriver Greene (2003) mega-event som storskaliga evenemang som leder till 

investeringar i värdlandet och som projicerar en positiv bild mot omvärlden.  Roche (1994) 

beskriver mega-event på ett liknande sätt och fokuserar på att den korta durationen av 

evenemanget som i sig kan resultera i långtidseffekter på städerna eller länderna som håller i 

dem. 
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Olympiska spel är bland de största mega-eventen som arrangeras i världen och av eventen 

uppstår betydliga kostnader i form av stora utbyggnationer av infrastruktur och anläggningar 

(Hall, 1992). Empiriska studier visar på olika resultat av de ekonomiska effekterna vid 

evenemang av denna magnitud. En stor del forskning säger att dessa mega-event är positiva i 

termer av diskonterat nuvärde och att det finns ett stort intresse av att vara arrangör (Dwyer et 

al., 2005). Martins och  Serra (2011) undersökte annonsering av olika sportevenemang och 

hittade att marknadsreaktioner var signifikanta i de fall där annonseringen kom som en 

överraskning. Nishio et al. (2009) undersökte olympiska sommarspel och hittade positivt, 

signifikanta, abnormala avkastningar i både Grekland och Sydkorea. De konkluderade med att 

effekten var större för mindre ekonomier. Berman et al. (2000) undersökte 

marknadsreaktionerna på olika delmarknader som följde av annonsering för sommarspelen i 

Sydney och hittade signifikanta resultat för den lokala marknaden i New South Wales och för 

vissa industrier.  

 

Enligt Woolridge och  Snow (1990) finns det olika typer av marknadsreaktioner som kan 

appliceras vid fallen av mega-event. Positiva reaktioner är en reflektion av en önskan om att ta 

sig an positiva nuvärderdesprojekt då det tillför ett positivt värde. Neutrala reaktioner, det vill 

säga ingen marknadsreaktion, kan observeras i de fall där eventen är förväntade. Sist kommer 

negativa marknadsreaktioner avspegla att investerare väljer att söka efter kortsiktiga 

avkastningar och ej långsiktiga kapitalinvesteringar. 

 

Viktigt är dock att skilja mellan undersökningar som görs ex ante och ex post evenemangen. 

Undersökningar som görs innan eventen sätts i gång tenderar att vara mer positiva än 

slutresultaten vad gäller ekonomiska aspekter (Martins och Serra, 2011). Baade och  Matheson 

(2004) undersökte FIFA World Cup 1994 i USA och såg att städerna upplevde ekonomiska 

förluster, vilket inte stämde överens med prediktionerna av mega-eventet. Enligt Dwyer et al. 

(2005) måste det för att på ett korrekt sätt mäta den ekonomiska effekten av sådana evenemang 

kontrolleras för: 

1)  Substitutionseffekter eller så kallade ”crowding out”-effekter, som minskar den ekonomiska 

nyttan från eventet.  



8 
 

2)  Läckageeffekter till andra länder. Sexton av arton officiella partners för FIFA World Cup i 

Tyskland 2006 var utländska företag, vilket tyder på att det finns ett internationellt intresse 

kring denna typ av mega-event (Martins och Serra, 2011)  

3)  Omfördelningseffekter från exempelvis statliga skatter som kan leda till att andra mer 

produktiva projekt inte finansieras. 

 

Genomgående påpekar Dwyer et al. (2005) också svårigheten med att isolera effekterna av 

mega-eventet i sig. Eftersom eventen relativt ekonomierna i stort ofta är av liten magnitud kan 

hypotesen om att det finns positiva marknadsreaktioner tänkas förkastas även fast ekonomiska 

effekter finns att upptäcka.  

2.2 Marknadseffektivitet 

Litteraturen som grundat teorin kring eventstudier säger att prisreaktioner är överensstämmande 

med marknadseffektivitet. Den effektiva marknadshypotesen, grundad av Fama et al. (1969), 

beskriver en effektiv marknad utifrån kriteriet att marknaden reflekterar all information som är 

tillgänglig för allmänheten. Det inkluderar tidigare priser, balansräkningar, patentinnehav och 

dylikt. När informationen är tillgänglig och absorberad på marknaden kommer abnormala 

avkastningar inte uppstå. Investeringsbeslut är en nyckelfaktor för att bidra till ett företags totala 

marknadsvärde och i fall marknaden förväntar sig positiv nytta och möjligheter för vinst 

kommer det öka sannolikheten för investeringar och priserna kommer öka (Modigliani och 

Miller, 1958). Under hypotesen om effektiva marknader bör annonseringseffekter avspegla 

magnituden av oförutsedda händelser i termer av aktiepriser (McQueen och Roley, 1993). 

Annonseringseffekter, och då särskilt oförutsedda sådana, kommer synas som positiva 

avkastningar på marknaden (McQueen och Roley, 1993). Enligt denna teori kommer de 

ekonomiska effekterna på marknaden inte nödvändigtvis vara lika stora om eventet är förväntat. 

Martins och  Serra (2011) visar i sin studie att förväntningsfaktorn är viktigt i detta avseende. 

Lucas och  McDonald (1990) argumenterar för att prisförändringar inte reflekterar investerarens 

reaktion i de fall där annonseringen var förväntad, och att det är den oförutsedda komponenten 

som genererar signifikanta abnormala avkastningar.  
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2.3 Investerarsentiment 

Litteraturen kring abnormaliteter och avkastning presenterar inget specifikt alternativ till 

marknadseffektivitet, men det finns en betydlig mängd forskning inom beteendeekonomi som 

fokuserar på investerarens sentiment som bakgrund för placeringsval. Studier tyder på att 

finansiella marknader och att de inte alltid lyckas reflektera tillgänglig information väl (Shiller, 

2003). Inom den sportsliga världen har Edmans et al. (2007) visat att investeringsbeslut till viss 

del påverkas av förändringar i investerarens sentiment. I deras studie visar de att utfallet av 

landskamper i fotboll påverkar börsens prisutveckling, vilket författarna menar är ett tydligt 

argument för att investeringsbeslut påverkas av sinnesstämning, känslor och inte enbart är ett 

rationellt beslut.  Kahneman och  Tversky (2013) beskriver på ett liknande sätt hur 

beslutsfattandet är baserat på individers mervärde och inte det faktiska utfallet i ekonomiska 

termer. Referenspunkten för hur vinster och förluster värderas blir viktigt för att bestämma 

nyttan av investeringsbeslutet.   

 

Sammanfattningsvis har vi presenterat ett antal teorier som kan kopplas till marknadsreaktioner 

som följer av mega-event. Vidare kommer vi utgå från att marknadsreaktionerna kan vara 

positiva, neutrala eller negativa för att se om studiens resultat är en konsekvens av en effektiv 

marknad eller om det finns andra faktorer som gör att marknaden inte absorberar information 

väl, exempelvis marknadens sentiment.   

3 Hypotesutveckling 

Vi utvecklar i denna studie våra hypoteser konsistent med teorin presenterad i kapitlet ovan. 

