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Sammanfattning 
 
 
Titel: Sponsring- Ett sätt att stärka varumärket?  
 
Författare: Sandra Mathisson och Jenny Olsson  
 
Instutition: Baltic Business School, Handelshögskolan i Kalmar  
 
Handledare: Leif Rytting 
 
Syfte: Uppsatsen syfte är att analysera och tydliggöra sponsringens karaktär samt hur 
sponsring kan stärka och utveckla ett varumärke.  
 
Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod i uppsatsen eftersom vi ansåg att denna 
metod lämpade sig bäst för vår studie. Primärdatan är baserad på åtta intervjuer, där samtliga 
intervjupersoner arbetar aktivt med sponsring. Uppsatsen har generellt en abduktiv ansats.  
 
Slutsats: Under vårt arbete med uppsatsen har vi förstått att det är tre viktiga karaktärsdrag 
som ligger i grund för att sponsring skall kunna stärka ett varumärke. Dessa är association, 
exponering och relationer. För att sponsring ska fungera som marknadsföringsmetod måste 
dessa tre integrera och stötta varandra menar vi på. Vi uppfattar att associationen inte fungerar 
utan en exponering och ingen av dessa fungerar utan en god relation i botten, antingen extern 
eller internt i organisationen. Vi upplever att sponsring får en allt viktigare roll i företagens 
marknadsföring. Sponsringens potential att bryta mediebruset gör att det blir en effektiv 
marknadskommunikations metod för företag att använda, då den har en dold avsikt att 
övertala.  Det unika med sponsring är dess förmåga att stärka ett varumärke genom 
exponering och relationer som skapar en positiv association i kundernas medvetande.  
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Abstract 
The purpose of this essay is to analyze and elucidate the characteristics of sponsorship and 
how companies can use sponsorship to strengthen and expand the brand. This study is based 
on a qualitative method where we have done eight interviews with people who work actively 
with sponsorship.  
 
In today’s environment Commercialization of brands surrounds us in our day to day living 
and as society evolves as will the ever constant change of the socially percepted views of 
positive marketing and brands.    
 
This ever changing environment can be argued that due to the many forms of mediums to 
advertise and depending on the focused demographic, it is becoming more and more difficult 
for companies to reach a varied collective of customers through the traditional methods of 
marketing. 
 
Authors in this field agree that new and different ways of communication is vital to reaching 
customers. The task of marketing communication is creating and maintaining the knowledge 
about the brand in the customer’s mind. This positive branding will give a certain standard of 
quality the customer expects when purchasing or by mental association. Brands today 
differentiate products and companies from each other maintaining a core demographic and 
customer loyalty as a way of surviving.  
 
So in this rapid development where companies need to focus on different communication 
methods to building their brands, we found it interesting to examine the characteristics of 
sponsorship and we ask ourselves the question: can sponsorship strengthen a brand?  
 
The results of this essay will be presented in two parts;  
 

 Firstly we will investigate the distinct characteristics of branding  
 We will then evaluate the effects sponsorship has on these brands.  

 
We have concluded that sponsorship has three important characteristics; association, exposure 
and relations. We believe that these three components work well together and emphasize each 
others characteristics to enable sponsorship to become successful.  
 
Sponsorship has the ability to find a way through the media noise and reach consumers 
because it has a hidden intent to persuade, which makes it an efficient marketing 
communication method for companies. Furthermore a sponsorships uniqueness is its 
foundation of exposure and relations that together creates an association in the mind of the 
customer. 
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Kapitel 1 - Inledning  
I det inledande kapitlet kommer vi först att presentera en kortare bakgrund till det valda 
ämnet. Därefter kommer en problemdiskussion runt ämnet för att läsaren ska få en bild och 
uppfattning för uppsatsens syfte. Denna diskussion kommer att leda fram till en 
problemformulering, ett konkret syfte samt uppsatsens avgränsningar.  
 
 

1.1. Bakgrund 
 
Marknadskommunikation intar en mycket central roll i dagens samhälle, alla människor 
kommer i kontakt med den på något sätt. Företag har allt svårare att differentiera sina 
produkter, därför har marknadskommunikationen ett ansvar att bygga upp de rätta 
associationerna till företagets varumärke samt att ge det en attraktiv personlighet, det vill säga 
se till att skapa och förmedla mervärden hos företagets produkter och tjänster.  
 
Marknadskommunikation bör skapa och upprätthålla kännedom om varumärket. På 
marknader med ett högt mediebrus kan detta vara svårt. Denna kommunikation kan ske med 
hjälp av sponsring, som enligt Cliffe och Motion(2001) är en viktig 
marknadskommunikationsmetod som kan uppnå önskevärd publicitet för ett företags 
varumärke. 
 
“There is a need to understand that sponsorship has moved from being a purely philanthropic 
activity practised by firms with personal connections with a particular event or activity, to a 
resource that needs to be integrated into the firm’s entire marketing communication mix.  
 
           Pickton & Broderick (2001) 
 
Författarna menar att det har skett en förändring i sponsring på senare år och att den bör 
betraktas som en viktig metod för kommunikation, snarare än som en fristående del av 
marknadsföringen. Sponsring bör ses som ett strategiskt medel för hållbar konkurrens.  
 
Cliffe och Motion (2001) styrker detta citat när de hävdar att sponsring har blivit ett alltmer 
förekommande och effektivt konkurrensmedel, för att fånga kunders uppmärksamhet. 
Sponsring kan ses som ett vagt begrepp, då det inte finns någon enig definition av 
sponsringens betydelse. Framstående författare inom området som Grönkvist (2000) samt 
Jiffer och Roos (1999) är däremot eniga om att sponsring ökar varumärkets image och den har 
en dold avsikt att övertala.  
 
De styrkor som sponsringen har enligt Grönkvist (2000) är att den kan profilera och urskilja 
ett företag från sina konkurrenter. Författaren anser att det även är ett bra verktyg för företag 
som vill förändra sin image. Han hävdar dock att sponsring är konjunkturkänslig som 
dessutom kräver långsiktighet. Detta innebär att företag måste inse att en investering inte 
lönar sig omedelbart förklarar Grönkvist (2000). Möjligheten att bygga 
varumärkeskännedom, utveckla varumärkets image, åskådligöra produkterbjudande samtidigt 
som de vinner nya kunder och skapar varumärkeslojalitet, är några av de fördelar sponsring 
bidrar med anser Cliffe och Motion (2005). Sponsringens betydelse för varumärket är det som 
uppsatsen kommer att tydliggöra.  
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1.2. Problemdiskussion  
 