Med bakgrund i den effektiva marknadshypotesen och teorin om investerarsentiment tänker vi 

oss att vi kommer hitta positiva marknadsreaktioner i samband med annonsering, då olympiska 

spel tänks generera positiva nuvärdesprojekt och sentimentsförändringar. Vi tänker oss att 

beroende på hur väl information absorberas samt hur investerares sentiment påverkar 

prisutvecklingen på marknaden kommer effekterna variera. Det grundas i att investeringsbeslut 

bidrar till företagens egenvärde och att aktiemarknaden är en indikator på ett lands ekonomiska 

utsikter1. 

                                                
1 Se Kapitel 1 och 2 för referenser 
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Vi undersöker även marknaderna under spelens gång, då vi tänker oss att marknaden svarar på 

andra signaler än enbart ny information som följer av den effektiva marknadshypotesen. 

Investerares beslutsfattande bestäms, som beskrivit av bland annat Kahneman och  Tversky 

(2013), av andra faktorer såsom mervärde baserat på egna referenspunkter för vinster och 

förluster. Vi tänker oss att olympiska arrangemang (däribland vinster och förluster för olika 

nationer) påverkar investerares sentiment och att det i förläningen kan leda till 

marknadsreaktioner. Vi vill alltså testa om olympiska spel bär med sig ekonomiska effekter 

under spelens gång. 

 

Vi undersöker därför följande hypoteser: 

 

i. Annonsering av mega-event i form av olympiska spel är associerat med positiva, 

abnormala dagsavkastningar på landets aktiemarknad. 

ii. Att arrangera mega-event i form av olympiska spel genererar marknadsreaktioner. 

4 Data och metod 

Nedan kommer vi att presentera och motivera datainsamlandet, vårt val av data, outliers och 

metoden för beräkningen av våra resultat för studien. Kapitlet kommer innehålla aktuella 

tabeller och formler samt motiveringar för de val som vi gjort.  

4.1 Data 

Annonserings- och eventdatum samlas från ett flertal källor. Eventdatum hämtas från de 

Olympiska Spelens officiella hemsida (Olympic.org) och datumen återfinnes via GamesBids 

hemsida (GamesBids.com).  

 

Vi väljer att avgränsa studien till olympiska spel efter 1994 då det var första år sommar- och 

vinterspel arrangerades under separata år. Vi tänker oss att de ekonomiska effekterna från 

spelen blir större då det går en längre tid mellan respektive event.  
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Aktuella aktieindex och dess data hämtas utifrån tre kriterier. Indexet ska representera landets 

ekonomi, vilket vi ser till tidigare studier för att avgöra, och observationer från och med ett år 

innan annonseringsdatum till slutdatum av eventet skall finnas tillgängligt. Dessa observationer 

ska dessutom finnas med daglig frekvens. Data med högre frekvens än dagsbasis, exempelvis 

minutdata, hade i teorin kunnat vara av intresse då tillfällig prisutveckling blir lättare att 

upptäcka. Vi anser dock att effekter på dagsbasis är de mest relevanta att diskutera ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Datainsamlingen görs via Thomson Reuters Datastream, 

Yahoo Finance samt Wharton Research Data Services. Valda aktieindex för de olika länderna 

är följande: S&P Australia (Australien), BOVESPA (Brasilien), ASE (Grekland), FTSEMIB 

(Italien), Nikkei (Japan), S&P/TSX (Kananda), SSEC (Kina), KOSPI 200 (Korea), OSEBX 

(Norge), IRSI (Ryssland), FTE100 (Storbritannien), S&P 500 (USA). Vi samlar också data från 

S&P Global som jämförelsesindex för vår studie.  

 

Nedan, i Tabell 1, presenteras länder och datum för annonseringen av respektive olympiskt 

spel. I Tabell 2 visas länder och speldatum för varje olympiskt spel sedan 1994. 

 

 

Tabell 1 - Annonseringsdatum av olympiska spel 
 

Land Sommar Vinter 
 

Australien 23-09-1993  

Brasilien 02-10-2009  

Grekland 05-09-1997  

Italien  19-06-1999 

Japan  15-06-1991 

Kanada  02-07-2003 

Kina 13-07-2001  

Korea  06-07-2011 

Norge  15-09-1988 

Ryssland  04-07-2007 

Storbritannien 06-07-2005  

USA 18-09-1990 16-06-1995 

 

 



12 
 

 
Tabell 2 - Eventfönster av olympiska spel 

 
Land Sommar Vinter 

 
Australien 15-09-2000 – 01-10-2000  

Brasilien 05-08-2016 – 21-08-2016  
Grekland 13-08-2004 – 29-08-2004  

Italien  10-02-2006 – 26-02-2006 

Japan  07-02-1998 – 22-02-1998 

Kanada  12-02-2010 – 28-02-2010 

Kina 08-08-2008 – 24-08-2008  

Korea  09-02-2018 – 25-02-2018 

Norge  12-02-1994 – 27-02-1994 

Ryssland  07-02-2014 – 23-02-2014 

Storbritannien 27-07-2012 – 12-08-2012  

USA 19-07-1996 – 04-08-1996 08-02-2002 – 24-02-2002 

 
 

4.2 Outliers 

I vissa fall kan större externa effekter påverka världsmarknadens användbarhet i syfte som 

jämförelsesindex. Dougherty (2011) beskriver observationer som är långt ifrån det förväntade 

värdet som outliers, och påpekar att denna typ av observationer inte borde inkluderas i studiens 

urval. 

 

I de fall där det är tydligt att tänkbara externa effekter är större än de effekterna som följer av 

eventen väljer vi därför att bortse från resultaten. Kinas aktiemarknad föll kraftigt 2008 till följd 

av den globala finanskrisen. Shanghai composit index (SSEC) föll över 65 % under året (The 

Epoch Times, 2009), och det blir därför svårt att analysera de ekonomiska effekterna som 

framkommer av ett olympisk spel både med avseende på den effektiva marknadshypotesen och 

investerares sentiment. Vi väljer också att helt bortse från resultaten av annonsering av sommar-

OS i Brasilien 2009, då världsmarknaden återhämtade sig kraftigt efter finanskrisen föregående 

år.  
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Externa effekter kan också existera i andra fall än ovan nämnda, vilket kan fungera som en 

”stötdämpande” effekt av annonsering och arrangemang, vilket kan ha varit inverkande på våra 

resultat. 

4.3 Eventstudier och metodgenomgång 

Eventstudier används för att mäta effekter av händelser på marknaden. Metoden, som först 

introducerades av Fama et al. (1969), visar hur priser responderar på information och baseras 

på den effektiva marknadshypotesen som presenterat i Kapitel 2. Tekniken utgår från att ett 

kort fönster kring ett specifikt datum undersöks för att kartlägga abnormaliteter på marknaden. 

En del eventstudier har utförts för att undersöka ekonomiska effekter av sportsliga mega-event 

så som olympiska spel. Vi har sett till andra studier som undersöker annonseringseffekter i val 

av vår metod (eg Martins och Serra, 2011, Charles och Derné., 2016, Dick och Wang, 2010). 