I dagens konkurrenskraftiga informationssamhälle som präglas av mediebrus, blir det allt 
viktigare för företag att kommunicera och särskilja sitt varumärke. För att lyckas krävs 
effektiva metoder för kommunikation. De olika metoderna i marknadskommunikationen har 
olika egenskaper. Reklam kan ses som en bra metod enligt Wells et al (2006) för att informera 
och övertyga. Pr har funktionen är att skapa en positiv inställning hos kunder gentemot 
företaget eller organisationen enligt Mårtenson (2009). Säljfrämjande medel har en omedelbar 
avsikt att uppmuntra till ett direkt köp skriver författaren vidare. Evenemang samlar enligt 
Karaszi (2004) samman människor på en plats där kunden i samband med företaget får en 
upplevelse. Cliff och Motion (2005) skriver att den vanligaste avsikten med sponsring är att 
förstärka företagets image samt medvetenheten för varumärket. Författarna poängterar att 
målet med sponsring varierar från företag till företag. Grönkvist (2000) påpekar att 
sponsringen inte kan verka isolerat om den ska vara effektiv, det krävs att den kombineras 
med andra kommunikationsverktyg. Wells et al. (2006) menar att kommunikation verkar bäst 
när den är integrerad vilket innebär att företag slår samman dess kommunikations metoder för 
att skapa ett övertygande budskap som reflekterar företagets mål. Ouwersloot och Ducan 
(2008) menar att det hjälper varumärket att särskilja sig från sina konkurrenter, då företaget 
blir mer kundfokuserade. Wells et al. (2006) påtalar att användandet av integrerad 
kommunikation leder till att kunder skapar en långsiktig relation med varumärket.  
 
Enligt Aaker (1996) blir det allt viktigare för företag att särskilja sig från sina konkurrenter, 
genom att erbjuda någonting i sitt varumärke som ingen annan gör. Detta styrks av Hultén et 
al (2008) som skriver att det blir allt svårare för företag att lyckas med traditionellt 
varumärkesbyggande. Författarna tydliggör att varumärket måste påverka kundens beteende 
och image. Kunder är mer illojala mot varumärken hävdar Gummesson (2006) därför blir 
företags strävan att skapa långsiktiga relationer med sina kunder allt viktigare. Vidare menar 
Hultén et al.(2008) att företaget måste hålla fast vid varumärkets kärnvärden och att det kan 
vara bra att ompositionera sitt varumärke för att tilltala fler konsumenter. Konsumenter möts 
dagligen av ett mediebrus vilket kan bidra till en reklamtrötthet. Enligt Mårtensson (2009) har 
reklam en öppen uttalad avsikt att övertala, medan sponsringen har en dold avsikt att övertala. 
Detta innebär enligt författaren att människors försvarsmekanism inte aktiveras i lika hög grad 
i samband med sponsringsaktiviteter som i samband med reklam. Enligt en artikel i Veckans 
Affärer (2009-05-27) ökar sponsring för att det bryter bruset som finns på marknaden. 
Reklam blir allt dyrare och det krävs mer exponering för att synas. Företag söker därför nya 
vägar för att nå ut med sitt budskap till kunden. 
 
Närvaron av sponsring i bland annat tv har blivit allt mer påtaglig genom sponsrade program. 
Vi blir inte förvånade om vi innan ett program ska visas hör en röst som säger; ”programmet 
sponsras av” eller ”programmet presenteras i samarbete med”. Vi kan även se exempel på 
sponsring inom sporten där lagens tröjor ofta är klädda med varumärken eller som skyltarna 
runt arenan. Men vad betyder det egentligen för företaget att synas på en tröja? Eller få sitt 
namn presenterat i samband med ett tv program? Vad ger det företaget och dess varumärke? 
Ger det någonting över huvudtaget?  Sponsring av idrottslag, tv program och evenemang är 
bland de första människor troligtvis tänker på när det hör ordet sponsring. Men vad är 
sponsring egentligen? Enligt Pickton och Broderick (2001) föddes begreppet sponsring när 
tobaks- och spritföretag inte fick marknadsföra sig via reklam. För att komma runt 
lagstiftningen, började företag att sponsra sportsliga evenemang och atleter för att nå sin 
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målgrupp. Sponsring har fram till idag utvecklats till ett viktigt inslag i företags 
marknadsföringsstrategier framhåller Lagae (2005). Företag som sponsrar menar författaren 
förser det sponsrade objektet med kapital, produkter eller kunskap. Den sponsrade i sin tur 
förser företaget med tillgång till association och rättighet till varumärket som kan användas i 
kommersiella sammanhang.  
 
Sponsrings och Eventföreningen (2009) definierar sponsring som ”en affärsmässig metod för 
kommunikation, marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal 
mellan (normalt) två parter där ett företag betalar för kommersiella rättigheter att utnyttja en 
association (med t.ex. ett evenemang, en person, organisation, ett projekt etc.) " 
 
Genom sponsring lämnar företaget över en del av makten för sitt varumärke i andras händer, 
vilket innebär en risk för företaget menar Karaszi (2004). Detta betyder att företag måste fatta 
varsamma beslut när det gäller vem de vill ingå sponsorskap med förklarar han. Som 
kommunikationsverktyg har sponsring, menar Karaszi (2004), en oförmåga att kommunicera. 
Sponsring fungerar mer som en envägskommunikation menar författaren då den försöker 
kommunicera ut ett budskap utan att få feedback av kunden. Enligt Lagae (2005) kan kunden 
uppfatta sponsring som mindre kommersiellt än exempelvis reklam och skapar på så sätt en 
positiv association och attityd till varumärket. 
 
Vi finner det intressant att närma oss sponsring och vad som definierar dess karaktär.   
Vad det är som drar företag till denna kommunikations metod?  
Vad är syftet och målsättningen med sponsring? Finns det en tydlig enhetlig linje företag 
följer när det kommer till sponsring? Vi vill utforska om sponsring kan påverka varumärket 
på ett sådant sätt att det kan leda in på nya målgrupper. Vilka är de värden som företag strävar 
efter genom att använda sig av sponsring?  
 
Enligt Mårtensson (2009) kan det på senare år skönjas en ökning i användningen av sponsring 
vilket Grönkvist (2000) styrker och säger att sponsring är den snabbast växande 
marknadsföringsmetoden. Det var på grund av sponsringens tillväxt i medierna vi 
uppmärksammade ämnet och en av de första frågorna vi ställde oss var om det visar på att 
företag blir allt mer öppna till denna alternativa kommunikations metod. Om nu sponsring blir 
en allt större kommunikationsmetod vad betyder detta då för varumärket?  
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1.3. Problemformulering 
 
Vi lever idag i ett marknadsföringsintensivt samhälle som präglas av en ständig förändring.  
Valet av kommunikationsmetod blir allt mer vitalt för företag för att nå genom mediebruset 
och fånga kundernas uppmärksamhet. I den snabba utvecklingen där företag fokuserar allt 
mer på olika kommunikationsmetoder för att bygga upp varumärken finner vi det intressant 
att se på sponsringens speciella karaktär och ställer oss frågan: kan sponsring stärka ett 
varumärke?  
 
 

1.4. Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att analysera och tydliggöra sponsringens karaktär och hur företag 
inom konsumentsektorn kan använda sponsring för att stärka och utveckla sitt varumärke.  
 
 

1.5. Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa oss till:  
 

 Sponsring i Sverige.  
 Sponsorns synvinkel, vilket även framgår av syftet.  
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Kapitel 2 - Metod 
 
I detta kapitel redogörs uppsatsens undersökningsmetod, datainsamling samt  
kunskapsprocess och avslutningsvis följer en redogörelse av uppsatsen validitet, närhet och 
tillförlitlighet. 
 