 

Enligt metodiken för eventstudier skapar vi en tidsserie för alla tretton länder och sätter 

annonseringsdatumet och eventstart som ! = 0 (Brown och Warner, 1985). Ett 

estimeringsfönster väljs för att beräkna normala avkastningar som jämförs mot eventfönstret 

inom vilket abnormala avkastningar förväntas. Litteraturen föreslår ingen fast standard för val 

av estimeringsfönster, men sätter en övre gräns 365 dagar innan eventstart eller händelsen som 

undersöks (MacKinlay, 1997). Eventfönstret definieras vanligtvis som större än eventet eller 

händelsen för att fånga upp priseffekter och varierar normalt mellan en och 41 dagar (Event 

Study Metrics, u.å). Vi sätter därför vårt estimeringsfönster till [-103, -3] och vårt eventfönster 

till [-2, 14] för både annonsering och arrangemangen. Inom vårt eventfönster kring 

annonseringsdatum önskar vi undersöka enskilda dagar som ett genomsnitt över alla tretton 

länder och följande fönster: [-1, 2], [-2, 5], [-2, 14] baserat på enskilda länder. På det sättet 

undersöker vi vår data i olika dimensioner. För de olympiska spelen undersöker vi också 

enskilda dagar samt hela fönstret [-2, 14] för att täcka in hela mega-eventet som håller på i två 

veckor.  

 

Vi använder en OLS-marknadsmodell enligt MacKinlay (1997) för vår analys. Syftet med 

modellen är att beräkna abnormala avkastningar genom differensen mellan observerade och 

förväntade avkastningar för dag t	enligt ekvation (1). Rt står för observerad avkastning och 
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parametrarna & och ' beräknar vi genom regressioner2 med beroende variabel definierad som 

ländernas marknadsindex förklarad av världsmarknadsindexen ()* över vårt 

estimeringsfönster [-103, -3]. Avkastningarna för dag t definierar vi som den procentuella 

utvecklingen per dag för både nationella index och världsmarknaden3.  

 

Litteraturen kring eventstudier presenterar en rad olika metoder för att beräkna normala 

avkastningar. Mest använd är Brown och Warners (1985) konstanta medelavkastningsmodell 

som enligt namnet utgår från ett konstant förväntat värde på avkastningarna. Vi noterar att 

flerparten av våra regressioner ger oss signifikanta '-variabler4 vilket tyder på att resultat som 

baseras på en konstant medelavkastning ger felaktiga resultat och är därför ett starkt argument 

för att använda en regressionsmodell enligt ekvation (1). Vi antar vidare att de lokala 

marknaderna är fullt integrerade med världsmarknaden och att riskexponeringen är konstant 

(MacKinlay, 1997).   

 

 !"#,% = "#,% − ()*+	-.	×	R1%) (1) 
	  

De abnormala avkastngarna ackumuleras enligt ekvation (2). Medelavkastningen i våra 

eventfönster får vi enligt ekvation (3) och sedan beräknar vi de ackumulerade abnormala 

avkastningarna i ekvation (4), där N är antalet länder i urvalet. Detta används för att beräkna 

testets standardavvikelse som tar roten ur den kvadrerade differensen mellan CAR och CAAR 

i eventfönstret.  

 
!"#$ = 	 ' "#$(

)

(=*+1
 (2) 

	

 

                                                
2 Resultaten från regressionerna finns tillgängliga för läsaren om det önskas. 
3 Från tidigare eventstudier ser vi att det även är vanligt att använda logaritmerade avkastningar (eg. Edmans et al. 
2007, Charles och Derné 2016). Teorin presenterar inga fördelar med att använda antingen aritmetiska eller 
logaritmiska variabler, varför vi väljer procentuell utveckling som metod. 
4 Flerparten b-variabler är signifikanta på 5% signifikansnivå 
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!!"# =

1
&'!"(,#

&

(=1
 (3) 

	  

 
!""# = 	 1'(!"#)

*

)=1
	 (4) 

	  

Vi testar nollhypotesen som säger att dag ! = 0 ej uppvisar abnormala avkastningar, vilket 

innebär att abnormala avkastningar för eventdag är lika med noll. Vi använder ett 

parametriskt t-test enligt Brown och  Warner (1985) för att undersöka om de abnormala 

avkastningarna är statistiskt signifikanta, som är ett mycket vanligt t-test som är använt i 

många eventstudier. Brown och  Warners (1985) test beräknas genom att ta de ackumulerade 

abnormala avkastningarna över de olika eventfönstren. T-värdet är kvoten av de 

ackumulerade abnormala avkastningarna genom standardavvikelsen. 

 

Vi väljer att även utföra ett standardiserat residualtest enligt Patell (1976), för att säkerställa 

robusta resultat. Syftet med att även testa standardiserade, abnormala avkastningar är att 

säkerställa att variablerna har samma varians (Serra, 2002). Det finns stöd för att 

aktieavkastningar är heteroskedastiska, men beräknade OLS-parametrar kommer dock ändå 

vara konsistenta och våra resultat från båda t-test tyder på robusthet i vår data (Boehmer et al. 

1991). Standardisering av eventperioden tillåter heteroskedastiska eventdagar och ger inte 

variabler med hög varians möjlighet att dominera testet, och förstärker resultatens robusthet 

eftersom vi vet att dagsavkastningar tenderar att ha högre volatilitet och därmed tjockare 

svansar i fördelningen (Boehmer et al., 1991). Patells (1976) standardiserade, abnormala 

avkastningar ackumuleras enligt ekvation (5) och (6). Vi justerar även standardavvikelsen för 

”out of sample”-prediktionsfel enligt ekvation (7). Således kan vi förvänta oss att våra +,-(. 

kommer ha en standardavvikelse på ett (Patell, 1976). T-testet för de ackumulerade, 

standardiserade abnormala avkastningarnas beräknas genom att ta de genom roten ur urvalets 

storlek multiplicerat med testvariabeln +,-(.s varians.  
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 +-(.,* =
-(.,*
+012,3

 (5) 

 
+,-(. = 	 +-(.,*

45

*64789

 
(6) 

 +012,3
: = +013

: 1 +
1
) +

(=,* − (=
:

(=,* − (=
:4

*64

 
(7) 

 

5 Resultat och analys 

I detta kapitel redogör och analyserar vi våra resultat i relation till samtliga teorier som 

framkommer i Kapitel 2. Först redogör vi för annonseringseffekter och vidare presenteras 

resultaten från de olympiska spelen. En utvärdering av vår metod, där svagheter och styrkor 

diskuteras, följer sedan. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning. 

5.1 Marknadseffekter från annonsering 

I Tabell 3, 4 och 5 presenteras abnormala avkastningar kring annonseringsdatum för länderna  

i vårt urval, extremvärden exkluderade, över de olika fönstrerna och resultat från våra t-test. 

Övergripande framkommer inga signifikanta resultat från varken Brown och Warner eller 

Patells t-test. Vi ser även att de mindre fönstrerna ligger närmre signifikanta resultat än de 

större. Vi undersöker även ett genomsnitt för samtliga länder över de olika fönstrena, vilket inte 

heller påvisar signifikanta resultat. I Tabell 6 har vi separat testat varje dag i fönstret [-2, 5] för 

att undersöka hur information tas upp på marknaden och för att undersöka om det finns en 

eventöverskridande effekt på olika i samband med annonsering av dessa mega-event, för att 

testa olika dimensioner i vår data. Inga resultat är signifikanta och nollhypotesen kan ej 

förkastas. Trots insignifikanta testvariabler kan vi antyda vissa intressanta observationer. Bland 

annat kan vi se att för USA, som arrangerat två olympiska spel under vår urvalsperiod, svarar 

för negativa ackumulerade avkastningar i samtliga fönster vid annonseringen 1990. I samband 

med annonseringen 1995 svarade USA för positiva ackumulerade avkastningar i samtliga 

fönster. Detta indikerar att avkastningar runt annonseringar är svåra att förutse. Vi observerar 
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även i Tabell 6 på dag 0 då vi med bakgrund i den effektiva marknadshypotesen förväntar oss 

oss de högsta ackumulerade avkastningarna, att så inte är fallet. Vi kan inte heller antyda någon 

trend på dagsbasis. Också detta tyder på att avkastningarna är svåra att förutse och att de kan 

tydas som stokastiska.  

 

Tabell 3 – Anormala avkastningar på landbasis runt annonseringsdatumet, fönster [-2, 14] 
 

Dag/Land Australien	 Grekland	 Italien	 Japan	 Kanada	 Kina	 Korea	 Norge	 Ryssland	 Storbritannien	 USA	 USA 
           ’02 ’98 

-2 0,00 1,14 -0,01 1,28 -0,26 -1,01 0,80 0,13 0,69 0,40 -0,14 -0,51 

-1 -0,44 -1,96 0,81 1,09 0,02 -0,35 0,84 0,84 1,51 0,07 0,02 0,39 

0 0,40 0,25 -0,13 -0,66 -0,31 -0,29 0,24 -0,06 -0,01 0,72 0,46 0,27 

1 0,82 7,45 -0,57 -1,07 0,11 -0,84 0,18 2,62 1,54 -1,29 0,80 -0,52 

2 -0,37 1,14 0,07 -2,82 -0,37 -0,23 0,34 0,25 0,08 1,28 -0,31 -1,52 

3 -0,17 -1,08 -0,10 0,32 0,92 0,26 -0,94 -0,63 1,62 0,07 -0,34 0,03 

4 0,40 -1,40 -0,98 0,73 0,63 0,03 -2,28 1,01 -0,91 -0,50 1,13 -2,07 

5 0,56 0,10 -0,03 -2,09 0,84 1,35 0,47 0,12 0,89 0,50 -0,40 1,33 

6 0,35 1,71 -0,06 0,54 -1,12 -0,48 0,06 0,00 2,40 0,21 -1,20 -0,92 

7 0,07 -0,72 -0,48 -0,67 -0,25 -1,53 0,53 -0,24 0,38 -0,62 -0,45 -1,24 

8 1,07 0,63 0,99 -1,02 0,44 -1,16 -0,92 -0,03 0,26 -0,39 0,27 1,64 

9 0,88 -0,79 0,15 -1,12 0,10 -0,97 -0,53 -0,18 -0,52 -0,19 -0,35 2,94 

10 -0,06 -0,07 1,82 3,44 -0,41 -1,55 1,43 0,52 -1,16 0,11 0,04 0,14 

11 0,13 -0,12 0,55 -0,55 -0,45 -5,22 -1,03 1,73 1,84 -0,01 0,26 -1,09 

12 0,52 0,20 -0,06 -2,61 0,78 -1,86 1,39 0,24 -0,12 0,39 -0,14 0,44 

13 -0,73 1,55 0,42 -1,09 0,07 3,48 -1,01 -0,68 1,49 0,45 1,16 -0,32 

14 0,43 1,17 0,08 -1,11 0,39 -1,55 0,83 0,76 -2,39 -0,29 0,23 0,68 

		,--( 0.28 0,49 0,11 -0,59 0,08 -0,66 0,06 0,33 0,42 0,04 0,06 -0,16 

?@001,A&C 0,428 0,333 0,339 -0,608 0,469 -0,422 0,218 0,331 0,280 0,195 0,329 -0,314 

		+,-(	 7,881 4,448 3,802 -4,771 2,030 -6,880 0,400 7,687 6,068 1,551 1,744 -0,265 

?D@01,EF*GHH 	 2,012 0,968 0,654 -1,426 0,595 -1,543 0,245 1,549 1,378 0,273 0,395 -0,446 

 
Denna tabell visar anormala dagsavkastningar för värdländerna i samband med annonseringsdatumet för varje 
event, där dag 0 är annonseringsdatum. Tabellen visar också den ackumulerade anormala genomsnittsavkastingen 
(CAAR), och de standardiserade anormala avkastningarna (SCAR) för varje land i fönstret [-2, 14]. ?@001,A&C 
beskriver t-test med testvariabel CAAR enligt Brown & Warners (1985) metod. ?D@01,EF*GHH beskriver t-test med 
testvariabel SCAR enligt Patells (1976) metod. De abnormala avkastningarna är risk-justerade avkastningar och 
parametrarna uppskattades med en regression av marknadsindexet S&P Global under perioden [-103, -3]. ***, ** 
och * betecknar statistisk signifikans på 1%, 2,5% samt 5%. 
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Tabell 4 – Anormala avkastningar på landbasis runt annonseringsdatumet, fönster [-2, 5] 
 

Dag/Land Australien	 Grekland	 Italien	 Japan	 Kanada	 Kina	 Korea	 Norge	 Ryssland	 Storbritannien	 USA	 USA 
           ’02 ’98 

-2 0,00 1,14 -0,01 1,28 -0,26 -1,01 0,80 0,13 0,69 0,40 -0,14 -0,51 

-1 -0,44 -1,96 0,81 1,09 0,02 -0,35 0,84 0,84 1,51 0,07 0,02 0,39 

0 0,40 0,25 -0,13 -0,66 -0,31 -0,29 0,24 -0,06 -0,01 0,72 0,46 0,27 

1 0,82 7,45 -0,57 -1,07 0,11 -0,84 0,18 2,62 1,54 -1,29 0,80 -0,52 

2 -0,37 1,14 0,07 -2,82 -0,37 -0,23 0,34 0,25 0,08 1,28 -0,31 -1,52 

3 -0,17 -1,08 -0,10 0,32 0,92 0,26 -0,94 -0,63 1,62 0,07 -0,34 0,03 

4 0,40 -1,40 -0,98 0,73 0,63 0,03 -2,28 1,01 -0,91 -0,50 1,13 -2,07 

5 0,56 0,10 -0,03 -2,09 0,84 1,35 0,47 0,12 0,89 0,50 -0,40 1,33 

,--( 0,15 0,71 -0,12 -0,40 0,20 -0,14 -0,04 0,54 0,68 0,16 0,15 -0,33 

?@001,A&C 0,510 0,319 -0,358 -0,542 0,744 -0,201 -0,079 0,498 0,518 0,578 0,544 -0,554 

+,-(	 2,622 1,908 -1,837 -2,126 2,975 -1,478 -0,331 4,348 5,965 1,596 2,120 -2,404 

?D@01,EF*GHH 	 0,752 0,551 -0,526 -0,614 0,864 -0,427 -0,095 1,254 1,728 0,461 0,612 -0,690 

 
Denna tabell visar anormala dagsavkastningar för värdländerna i samband med annonseringsdatumet för varje 
event, där dag 0 är annonseringsdatum. Tabellen visar också den ackumulerade anormala 
genomsnittsavkastingen (CAAR), och de standardiserade anormala avkastningarna (SCAR) för varje land i 
fönstret [-2, 5]. ?@001,A&C beskriver t-test med testvariabel CAAR enligt Brown & Warners (1985) metod. 
?D@01,EF*GHH beskriver t-test med testvariabel SCAR enligt Patells (1976) metod. De abnormala avkastningarna 
är risk-justerade avkastningar och parametrarna uppskattades med en regression av marknadsindexet S&P 
Global under perioden [-103, -3]. ***, ** och * betecknar statistisk signifikans på 1%, 2,5% samt 5%. 