2.1. Kvalitativ metod 
 
Denna uppsats har ett kvalitativt syfte och vi kommer inte att använda oss av insamling av 
kvantitativ data. Av denna anledning kommer vi att redogöra den kvalitativa metoden mer 
ingående. Inom forskningsmetodiken finns det enligt Jakobsen (2002) två tillvägagångssätt att 
förhålla sig till vid insamlingen av information, dessa är kvantitativ och kvalitativ metod. 
Holme och Solvang (1997) stödjer denna teori genom att skriva att den kvantitativa metoden 
bygger på ideal om en förutsättningslös och objektiv vetenskap. Allwood (2004) förklarar 
vidare att den kvalitativa metoden är en insamling av data som representerar en kvalitet i ett 
sammanhang, i stor utsträckning i form av språkliga enheter. Dessa data är framförallt 
språkligt beskrivande och kategoriserande. Enligt Bryman (2002) är den kvalitativa metoden 
ett sätt att lägga vikten vid ord och inte kvantifieringen under insamlingen och analysen av 
data.  
 
Den kvalitativa metoden lägger vikten vid hur individen uppfattar och tolkar sin sociala 
verklighet enligt Bryman (2002). Detta utvecklas ytterligare av Olsson och Sörensen (2007) 
som menar att en kvalitativ undersökning kan vara av deskriptiv eller explorativ karaktär 
vilket ska leda till kategorier, beskrivningar eller modeller som på bästa sätt beskriver ett 
fenomen i omvärlden eller i individens livsvärld.  
 
Den kvalitativa metoden rymmer även enligt Bryman (2001) en bild om den sociala 
vekligheten som en ständigt föränderlig egenskap som hör till individernas skapande och 
konstruerande förmåga. Författaren skriver vidare att den kvalitativa metoden är viktig när 
delar skall tolkas som en enhet, samt när ett begrepp är vagt, mångtydigt eller subjektivt. Vi 
finner detta relevant för vår uppsats då sponsring är ett fenomen och begrepp med många 
definitioner och som många gånger ligger utanför de traditionella 
marknadskommunikationsmetoderna.  
 
Enligt Jacobsen (2002) är den kvalitativa metoden mest lämpad då avsikten är att genomföra 
mer djupgående analyser av ett fåtal enheter. Detta stöder Repstad (2007) när han skriver att 
forskare som använder sig av kvalitativ metod har avsikten att gå på djupet och söka 
bakomliggande orsaker till den företeelse som ska undersökas. Han förklarar vidare att i 
denna metod är det forskarens egen uppfattning som är av betydelse. Metoden är enligt 
Jacobsen (2002) en öppen metod då forskarens avsikt är att styra informationsinsamlingen 
minimalt vilket betyder att intervjuobjekten ska få uttrycka sig fritt. Repstad (2007) skriver att 
kvalitativ metod ofta går på djupet men inte på bredden vilket innebär att forskaren endast 
studerar en eller några få miljöer. I stället studeras dessa som en helhet med all sina rätta 
nyanser. Detta är i kontrast menar författare till den kvantitativa studien där forskare gärna 
väljer ut några få intressanta variabler. Vidare skriver författaren att det inom den kvalitativa 
forskningen betonas det nära och täta förhållandet mellan forskare och den miljö eller de 
personer som studeras. Detta styrks av Patton (2002) som menar att i en kvalitativ studie är 
det av stor vikt att komma nära de personer eller situationer som studeras för att forskaren ska 
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skapa en egen personlig förståelse för fenomenet. Vi har genom alla våra intervjuer låtit 
intervjuobjektet talat fritt för att få en levande bild av begreppet och för att komma så nära 
verkligheten som möjligt. 
 
Enligt Repstad (2007) är ytterligare ett kännetecken för den kvalitativa metoden dess 
flexibilitet. Författaren menar att till skillnad från den kvantitativa metoden där det skulle 
kunnas se som en synd att byta frågeschema mitt i urvalet så är det inte ett större problem 
inom den kvalitativa forskningsprocessen. Under en kvalitativ datainsamlingsprocess uppstår 
det ofta nya problem och frågeställningar vilket påverkar efterföljande intervjuer. Detta kan vi 
knyta till Patton (2002) men även till Bryman(2002), som båda menar att genom att låta 
strukturen vara minimal så förmodas möjligheterna att på ett riktigt sätt fånga det perspektiv 
som de studerande personerna omfattar. 
 

2.2. Datainsamling 
 

2.2.1. Urval 
Uppsatsens empiri bygger på intervjuer med personer som alla i sitt dagliga arbete på ett eller 
annat sätt kommer i kontakt med sponsring, men på olika sätt och nivåer. För att skapa en 
djup förståelse för vårt utsedda ämne valde vi intervjupersoner som vi ansåg besatt den 
information som vi behövde för vår uppsats, därmed har vi enligt Grønmo(2004) gjort ett 
strategiskt urval, vilket enligt författaren är när forskarna medvetet väljer vissa människor 
eftersom de anses ge mest värdefulla data.  
 
Totalt har vi intervjuat åtta personer som alla arbetar eller har kunskap om sponsring. En av 
dessa intervjuer var med sponsringsansvarig på Svenska Spel, Johan Lindvall. Denna intervju 
genomfördes via telefon på grund av att vi inte hade möjlighet att åka den långa distansen för 
att genomföra intervjun. 
 
Vi har dels intervjuat fyra personer som är sponsoransvariga på olika företag som anses 
tillhöra bland Sveriges 50 största sponsorer enligt webbsidan sponsorworld.se. Vi valde även 
att intervjua två personer på ett lokalt plan, i Kalmar. Vi valde dem för att för att få en annan 
vinklig av sponsring och se det från ett mindre företags perspektiv. Valet av dessa 
intervjupersoner grundade vi på att vi ansåg att de besatt en relevant kunskap och erfarenhet 
inom vårt valda ämne, sponsring.  
 
Vi har även intervjuat två personer som arbetar, undervisar och skriver om sponsring. Vi 
ansåg att dessa personer hade stor kunskap av sponsring och kunde ge oss en generell inblick i 
ämnet. Vi ansåg att dessa åtta intervjupersoner kunde ge en variation, olika vinklar och 
uppfattning kring vårt valda ämne.  
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2.2.2. Intervjuer 
Följande personer har intervjuats: 
 

 Maria Guggenberger, VD för Sponsring och Event föreningen i Stockholm.  
 

 Mats Andersson, ansvarig för Folksams idrottssponsring och VD för ett av Folksams 
dotterbolag.  
 

 Peter Wigstein, ansvarig för ICA Sveriges sponsringsansvarig gällande företagets 
samhällsengagemang.  
 

 Kjell-Åke Rydén, sponsoransvarig för Ericsson.  
 

 Johan Lindvall, sponsringschef på Svenska spel  
 

 Stefan Mellstrand, marknadsförare och sponsringsansvarig på tidningen Barometern 
Oskarshamns-Tidningen i Kalmar 
 

 Mattias Rosenblad, delägare i Pontuz Löfgren AB och marknadsansvarig, sponsoransvarig  
 

 Uno Grönkvist, expert inom området sponsring och har skrivit ett flertal böcker inom ämnet. 