 
 

Tabell 5 – Anormala avkastningar på landbasis runt annonseringsdatumet, fönster [-1, 2] 
 
Dag/Land Australien	 Grekland	 Italien	 Japan	 Kanada	 Kina	 Korea	 Norge	 Ryssland	 Storbritannien	 USA	 USA 
           ’02 ’98 

-1 -0,44 -1,96 0,81 1,09 0,02 -0,35 0,84 0,84 1,51 0,07 0,02 0,39 

0 0,40 0,25 -0,13 -0,66 -0,31 -0,29 0,24 -0,06 -0,01 0,72 0,46 0,27 

1 0,82 7,45 -0,57 -1,07 0,11 -0,84 0,18 2,62 1,54 -1,29 0,80 -0,52 

2 -0,37 1,14 0,07 -2,82 -0,37 -0,23 0,34 0,25 0,08 1,28 -0,31 -1,52 

		,--( 0,10 1,72 0,05 -0,87 -0,14 -0,43 0,40 0,91 0,78 0,20 0,24 -0,35 

?@001,A&C 0,662 1,179 0,253 -1,394 -1,658 -1,444 1,343 1,394 1,294 1,009 1,049 -1,155 

		+,-(	 0,670 1,705 0,307 -2,158 -2,333 -6,169 5,322 3,051 3,613 0,705 1,984 -1,569 

		?D@01,EF*GHH 	 0,237 0,603 0,111 -0,762 -0,817 -2,164 1,881 1,077 1,281 0,249 0,702 -0,554 

 
Denna tabell visar anormala dagsavkastningar för värdländerna i samband med annonseringsdatumet för varje 
event, där dag 0 är annonseringsdatum. Tabellen visar också den ackumulerade anormala 
genomsnittsavkastingen (CAAR), och de standardiserade anormala avkastningarna (SCAR) för varje land i 
fönstret [-1, 2]. ?@001,A&C beskriver t-test med testvariabel CAAR enligt Brown & Warners (1985) metod. 
?D@01,EF*GHH beskriver t-test med testvariabel SCAR enligt Patells (1976) metod. De abnormala avkastningarna 
är risk-justerade avkastningar och parametrarna uppskattades med en regression av marknadsindexet S&P 
Global under perioden [-103, -3]. ***, ** och * betecknar statistisk signifikans på 1%, 2,5% samt 5%. 
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Tabell 6 – Anormala avkastningar på dagsbasis runt annonseringsdatumet 
 

Land/Dag -2 -1 0 1 2 3 4 5 

         

Korea 0,80 0,84 0,24 0,18 0,34 -0,94 -2,28 0,47 

Ryssland 0,69 1,51 -0,01 1,54 0,08 1,62 -0,91 0,89 

Storbritannien 0,40 0,07 0,72 -1,29 1,28 0,07 -0,50 0,50 

Kanada -0,26 0,02 -0,31 0,11 -0,37 0,92 0,63 0,84 

Kina -1,01 -0,35 -0,29 -0,84 -0,23 0,26 0,03 1,35 

Italien -0,01 0,81 -0,13 -0,57 0,07 -0,10 -0,98 -0,03 

Grekland 1,14 -1,96 0,25 7,45 1,14 -1,08 -1,40 0,10 

USA ’02 -0,14 0,02 0,46 0,80 -0,31 -0,34 1,13 -0,40 

Australien 0,00 -0,44 0,40 0,82 -0,37 -0,17 0,40 0,56 

USA ’98 -0,51 0,39 0,27 -0,52 -1,52 0,03 -2,07 1,33 

Japan 1,28 1,09 -0,66 -1,07 -2,82 0,32 0,73 -2,09 

Norge 0,13 0,84 -0,06 2,62 0,25 -0,63 1,01 0,12 

,--( 0,21 0,24 0,07 0,77 -0,20 0,00 -0,35 0,30 

?@001,A&C  0,975 0,819 0,596 1,016 -0,589 -0,014 -0,938 1,043 

+,-(	 3,701 3,108 2,262 3,854 -2,236 -0,055 -3,559 3,958 

?D@01,EF*GHH 	 0,712 0,598 0,435 0,742 -0,430 -0,011 -0,685 0,762 

 
Denna tabell visar anormala dagsavkastningar för värdländerna i samband med annonseringsdatumet 
för varje event, där dag 0 är annonseringsdatum. Tabellen visar också den ackumulerade anormala 
genomsnittsavkastingen (CAAR), och de standardiserade anormala avkastningarna (SCAR) för varje 
land i fönstret [-2, 5]. ?@001,A&C beskriver t-test med testvariabel CAAR enligt Brown & Warners 
(1985) metod. ?D@01,EF*GHH beskriver t-test med testvariabel SCAR enligt Patells (1976) metod. De 
abnormala avkastningarna är risk-justerade avkastningar och parametrarna uppskattades med en 
regression av marknadsindexet S&P Global under perioden [-103, -3]. ***, ** och * betecknar 
statistisk signifikans på 1%, 2,5% samt 5%. 

 

Som vi har sett predikteras olympiska spel att framvisa positiva ekonomiska effekter på den 

inhemska marknaden i form av utveckling av infrastruktur, övriga byggnadsprojekt och 

skapandet av jobbtillfällen (Veraros et al., 2004). Enligt Fah och  Hai (2014) är börsmarknaden 

en indikator på ekonomiska förväntningar och utsikter. Det är intressant att observera att vi trots 

denna bakgrund inte kan bekräfta våra hypoteser som baseras på ovanstående argument.  