 

2.2.3. Primärdata  
Eftersom vi har valt att göra en kvalitativ analys och därmed använda en kvalitativ metod 
lämpar det sig bäst enligt Patel och Davidson (2003) att genomföra intervjuer med låg grad av 
standardisering och låg grad av strukturering. Innan intervjuerna läste på om företaget samt 
om vårt valda ämne för att på så sätt kunna genomföra en intervju där båda var medskapare, 
något som Patel och Davidson (2003) säger är en fördel vid en kvalitativ intervju. Enligt 
Svensson och Starrin (1996) är den kvalitativa intervjun icke-standardiserad som utgår ifrån 
ett antagande om att man från början inte vet vilka frågor som är viktiga och betydelsefulla.  
För samtliga intervjuer valde vi att använda en intervjuguide som stöd, se bilaga 1. Enligt 
Bryman och Bell (2005) är detta en semi-strukturerad intervju. Vi var flexibla när det kom till 
frågornas och ämnenas ordningsföljd till respondenterna och vi ställde frågor i den ordning 
som vi upplevde som mest passande vid intervjutillfället, som är en typisk karaktär för denna 
typ av intervju enligt Denscombe (1998).  De frågor som ställdes till respondenterna hade en 
öppen utformning för att respondenterna skulle känna att de hade stor möjlighet att fritt 
besvara frågorna på deras sätt. Dessutom använde vi oss av öppna frågor och på så sätt 
lämnade maximalt utrymme för respondenten att svara. Det gör enligt Patel och Davidson 
(2003) vår intervjuteknik till låg grad av standardisering och låg grad av strukturering. 
Utifrån de svaren vi fick från respondenterna ställde vi frågor som inte var med i vår 
intervjuguide. Vi gjorde detta för att få intervjun att fortskrida som en diskussion och för att vi 
ansåg att det skulle ge oss mer relevanta och intressanta svar. Om vår respondent gav oss 
intressanta svar, kunde vi på så sätt ställa följdfrågor, något som stöds av Bryman och Bell 
(2005). Intervjuguiden formulerades efter vårt val av teori, samt över de områden som vi ville 
behandla vid våra intervjuer. Intervjuguiden bestod av ett antal övergripande frågor. Intervju 
guiden fungerade som en minneslista över de områden som skulle täckas, på så sätt kunde vi 
under intervjuns gång pricka för de områden som vi ansåg att vi hade fått svar på av 
respondenten.  
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För att få med all relevant information, minnesvärda citat och andra detaljer valde vi att spela 
in intervjun . Med hjälp av inspelningen kunde vi enkelt och avslappnat sammanfatta 
intervjun i text ordagrant. Enligt Denscombe (1998) erbjuder ljudupptagningar en närmast 
fullständig dokumentation av det som sägs i intervjun.  
 

2.2.4. Sekundärdata 
Bryman och Bell (2005) anser att mycket av de data som kommer till användning för en 
sekundär analys är av mycket god kvalitet. Men författarna menar även att det inte finns 
någon kontroll över kvaliteten på datamängden. Vår huvudsakliga källa till vår teori har varit 
från litteratur som vi ansåg relevant för uppsatsens ämne från både svenska och 
internationella författare. Där av vill vi understryka att uppsatsen innehåller vår egen tolkning 
och översättning av vissa teoretiska texter. Litteraturen vi har använt oss av sträcker sig från 
mitten av 1990-talet och fram till idag, med ett undantag från en artikel som vi ansåg relevant. 
Men de flesta böcker har varit utgivna under 2000-talet. Grønmo (2004) skriver att innan en 
sekundäranalys genomförs, måste en kritisk bedömning göras av sekundärdata, bland annat 
beträffande relevans. En annan viktig källa till vår insamling av teori har varit artiklar, där vi 
använt oss av vetenskapliga artiklar hämtade från de databaser vi har tillgång till.  
 
 

2.3. Kunskapsprocessen 
 
Marknadsföring ligger oss båda varmt om hjärtat och det är detta område vi aspirerar att jobba 
inom så det var för oss självklart att skriva vårt examensarbete inom detta fält. Nya 
innovationer och visioner inom ämnet finner vi oerhört intressant och vi var inne och nosade 
på olika slags typer marknadsföring och metoder för marknadskommunikation och det var de 
otraditionella kanalerna och metoderna som fångade vårt intresse.  Det var viktigt för oss att 
ämnet skulle visa potential inför framtiden och ge oss kunskap inom ett område som vi skulle 
kunna använda som konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Sponsring var det ämnet som 
mötte våra kriterier och vi bestämde att vi skulle studera hur företaget och varumärket 
påverkas av denna metod då vi ser det som steg i processen att utveckla begreppet vidare. När 
vi hade beslutat oss för ämnet så föll det sig naturligt att vi skulle använda oss av en kvalitativ 
metod och hålla intervjuer med experter på området för att få en bild och öka förståelsen. Vi 
började samtidigt söka teori om ämnet för att även på så sätt skapa oss en uppfattning om 
ämnet och vilket perspektiv som kunde vara intressant att skriva ur. Problemet med att välja 
ett ämne som ses som en del av den otraditionella biten av marknadsföring och 
marknadskommunikation är att det inte finns tillgång till större mängder av relevant 
information. 
 
Att utveckla ett starkt och tydligt syfte var tidkrävande och under tiden började processen med 
att kontakta olika företag och personer som kunde vara intressant för vår uppsats. Den 
responsen vi fick från företag var för oss förvånansvärt stort vilket stärkte oss ytterligare i vårt 
tänk och förtroende rörande val av ämne. Efter att ha samlat kunskap om ämnet bland annat 
genom att läsa teori så formulerade vi ett syfte. I vårt teoriavsnitt har vi innefattat de material 
och teorier vi anser vara betydelsefulla för att kunna ge en ökad teoretisk grund och förståelse 
för vårt ämne, samt för att kunna besvara vårt syfte. För att underlätta för läsaren och även 
belysa vilka ämnen vi anser vara mest relevanta har vi delat in vårt teorikapitel i fem 
delkapitel. För att belysa vissa delar i varje delkapitel har vi vidare delat in delkapitlen i 
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underkapitel för att det inte ska bli alltför enformigt att läsa texten samt att det skall bidra till 
att det blir lättare för läsaren att hitta i uppsatsen. 
 
För att skapa en röd tråd och någon slags struktur genom empirin så utvecklade vi en 
intervjuguide. Då vi hade fått kontakt med personer på välkända företag som var kunniga 
inom vårt ämne hade vi förutsatte att våra intervjuobjekt var mycket upptagna personer så 
därför skedde samtlig kommunikation genom e-mail så att de själva kunde bestämma när de 
ville och kunde svara. De fyra första intervjuerna ägde rum i Stockholm och dessa gav oss en 
första uppfattning om hur etablerade och erfarna företag arbetar med sponsring. Senare hade 
vi en telefonintervju med ett intervjuobjekt som vi inte hade möjlighet att träffa personligen. 
Två ytterligare intervjuer hölls på lokal nivå i Kalmar-området och den åttonde och sista 
intervjun hölls i Halmstad.  
 
Efter varje genomförande av intervju som vi spelat in så transkriberade i den och bearbetade 
texten för att kunna använda det i arbetet. Bryman (2002) menar att forskare som använder sig 
av kvalitativmetod ofta är intresserade av både det intervjupersonen säger och hur de säger 
det. Eftersom intervjuaren förutsätts vara uppmärksam på det som sägs för att kunna följa upp 
intressanta synpunkter så är det bäst att inte bli distraherad av behovet att föra anteckningar. 
Olsson och Sörensen (2001) påpekar att transkriberat tal aldrig kan återge sådant som 
upptäcks vid intervjun som, gester, blickar eller kroppshållning, därför menar författarna att 
valet av transkriptionsmodell och de konsekvenser valet ger, har stor betydelse för den 
tolkning som ges av den berättade händelsen. Vi förstår att det framarbetade resultatet av 
intervjuerna kommer vara påverkade av våra egna subjektiva preferenser. Det vill påpeka att 
varje intervjupersons tolkning och värdering är av den största vikt för vårt arbete och därför 
har vi valt att redovisa varje intervju var och en för sig och placera dem som en bilaga. Vi är 
även medvetna om att eftersom våra intervjuobjekt har olika bakgrund, erfarenheter och 
jobbar för olika företag inom olika branscher så skiljer sig intervjuerna i omfattning under de 
olika teorirubrikerna och att vissa synpunkter och vinklar kommer fram mer eller mindre i de 
olika intervjuerna. Fjärde kapitlet i vår uppsats är den utvalda teorin och resultatet av våra 
intervjuer som analyseras och sammankopplas, därför har vi valt att kalla den teoretisk- och 
empirisk analys. Detta skapar grunden till vårt femte kapitel där vi lägger fram våra slutsatser 
och redogör för uppsatsens syfte. Vi kommer även att presentera våra egna reflektioner och 
tankar om uppsatsen i detta kapitel. 
 
Patel och Davidsson (2003) förklarar att det mödosamma med att skriva uppsats är att kunna 
relatera teori och verklighet. Författarna talar om tre olika teorier inom forskningen när syftet 
är att producera kunskap: deduktion, induktion och abduktion. Olsson och Sörensen (2001) 
förklarar att hur frågandet går till och vilka metoder som används för att få svar är beroende 
av det paradigm det vill säga det mönster eller perspektiv som forskaren ansluter sig till. 
Enligt Olsson och Sörensen (2001) är ett deduktivt ansatssätt när forskarna drar slutsatser om 
enskilda företeelser då utgångspunkten har varit allmänna principer. Författarna förklarar mer 
ingående att det handlar om att forskarna har en teori som säger hur relationerna mellan olika 
förhållanden ter sig i verkligheten. Denna ansats används ofta vid en kvantitativ forskning. 
Vidare framhäver Patel och Davidsson (2003) att en forskare som arbetar deduktivt vill bevisa 
något och kännetecknas av att utifrån redan befintliga teorier dra slutsatser om en företeelse. 
Bryman (2002) anser att utifrån det forskarna vet inom ett visst område, härleder eller 
deducerar forskaren en eller flera hypoteser som ska underkastas en empirisk granskning.  
 
 
Bryman (2001) skriver att den kvalitativa metoden i huvudsak betonar ett induktivt synsätt på 
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relationen mellan teori och forskning, där tyngden läggs på generering av teorier. Olsson och 
Sörensen (2007) förklarar det induktiva synsättet vilket innebär att forskaren utgår från 
upptäckter och företeelser i verkligheten. Dessa sammanförs sedan till allmänna principer, 
som i sin tur kan sammanföras i en teori. Enligt Patton (2002) är det av stor vikt för induktiv 
ansats att forskarna tillåter de grundläggande och betydelsefulla delarna av analysen att uppstå 
genom det mönster som uppstår i det funna empiriska materialet utan att förutsätta eller utgå 
från några fasta ramar. Författaren förklarar detta genom att skriva att den kvalitativa 
forskaren försöker att förstå de inbördessambanden i olika dimensioner som framkommer ur 
empirin utan att göra antaganden i förväg eller sätt upp specifika hypoteser.  
 
Abduktiv ansats är en kombination av det två föregående ansatser enligt Olsson och Sörensen 
(2001). Denna har sin grund i dialogen med det teoretiska perspektivet och resultatet av 
förståelsen av den aktuella lägesbeskrivningen inom området. Jacobsen (2002) säger att 
deduktion och induktion idag sällan används i sina mest renodlade former istället är det mer 
förekommande att tala om mer eller mindre öppna ansatser. 
 
Vi vill uppmärksamma läsaren på att genom vår utbildning har vi förkunskaper inom detta 
område som vi forskar i. Detta betyder att vi omöjligen kan ha varit neutrala i vårt val av 
område och därmed inte helt induktivt valt denna företeelse. Det som talar för det deduktiva 
är exempelvis att vi till vår intervjuguide utgått från befintliga teorier. Vi har använt oss av ett 
öppet förhållningssätt utan några hypoteser och vi menar att genom den kombinationen av 
ansatser så innebär det att vi ha använt oss av ett abduktivt förhållningssätt. Repstad (2007) 
förklarar att tolkningsteori kallas för hermeneutik och innebär att vi läser in vissa generella 
tolkningar och sammanhang i de korrekta observationerna. Olsson och Sörensen (2007) 
förklarar att hermeneutik handlar om språket som medium för kommunikation. Författarna 
menar att i det hermeneutiska synsättet kan tänkandet och förståelsen inte studeras isolerat, 
utan det är alltid en människa med bakgrund och tidigare erfarenheter som tänker och förstår 
någonting. Detta skriver även Alvesson och Sköldberg (1994) om, de menar att tolkning är 
det centrala inom hermeneutik där meningen hos en del endast kan förstås om det sätts i 
samband med en helhet. Att ha förståelse för detta menar författarna är en egenskap som är 
väsentlig inom hermeneutiken. Detta har för oss i denna uppsats haft en stor betydelse då det i 
slutskedet av uppsatsen dominerats av våra egna tolkningar som vi arbetat fram genom den 
kunskap vi har samlat på oss under arbetets gång men även från tidigare erfarenheter. Likaså 
Gummesson (2006) anser att forskningsprocessen reflekterar mycket av forskarens egen 
karaktär. Han menar att forskarens egen karaktär även har en del att säga till om vid 
utformningen och resultatet av undersökningen som genomförs. 
 