 

Enligt Woolridge och  Snow (1990) förstås det faktum att inga signifikanta resultat 

framkommer kring annonseringsdatumen som att annonseringen var förväntad och att 

marknaderna har haft full framförhållning. Samma slutsatser kan dras i enlighet med den 

effektiva marknadshypotesen och Lucas och  McDonalds (1990) argument om prisförändringar 

och förväntningar. I linje med den effektiva marknadshypotesen borde de abnormala 

avkastningarna tänkas visas kring annonseringsdatum i de fall där annonseringen inte var 

förväntad, då information antas absorberas snabbt på en marknad. Därför tyder också 

insignifikanta resultat i enlighet med dessa teorier på att eventen var förutsedda. Det kan tänkas 

stämma väl överens med verkligheten, då vi vet att annonseringsprocessen är långdragen.   
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Som redan bemärkt tenderar undersökningar ex ante eventen att vara överoptimistiska (Martins 

och Serra, 2011). Kontrollparametrarna som Dwyer et al., (2005) nämner borde därför 

undersökas närmre. ”Crowding out”-effekter, vilket innebär att en ökning av utgifter i offentlig 

sektor drar ned på den privata marknaden, kan tänkas förekomma. I så fall kommer nyttan av 

de positiva nuvärdesprojekten att minska. Det samma gäller i de fall då eventen finansieras 

genom en omallokering av offentliga medel så som skatteintäkter, eller att företag från andra 

länder finansierar eller drar nyttan av projekten som dras i gång. I dessa fall kommer den 

ekonomiska nyttan gå på bekostnad av andra vinstgenererande projekt. Dessa effekter är svåra 

att kvantifiera, och kan vara en förklaring till varför marknaden inte verkar påverkas av 

annonseringen, och styrker trovärdigheten i våra resultat.    

 

Enligt Woolridge och Snow (1990) kan det också betyda att marknaden inte har en önskan om 

att investera i projekt som kan tänkas leda till vinster till följd av annonseringen, kanske baserat 

på att nyheten om att nationen ska arrangera ett olympiskt spel inte är av tillräckligt stort 

interesse för att marknaden ska reagera. Dwyer et al. (2005) pekar dock på svårigheten att 

isolera effekterna av mega-event vilket kan betyda att både positiva och negativa effekter kan 

ha genererats till följd av annonsering utan att marknaden som helhet märker av dem. 

Woolridge och  Snow (1990) teorier förstår då positiva effekter som att det har genererats 

positiva vinstprojekt. De menar också på att kan negativa avkastningar grundas i att investerare 

enbart söker kortsiktiga avkastningar. Om det är så har inte våra modeller lyckats fånga upp de 

faktiska effekterna, men troligt är också att våra resultat ger riktiga resultat och att dessa effekter 

blir försumbara kanske grundat i amallokeringar och ”crowding out”-effekter som även nämns 

i ovanstående stycke. 

 

Dwyer et al. (2005) trycker även på att magnituden av mega-event, i detta fall olympiska spel, 

ofta är små relativt ekonomin i helhet och marknadsreaktionerna inte kommer kunna observeras 

på marknaden. I så fall leder det till att hypotesen om att det finns positiva avkastningar ibland 

kan förkastas även ifall den är sann. Det skulle kunna tänkas vara fallet för vår studie, då vi vet 

från tidigare forskning att positivt, signifikanta resultat har hittats för event som är inkluderat i 

vårt urval. Bland annat såg Veraros et al. (2004) positiva resultat på den grekiska börsen i 

samband med annonsering, vilket är bland de mindre ekonomierna i vårt urval. När 
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delstatsmarknader undersöktes i Australien följde även där positivt, signifikanta resultat 

(Berman et al 2000), vilket stöder Dwyers et al. (2005) påståenden. Våra resultat kan inte styrka 

detta, då vi gjort en annan avgränsning av urval och hypoteser. Det faktum att vi inte observerar 

signifikanta resultat i jämförelse med dessa studier kan därför förklaras av skillnader i hypoteser 

och avgränsning av urval snarare än felaktiga resultat.  

 

Varför vi inte ser signifikanta resultat kring annonseringsdatum i vår studie kan grundas i att 

intresset kring olympiska spel inte är så stort som antaget innan spelen, och att intresset därför 

inte kommer reflekteras av marknaden. Det kan diskuteras om det är en konsekvens av att mega-

event i form av olympiska spel inte är av tillräckligt stor magnitud för att påverka en marknad 

som helhet, eller om det är en konsekvens av att summan av alla ekonomiska händelser i 

samband med olympiska spel inte alltid är positiv och därför svår att mäta på en aktiemarknad 

som representerar ett flertal marknadssegment. I de fall där signifikanta, abnormala 

avkastningar hade observerats hade det varit intressant att diskutera hurvida resultaten hade 

varit en konsekvens av en ineffektiv marknad eller att eventet hade varit oförutsett utifrån de 

olika teorierna.  

5.2 Marknadseffekter från speldagarna 

I Tabell 7 presenteras abnormala avkastningar under spelen och resultat från utförda t-test. 

Spelen pågår under en två veckors period, och eventfönstret [-2, 14] täcker hela spelens gång.  

På landsbasis framkommer varken positiva eller negativa signifikanta resultat från de två t-

testen. I Tabell 8 visas resultat för motsvarande undersökning som för annonseringsdatum, med 

avseende på eventöverskridande effekter och vi undersöker varje dag i eventfönstret [-2, 14]  

för sig. Inga dagar visar signifikanta, abnormala avkastningar, och vi kan därför ej förkasta 

nollhypotesen om att det inte finns positivt signifikanta resultat här heller. De två t-testen ger 

över denna dimensionen nästan identiska resultat. Vi kan inte observera några trender i våra 

testvariabler i både Tabell 7 och Tabell 8. De ackumulerade, abnormala 

genomsnittsavkastingarna kan antydas som stokastiska.  
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Tabell 7 – Anormala avkastningar på landbasis runt eventfönstret 
 
Dag/Land Australien	 Brasilien	 Grekland	 Italien	 Japan	 Kanada	 Korea	 Norge	 Ryssland	 Storbritannien	 USA	 USA 
           ’02 ’98 