Vi har valt att intervjua flera personer som vi anser har stor kunskap och insikt i vårt ämne 
men samtidigt med ibland skilda uppfattningar om ämnet. På det sättet har vi försökt att skapa 
en helhet kring ämnet vi valt. Vi vill även göra det klart för läsaren att denna uppsats till vis 
del reflekterar oss författare och våra tankar och känslor kring ämnet samt inte minst vår 
förståelse. Enligt Patel och Davidsson (2003) så närmar sig forskare som använder sig av ett 
tolkande perspektiv företeelsen subjektivt, utifrån sin egen förståelse, vilket som skall ses som 
en tillgång. 
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2.4. Validitet, Närhet och Trovärdighet 
 
Reliabilitet är enligt Bryman och Bell (2003) ett annat ord för tillförlitlighet och är ett viktigt 
kriterium för bedömning av forskning. Grønmo (2004) styrker detta och säger vidare att 
reliabiliteten visar hur pass pålitligt ett datamaterial är. Patel och Davidson (2003) menar att 
reliabilitet handlar om hur en undersökning genomförs på ett tillförlitligt sätt. För att våra 
intervjuer skulle få en hög trovärdighet informerade vi intervjupersonerna om vårt ämne och 
vår avsikt med intervjun och att det var deras åsikter om ämnet som vi ville åt. Om någon 
fråga tolkades fel under intervjun av respondenten försökte vi formulera om den så att den 
blev tydligare, för att det inte skulle bli några missförstånd. Ansåg vi att det fanns oklarheter 
bad vi respondenterna att förtydliga ett visst svar.  
 
Validitet handlar enligt Patel och Davidson (2003) att forskaren undersöker det som han eller 
hon avser att undersöka. Bryman och Bell (2005) delar in validitet i olika validitetstyper, två 
av dessa är intern och extern validitet, vilket styrks av Grønmo (2004) som förklarar att intern 
validitet handlar om det finns en god överensstämmelse mellan forskarens observationer och 
teoretiska idéer, medans extern validitet behandlar i vilken utsträckning resultaten från en 
undersökning kan generaliseras till vanliga situationer i samhället.  
 
För att uppnå god validitet ville vi vara säkra på vad vi verkligen ville ha ut av intervjuerna 
och vilka ämnesområden vi skulle fokusera på. Därför såg vi till att innan intervjuerna skaffa 
oss vissa förkunskaper inom området. Dessutom formulerade vi en intervjuguide som 
fungerade som en minneslista över de ämnesområden som var viktiga för uppsatsen, på så sätt 
kunde vi försäkra oss om att alla ämnesområden togs upp under intervjun. En god intern 
validitet har vi försökt uppnå genom att koppla intervjupersonernas svar till den teori var har 
använt oss av. För att uppnå en god extern validitet har vi intervjuat personer från olika 
branscher och företag. 
 
Närhet och personlig kontakt är enligt Patton (2002) en av den kvalitativa metodens styrkor. 
Repstad (2007) anser att den kvalitativa metoden accentuerar närhet i förhållandet mellan 
forskaren och respondenterna, där forskaren går på djupet och inte på bredden. Halvorsen 
(1992) instämmer i detta och påvisar att det är av stor vikt att lyssna och studera, utan att 
lägga till egna värderingar. Vi kan knyta an det till Jacobsen (2002) som ser närheten som ett 
viktigt inslag i strävan att försöka nå människors tolkning av verkligheten. Den närhet som 
skapats mellan oss och intervjupersonerna anser vi har bidragit till en ökad trovärdighet. De 
flesta intervjuer i uppsatsen har genomförts på intervjupersonernas arbetsplatser. Vi har suttit 
ner med intervjupersonerna och en diskussion skapades genom att respondenterna i lugn och 
ro själva fick resonera utifrån de frågor och ämnen från vår intervjuguide. Vi upplever att vi 
fick en förståelse för vad intervjupersonerna tyckte och tänkte omkring ämnet sponsring, då 
de generöst delade med sig av sina erfarenheter och kunskap.   
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Kapitel 3 - Teoretisk referensram 
 
I det här kapitlet kommer vi att presentera de teorier, begrepp och modeller som genomsyrar 
uppsatsen. Först presenteras en definition av begreppet sponsring, följt av 
Marknadskommunikation, Relationsmarknadsföring, varumärke, positionering/Image och 
avslutningsvis presenteras kunden.   
Här kommer endast objektiva teorier att presenteras vilket betyder att inga egna tolkningar 
tar plats här.  

3.1. Sponsring  
Vi har valt att behandla detta område då sponsring är det ämne som genomsyrar uppsatsen. 
Vi vill ge läsaren en förståelse för vad sponsring är, olika typer av samt sponsrings för och 
nackdelar. 

3.1.1. Fenomenet och begreppet sponsring 
Sponsring är enligt Grönkvist (2000) ett begrepp med olika definitioner. Sponsring och 
Eventföreningen definierar sponsring enligt följande;  
 
"Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, 
marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan (normalt) 
två parter där ett företag betalar för kommersiella rättigheter att utnyttja en association (med 
t.ex. ett evenemang, en person, organisation, ett projekt etc.) " 
 
Denna definition styrks av Jiffer och Roos (1999) som menar att sponsring ibland hänvisas till 
associationsmarknadsföring eftersom sponsorn associerar sitt företag eller varumärke med 
exempelvis ett event eller en sport. Bergström (2007) säger att sponsring innebär ett mer 
synligt samarbete i en marknadsföringsaktivitet där målet är att båda parter ska vinna, något 
som även styrks av Jiffer och Roos (1999). Grönkvist (2000) och Jiffer och Roos (1999) 
poängterar att sponsring inte är ett medium, utan en metod för kommunikation och 
marknadsföring, där kommunikationen sker via de traditionella medierna. Sponsringen har två 
attribut som den enligt Grönkvist (2000) är relativt ensam om. Det ena är enligt författaren 
association, det vill säga den sponsrades image faller tillbaka på sponsorn. Det andra 
attributet som Grönkvist (2000) påvisar är simultanförmågan, vilket författaren menar är att 
sponsringen kan nå olika mål samtidigt i olika målgrupper, som även styrks av De Pelsmacker 
et al. (2007) 
 
Ouwersloot och Duncan (2008) säger att sponsring är ett finansiellt stöd till en organisation, 
person eller aktivitet som i utbyte får association och dessutom visa upp sitt varumärke, vilket 
även stöds av Rossiter och Percy (1998) och De Pelsmacker et al. (2007) Författarna säger 
vidare att sponsring används inte bara för att skapa medvetenhet hos varumärket, utan även 
hjälper att definiera ett varumärke genom association. Sponsring är ett av ett av de mest 
självklara sätten för att utveckla associationer till varumärket och utmaningen är enligt 
Ouwersloot och Duncan (2008) att hitta associationer som stödjer den önskade imagen av 
varumärket. Om associationen är oförenlig med varumärkets image kan sponsring göra mer 
skada en nytta förklarar författarna, som vidare säger att företagets kunder kommer bli 
förvirrade av vad varumärket verkligen är och står för. Sponsring måste därför enligt 
Ouwersloot och Duncan (2008) användas i en miljö som stämmer överens med ett 
varumärkes positionering och image.  
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Målsättningen med sponsring varierar från företag till företag. De vanligaste avsikterna enligt 
Cliffe och Motion (2005) med sponsring är att försöka förstärka företagets image, öka 
företagets goodwill samt skapa medvetenhet till varumärket. Vidare förklarar författarna att 
sponsring är ett viktigt marknadsföringsverktyg som vill uppnå god publicitet för ett företag 
och varumärket inom en viss målgrupp. God publicitet kan uppnås genom att stödja en 
verksamhet som inte är direkt kopplad till företagets normala verksamhet. Cliffe och Motion 
(2005) påtalar att nuförtiden räcker det inte bara med att företag säljer den fysiska produkten, 
skapandet av ett starkt varumärke har blivit mer och mer viktigt enligt författarna. Ett företag 
köper enligt Jiffer och Roos (1999) en rätt till eller en association med någonting 
genom sponsring. Företag använder sig gärna sig av sponsring enligt Dahlén och 
Lange (2003) för att bygga upp varumärkets associationer och bygga upp eller 
förstärka sin position i konsumenternas medvetande. Jiffer och Roos (1999) menar att det 
är minst lika viktigt för företag att spegla rätt image som att bli associerad med någonting 
positivt.  Författarna poängterar att associationen företag köper måste användas för att den ska 
vara värd någonting. Sponsorn måste enligt Jiffer och Roos (1999) förpacka associationen i en 
form som tillåter att kommunicera med målgruppen företaget vill nå.  
 