-2 0,12 1,46 -0,30 -0,20 0,82 0,23 -2,36 -1,00 2,09 0,38 -0,64 1,79 

-1 -0,49 0,97 -0,88 1,12 0,23 1,15 0,20 -1,16 1,01 0,56 -0,47 0,40 

0 -1,56 -0,21 -0,01 -1,03 0,93 0,26 -2,14 -0,05 0,63 0,37 1,38 -0,69 

1 -1,18 0,00 -0,43 0,60 0,20 0,90 1,10 -0,05 -0,25 1,27 1,43 -0,81 

2 0,39 -0,07 1,23 -0,30 -0,04 0,33 0,88 1,37 0,41 -1,01 0,31 -0,82 

3 -0,17 -1,29 -0,77 0,13 -1,99 0,42 1,17 0,23 0,81 1,59 0,70 0,76 

4 -2,05 2,23 0,03 0,76 0,02 0,01 0,72 -0,48 -2,28 -0,97 -0,39 0,68 

5 0,78 0,00 -1,33 0,37 0,00 -0,49 -1,22 -0,34 1,77 1,14 -0,82 0,07 

6 0,70 1,30 0,68 0,43 -0,96 -0,79 0,48 0,20 0,43 0,38 -1,74 -0,93 

7 0,28 -0,47 0,62 0,19 0,05 -0,15 -0,76 0,38 -0,11 -0,06 0,67 0,96 

8 1,04 0,62 1,06 0,93 0,85 1,07 1,46 -0,96 -2,72 0,32 -1,52 0,80 

9 0,29 -0,35 0,93 -0,34 -0,86 -0,04 0,19 -0,13 -0,08 0,37 0,59 1,43 

10 -0,07 -0,25 0,73 0,32 -2,47 0,80 -0,17 0,79 1,05 -0,37 1,40 0,93 

11 0,84 -2,32 -0,56 0,40 1,05 0,84 -1,28 -0,78 0,37 -0,43 0,10 -0,58 

12 -0,42 0,15 0,26 -1,77 0,91 0,20 -1,49 -2,42 -0,82 0,54 0,14 0,39 

13 -0,36 -0,55 0,61 0,35 2,07 -0,31 -1,28 0,14 -1,48 -0,20 -0,09 0,64 

14 -0,68 -0,11 0,61 -1,33 2,68 1,02 1,89 -0,77 -1,86 0,02 2,10 -0,48 

		,--( -0,15 0,07 0,15 0,04 0,21 0,32 -0,15 -0,30 -0,06 0,23 0,19 0,27 

?@001,A&C -0,240 0,093 0,403 0,083 0,503 0,433 -0,275 -0,548 -0,074 0,307 0,407 0,520 

		+,-(	 -2,945 1,050 3,296 0,797 2,699 9,428 -2,001 -5,817 -0,751 5,467 2,974 5,363 

	?D@01,EF*GHH 	 -0,665 0,237 0,744 0,180 0,609 2,129 -0,452 -1,313 -0,170 1,234 0,672 1,211 

 
Denna tabell visar anormala dagsavkastningar på landbasis för värdländerna runt eventfönstret, där dag 0 är 
startdatum. Tabellen visar också den ackumulerade anormala genomsnittsavkastingen (CAAR), och de 
standardiserade anormala avkastningarna (SCAR) för varje land i fönstret [-2, 14]. ?@001,A&C beskriver t-test med 
testvariabel CAAR enligt Brown & Warners (1985) metod. ?D@01,EF*GHH beskriver t-test med testvariabel SCAR enligt 
Patells (1976) metod. De abnormala avkastningarna är risk-justerade avkastningar och parametrarna uppskattades 
med en regression av marknadsindexet S&P Global under perioden [-103, -3]. ***, ** och * betecknar statistisk 
signifikans på 1%, 2,5% samt 5%. 

 

 

 

  



23 
 

Tabell 8 – Anormala avkastningar på dagsbasis runt eventfönstret 
                  

Land/Dag -2 -1 0 1     2        3     4     5     6     7      8 9 10 11 12 13 14 

                  

Korea -2,36 0,20 -2,14 1,10 0,88 1,17 0,72 -1,22 0,48 -0,76 1,46 0,19 -0,17 -1,28 -1,49 -1,28 1,89 

Brasilien 1,46 0,97 -0,21 0,00 -0,07 -1,29 2,23 0,00 1,30 -0,47 0,62 -0,35 -0,25 -2,32 0,15 -0,55 -0,11 

Ryssland 2,09 1,01 0,63 -0,25 0,41 0,81 -2,28 1,77 0,43 -0,11 -2,72 -0,08 1,05 0,37 -0,82 -1,48 -1,86 

Storbritannien 0,38 0,56 0,37 1,27 -1,01 1,59 -0,97 1,14 0,38 -0,06 0,32 0,37 -0,37 -0,43 0,54 -0,20 0,02 

Kanada 0,23 1,15 0,26 0,90 0,33 0,42 0,01 -0,49 -0,79 -0,15 1,07 -0,04 0,80 0,84 0,20 -0,31 1,02 

Kina 1,47 0,91 -4,23 -4,75 -0,10 0,05 -0,03 0,92 -4,78 1,60 8,09 -3,18 -0,78 0,89 -2,20 0,06 0,61 

Italien -0,20 1,12 -1,03 0,60 -0,30 0,13 0,76 0,37 0,43 0,19 0,93 -0,34 0,32 0,40 -1,77 0,35 -1,33 

Grekland -0,30 -0,88 -0,01 -0,43 1,23 -0,77 0,03 -1,33 0,68 0,62 1,06 0,93 0,73 -0,56 0,26 0,61 0,61 

USA -0,64 -0,47 1,38 1,43 0,31 0,70 -0,39 -0,82 -1,74 0,67 -1,52 0,59 1,40 0,10 0,14 -0,09 2,10 

Australien 0,12 -0,49 -1,56 -1,18 0,39 -0,17 -2,05 0,78 0,70 0,28 1,04 0,29 -0,07 0,84 -0,42 -0,36 -0,68 

USA 1,79 0,40 -0,69 -0,81 -0,82 0,76 0,68 0,07 -0,93 0,96 0,80 1,43 0,93 -0,58 0,39 0,64 -0,48 

Japan 0,82 0,23 0,93 0,20 -0,04 -1,99 0,02 0,00 -0,96 0,05 0,85 -0,86 -2,47 1,05 0,91 2,07 2,68 

Norge -1,00 -1,16 -0,05 -0,05 1,37 0,23 -0,48 -0,34 0,20 0,38 -0,96 -0,13 0,79 -0,78 -2,42 0,14 -0,77 

,--( 0,30 0,27 0,49 -0,15 0,20 0,13 -0,13 0,07 -0,35 0,25 0,85 -0,09 0,15 -0,11 -0,50 -0,03 0,28 

?@001,A&C  0,857 1,193 - 1,179 -0,342 1,014 0,457 -0,408 0,255 -0,806 1,430 1,226 -0,297 0,519 -0,406 -1,618 -0,124 0,751 

+,-(	 1,91 3,28 -2,07 3,32 3,67 1,53 -1,38 -0,08 0,20 3,27 2,30 3,24 2,62 -2,37 -4,16 -0,49 2,17 

?D@01,EF*GHH 	 0,913 1,322 -1,256 -0,364 1,079 0,486 -0,434 0,271 -0,858 1,522 1,305 -0,317 0,553 -0,433 -1,722 -0,132 0,799 

	                  

Denna tabell visar anormala dagsavkastningar på landbasis för värdländerna runt eventfönstret, där dag 0 är startdatum. 
Tabellen visar också den ackumulerade anormala genomsnittsavkastingen (CAAR), och de standardiserade anormala 
avkastningarna (SCAR) för varje land i fönstret [-2, 14]. ?@001,A&C beskriver t-test med testvariabel CAAR enligt Brown & 
Warners (1985) metod. ?D@01,EF*GHH beskriver t-test med testvariabel SCAR enligt Patells (1976) metod. De abnormala 
avkastningarna är risk-justerade avkastningar och parametrarna uppskattades med en regression av marknadsindexet S&P 
Global under perioden [-103, -3]. ***, ** och * betecknar statistisk signifikans på 1%, 2,5% samt 5%. 

 

 

Eftersom det ligger i arrangemangens struktur att de är förväntade är det i enlighet med 

Woolridge och  Snows (1990) teorier att inga ”chock-effekter” syns. Även teorin kring 

marknadseffektivitet kan förstås på samma sätt i detta fall eftersom arrangemangen är 

planerade. De insignifikanta resultaten är därför förväntade utifrån dessa teorier och pekar på 

att marknaden är effektiv. Med avseende på arrangemangen baseras därför vår hypotes på att 

det finns andra perspektiv att analysera resultaten utifrån, för att se om det kan tänkas finnas 

andra effekter som påverkar börsens prestationer.  