Grönkvist (2000) säger att associationsvärdet inom sponsring blir allt mer betydelsefullt. 
Sponsorn vill, menar Grönkvist (2000) att den goodwill som det sponsrade objektet innehar 
även ska komma till sponsorns företag, med andra ord att en positiv imageöverföring sker.  
Företag vill synas och helst av så många som möjligt i olika positiva sammanhang. Därför är 
exponering enligt Grönkvist (2000) det motiv till sponsring som vägt tyngst, särskilt inom 
idrottssponsringen. Ju mer exponering en sponsring ger ett varumärke, desto mer nytta ger det 
Duncan (2005).   
 
Enligt Skatteverket (2009) är sponsring som endast är avsedd att ge sponsorn förbättrad 
goodwill och image betraktad som gåva och därmed inte avdragsgill. För avdrag krävs att 
sponsorn erhåller direkta motprestationer av den sponsrade. Det är endast motprestationen, 
som skall värderas till marknadsvärdet, som företaget kan dra av. 
 
Jiffer och Roos (1999) har skapat en modell som de har valt att kalla A-ERIC modellen, som 
beskriver fyra stycken variabler; association, exponering, relationer och integrerad 
kommunikation. Dessa variabler är enligt författarna bra hjälpmedel vid speciellt sex olika 
huvudområden; vid definiering av sponsringens olika beståndsdelar, för att avgöra om 
sponsring är rätt marknadsföringsmetod att använda, vid fastställande av sponsringsobjekt, 
kontraktsskapande, för planering samt för utvärdering.  
 
Association är enligt Jiffer och Roos (1999) kärnan och det viktigaste elementet i sponsring. 
Det är associationen som länkar företag till sponsringsprojektet, därför hävdar Jiffer och Roos 
(1999) att företag borde koncentrera sig mer på detta element. I dagens överflöd av reklam 
menar Jiffer och Roos (1999) att företag måste associera sig själva med värderingar som ökar 
deras image och påverkar attityder. Association är som tidigare nämnts de värden hos 
sponsorobjektet som sponsorn förknippas med. Genom exponering kan företag på olika sätt 
visa sin logotyp, varumärkesnamn eller budskap i samband med det sponsrade objektet. 
Exponering av varumärket ska fungera som en ”påminnare” av en redan känt varumärke 
enligt författarna. Exponering är enligt Jiffer och Roos (1999) ett vanligt attribut som många 
sponsrande företag lägger störst vikt vid, en förklaring till det kan enligt författarna vara att 
exponering är det enda, för ögat, synliga tecknet på att ett sponsringsförhållande existerar. 
Den del av modellen som handlar om relationer visar att sponsorn har möjlighet att forma 
viktiga relationer med kunder och kundgrupper genom olika sponsringsprojekt eller 
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evenemang. Författarna säger vidare att relationer i samband med ett sponsrat evenemang 
innebär möjligheten att ha ett avgränsat område där sponsorn kan underhålla sina gäster. Detta 
ger företaget en möjlighet att demonstrera sina produkter och prata om dem i en annorlunda, 
mindre kommersiell miljö menar författarna. Vidare hävdar Jiffer och Roos (1999) att ett 
viktigt motiv vid sponsring av ett evenemang är att hitta nya och olika mötesplatser, där 
företags viktiga kontakter kan bli underhållna. Sponsring menar författarna kan erbjuda 
möjligheter för underhållning på ett nytt sätt. Jiffer och Roos (1999) påtalar att det kan vara 
gynnsamt att bli kopplad med andra sponsorer, att synas i samma sammanhang som ett 
välkänt företag eller varumärke, som kan ge en speciell prestige. Den fjärde och sista 
variabeln integrerad kommunikation menar Jiffer och Roos (1999) att sponsorn kan hitta ett 
tema i den sponsrade aktiviteten som kan användas i andra marknadsföringsaktiviteter. Vidare 
säger författarna att sponsorn ofta vill bli associerade med de värderingar som det sponsrade 
objektet har. Det kan enligt Jiffer och Roos (1999) ske både på eventet och i annan 
marknadsföring via andra medier, som annonsering och direkt marknadsföring.  

3.1.2. Olika typer av sponsring 
Mårtenson (2009) delar in sponsring i tre huvudgrupper. Dessa är evenemangssponsring, 
sponsring i etermedier samt sponsring av individer och aktiviteter. 
 
Enligt Mårtensson(2009) avser evenemangssponsring; sponsring av sport, konst, kultur och 
välgörandeändamål, som även enligt De Pelsmacker et al. (2007) brukar kallas cause-related 
sponsring. Enligt De Pelsmacker et al. (2007) kan denna typ av sponsring höja medvetenheten 
hos nuvarande och potentiella kunder, förbättra företagets image men även imagen av 
företagets produkter. Författaren säger att detta är ett verktyg för relationsbyggande då det kan 
vara grunden och utgångspunkten för annonskampanjer och databasbyggande. 
 
Sportsponsringen är den typen av sponsring som dominerar hävdar Karaszi (2004). En 
förklaring till det enligt Grönkvist(2000) är att idrotten utgör den största folkrörelsen och på 
så sätt den får en överlägsen publicitet. Enligt Elliot och Percy (2007) har idrottssponsring en 
möjlighet i att bygga en positiv uppfattning hos både kunder och andra intressenter, men även 
särskilt hos de anställda genom att det bidrar till stolthet för det egna företaget. De Pelsmacker 
et al. (2007) säger att sponsring av konst och kultur är exempelvis konstutställningar, 
konserter och festivaler. Denna typ av sponsring når ofta endast ett smalt segment. Sponsring 
av välgörandeändamål är enligt De Pelsmacker et al. (2007) den äldsta formen av sponsring. 
Denna typ av sponsring förklarar Behrer och Larsson (1998) syftar till att associera företaget 
till ett socialt eller på annat sätt välgörande ändamål ofta genom sponsring. Det kan till 
exempel vara sponsring av en organisation som arbetar med välgörenhetsfrågor. Vidare 
påtalar De Pelsmacker et al. (2007) att denna form av sponsring är baserad på att människor 
donerar pengar för ett bra ändamål. Det kan exempelvis vara till skolor eller till fattiga 
människor. Pengar ges i gengäld för exponering i samband med ändamålet som blir sponsrat. 
Enligt författarna har undersökningar visat att effektiv cause-related sponsring kan öka ett 
företags rykte och stärka varumärkes image och samtidigt ge kunder ett bekvämt sätt att bidra 
till ideella organisationer genom deras köpbeslut.  
 