 

Eftersom vi empiriskt vet att olympiska spel genererar positiva sentiment och positiva, 

abnormala avkastningar ej observeras under varken annonsering eller arrangemang sedan 1994 

hittar vi ej stöd för att positiva stämningslägen påverkar börsens prestationer. Även detta är 

intressanta resultat med bakgrund i att olympiska spel påverkar ett lands invånares lyckonivå 

positivt under eventet (Dolan et al., 2016). Det öppnar och bidrar till diskussionen om hur en 
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nation ska välja att ställa sig till att vara värd för olympiska spel, och vilka parametrar som 

eventuellt i stället kan generera nytta, vilket är intressant för vidare forskning. 

 

I enlighet med presenterad litteratur, prediktioner om vinstprojekt som leder till investeringar 

och positiva börsavkastningar vid olympiska spel är det möjligt att tänka sig att finns 

ekonomiska effekter att observera. Vår studie bekräftar inte dessa hypoteser. Det kan tänkas att 

olympiska spel genererar både positiva och negativa abnormala avkastningar, men att summan 

av dessa är försumbar på ett nationellt plan. Dessa effekter kanske hade gått att identifiera om 

observationerna hade varit branschspecifika istället för att de är, som i vår metod, baserade på 

nationella marknader.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att marknaden går emot Edmans et al. (2007) teori om 

investerarsentiment både i samband med annonsering och speldagarna. Detta med studierna av 

Dolan et al. (2016) och Hirshleifer och  Shumway (2003) som bakomliggande argument för ett 

förhöjt sentiment kring spelens existens, och dess påverkan på börsavkastningar. Marknaden 

kan enligt Fama et al. (1969) teori anses vara effektiv i bägge fall.  

 

Med bakgrund i den effektiva marknadshypotesen är våra resultat intuitivt rättvisa eftersom 

förväntningseffekten är påtaglig, speciellt i fallet för annonseringar. Det verkar vara troligt att  

marknaden är effektiv och att informationen är absorberad, vilket ger stöd för Famas et al. 

(1997) teorier om effektiva marknader. Är marknaderna effektiva kommer inte marknaden inte 

förväntar sig positiva vinstprojekt kommer inga abnormala avkastningar på aktiemarknaden 

uppstå kring ! = 0 och priserna ändras inte signifikant.  

 

5.3 Fortsatt forskning 

De flesta olympiska spel som vi har undersökt i vår studie är arrangerade av västerländer. 

Eftersom olympiska spel ofta leder till stora byggnadsprojekt och förbättring av infrastruktur 

tänker vi oss att signifikanta, abnormala avkastningar skulle tänkas uppkomma i fall spelen 

arrangeras i utvecklande länder. Det hade varit intressant att undersöka hur sportsliga mega-

event hade påverkat en större variation av länder sätt till ekonomins storlek. Då olympiska spel 
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historiskt har tenderat att arrangeras i industriländer eller rikare utvecklingsländer är det svårt 

att få en större variation i urvalet, men det skulle kunna vara relevant för framtida 

undersökningar.  

 

Vi tänker oss även att det är intressant att undersöka olika marknader. Exempelvis tänker vi att 

marknader som befinner sig i en utvecklingsfas kan visa på mer signifikanta resultat än redan 

etablerade. Byggnadsbranschen, turismnäringen och dylikt kan också vara intressanta 

undersökningsobjekt. Enligt Bermans et al. (2000) resultat verkar investeringsbeslut vara mer 

sannolikt i just brancher där vinsterna tänker sig vara störst. Vår metod och våra resultat stödjer 

ej detta, då vi undersöker övergripliga trender. Med bakgrund i denna forsksning kan det tänkas 

att det finns länder i vårt urval som har marknader som kan påvisa signifikanta resultat även 

fast marknaden i stort är opåverkad. Vår hypotes syftar inte till att undersöka detta, men det 

skapar en intressant öppning i detta området för vidare forskning. Dessa effekter behöver inte 

nödvändigtvis visas inom värdnationens marknader, utan eventuellt i det område som är mest 

geografiskt anknuten till värdstaden, utan hänsyn till riksgränser. Effekter på mått såsom BNP 

och arbetslöshet hade också varit av intresse att undersöka, då vi vet att börsen ger insignifikanta 

resultat. 

 

Kahneman och  Tversky (2013) beskriver hur beslutsfattandet är baserat på individers mervärde 

och inte det faktiska utfallet i ekonomiska termer och att referenspunkten för hur vinster och 

förluster värderas blir viktigt för att bestämma nyttan av investeringsbeslutet. Med det som 

bakgrund hade det varit av intresse att undersöka huruvida nationella framgångar, men också 

motgångar i både annonsering av mega-event och under själva mega-eventet påverkar den 

inhemska börsen. Det kan exempelvis vara att landet förlorar annonseringen eller sportsliga 

prestationer. Det skulle kunna tänkas att det finns en förstärkt effekt av sportsliga framgångar 

hos värdlandet relativt andra länders framgång under antagandet att sentimentet påverkas extra 

mycket när ”mega-eventet” sker på egen mark.  

 

Vi tänker oss att det kan vara intressant att undersöka om det finns ett signifikant samband 

mellan investerares förväntning till annonsering och storleken på de abnormala avkastningarna, 

i likhet med Martins och  Serra (2011) studie. I det fallet måste det läggas till flera förklarande 

variabler i OLS-modellen.  
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Sammanfattningsvis så ser vi potential för framtida diskussion och forskning inom ämnet. Vårt 

största bidrag med studien är våra resultat kring de olympiska spelens påverkan på en marknad 

och att de kan ifrågasätta teorin om investerarsentiment, samt vara betydande i den 

övergripande diskussionen om olympiska spel som helhet.  

6 Slutsats 

Vår studie testar om länderna som väljs till att hålla i olympiska spel framvisar signifikanta, 

abnormala avkastningar på börsmarknaden i samband med annonsering och under spelens 

gång. För de 13 mega-event som undersöks hittar vi inga genomsnittliga, signifikanta effekter. 

Det framkommer heller ej signifikanta resultat för enskilda marknader. Det kan grundas i att 

utfallen var förutsedda och att olympiska spel inte bär med sig större, ekonomiska effekter. Det 

kan eventuellt också tyda på att börsmarknaden inte fungerar som en bra måttstock för att mäta 

de ekonomiska vinsterna som förväntas från olympiska spel. Våra hypoteser stöds inte av 

resultaten i denna studie och reflekterar inte de tänkta ekonomiska vinterna från de olympiska 

spelen. Vi kan därför inte bekräfta våra hypoteser och våra resultat är ingen indikator på att det 

existerar någon ekonomisk vinst vid arrangering av mega-event så som olympiska spel. Kanske 

kan undersökningar av andra ekonomiska parametrar ge andra resultat, och ämnet borde i 

fortsättningen utforskasa från en annan vinkel.   
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