Mårtenson (2009) förklarar att den sponsring som sker i tv och radio kallad sponsring i 
etermedier. De Pelsmacker et al. (2007) påtalar är denna typ av sponsring ligger nära reklam 
och därmed kan den uppnå liknande mål av medvetenhet och image byggande för varumärket. 
Denna typ av sponsring mottas enligt författarna mer positivt av publiken. Sponsorerna är 
nära knutna till själva programmet förklarar De Pelsmacker et al. (2007) De är en fysisk del 
av i den utsträckningen att tittare till och med tror att sponsorer aktivt deltar i att göra 
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programmet. Om sponsorn passar bra ihop med programmet kan det leda till ett bra samarbete 
och genomslag. Författaren menar att god programsponsring kan ger långsiktiga associationer 
mellan parterna vilket förhoppningsvis ger en stark och positiv varumärkes image. Den sista 
indelning av sponsring som Mårtenson (2009) nämner är sponsring av individer respektive 
aktiviteter, där författaren även poängterar att det är viktigt att företag väljer en person som 
passar företaget och dess varumärke, något som Rossiter och Percy (1998) styrker. Vidare 
påtalar Pickton och Broderick (2001) att sponsring av personer, framförallt idrottsmän och -
kvinnor har blivit allt populärare. Författarna poängterar att det inte alltid är positivt, ibland 
kan det skapas en konflikt beroende på i vilka andra sammanhang den sponsrade individen 
syns i eller hur bra alternativt dåligt det går för honom eller henne.  
 
En ytterligare typ av sponsring som De Pelsmacker et al. (2007) tar upp är ambush marketing. 
Detta är enligt Behrer och Larsson (1998) en kommunikationsstrategi genom vilken en icke-
sponsor försöker att tillgodoräkna sig den prestige som evenemang har genom att ge ett falskt 
intryck av att vara sponsor. Vidare påtalar Wells et. al. (2006) att företag associerar sig 
indirekt med ett event i avsikt att vinna några av de förmånerna som är associerade med att 
vara den officiella sponsorn. De Pelsmacker et al. (2007) menar att denna typ av sponsring 
inträffar när ett företag avsiktligt letar en association med ett särskilt evenemang utan att 
betala sponsringsavgifter. Detta är enligt Behrer och Larsson (1998) förekommande bland 
konkurrenter till sponsorer av evenemanget.  

3.1.3. För och nackdelar med sponsring 
Sponsringen har många styrkor. En av dem hävdar Grönkvist (2000) är som tidigare nämnts, 
den association som skapas med det som sponsras. Värden kan enligt Pickton och Broderick 
(2001) länkas av den sponsrade enheten till sponsorn. Vidare påtalar författarna att sponsring 
även kan överstiga kulturella och geografiska gränser. Detta menar författarna kan göra 
sponsring mer effektiv än andra former av marknadskommunikation.  
 
För företag som vill förändra sin image kan sponsring vara ett bra verktyg enligt Grönkvist 
(2000). Han säger även att företag som är nya på en marknad och snabbt vill skapa ett 
nyhetsvärde omkring sig kan använda sig av sponsring. En annan fördel enligt Grönkvist 
(2000) är att sponsring ger företag ett bra sätt att profilera sig och urskilja sig från mängden. 
Ouwersloot och Duncan (2008) säger att sponsring ökar ett företags eller ett varumärkes 
synlighet genom att associera det med någonting positivt. Dessutom hävdar författarna att 
sponsring är bra relationsbyggande aktiviteter som binder kunder emotionellt till ett företag 
eller varumärke.  
 
Jiffer och Roos (1999) menar att sponsring höjer medvetenheten av företagets övriga 
marknadsföringsaktiviteter, vilket är en annan av sponsringens fördelar. En annan fördel 
författarna nämner är att sponsring har möjlighet att använda platsen för eventet som ett 
medium eller som kommunikativ kanal där sponsorn kan möta målgruppen. Vidare säger 
Jiffer och Roos (1999) att målgruppen kan uppfatta det som positivt att ta emot 
annonseringsbudskap via fritidsintressen som exempelvis fotboll eller ishockey än via reklam 
som kommer i deras brevlådor, vilket enligt Elliot och Percy (2007) gör att kunder kan forma 
positiva attityder till varumärket. Jiffer och Roos (1999) menar att det är svårt för individer att 
ignorera och avskärma sig från annonser på ett sponsrat event som individen exempelvis kan 
göra vid tv-annonsering eller tidningsannonser, då tittaren eller läsaren kan byta kanal under 
reklampausen eller vända sida från reklamen i tidningen och på så sätt undvika stötande eller 
påträngande reklam. Den största fördelen med sponsring är enligt Karaszi (2004) att den kan 
levandegöra och förklara de budskap och den bild som övrig kommunikation ger.  
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Rossiter och Percy (1998) menar att trots sponsringens många fördelar, kan det vara svårt att 
värdera effektiviteten och verkningskraften av sponsringsaktiviteter detta hävdar även 
Grönkvist (2000) som vidare säger att sponsring är mycket konjunkturkänslig. Som nämnts 
tidigare är ett av sponsringens attribut association, det vill säga den sponsrades image faller 
tillbaka på sponsorn. Detta behöver inte alltid vara till en fördel för sponsorn enligt Jiffer och 
Roos (1999) som menar att företag som försöker associera sig med värderingar som inte 
passar med företaget riskerar att sända ut ett förvirrande budskap till målgruppen och riskerar 
därmed få sämre image, som styrks av Ouwersloot och Duncan (2008). En annan negativ 
aspekt med sponsring enligt Pickton och Broderick (2001) är att det sponsrade företaget 
kanske inte får den typ av image som de förväntar sig. Det kan till exempel vara enligt 
författarna ett fotbollslag som inte presterar bra eller ett tv-program som inte får tillräckligt 
många tittare. Vidare säger Karaszi (2004) att företaget låter andra hantera varumärket, vilket 
kan vara en stor risk.  
  
De Pelsmacker et al. (2007) menar att sponsring är ett långsiktigt samarbete mellan sponsor 
och sponsorobjekt. Detta styrks även Jiffer och Roos (1999) som vidare säger att det är en 
långsiktig investering. Detta instämmer Grönkvist (2000) som menar att sponsring kräver 
långsiktighet och att sponsorn därför måste ha tålamod då återbetalningstiden är lång, vilket 
leder till att investeringarna inte lönar sig omedelbart. Jiffer och Roos (1999) påvisar att en 
nackdel med sponsring är att det kan vara väldigt tidskrävande och det kräver förberedelser 
och planering. Dessutom kräver sponsring ett omfattande arbete och kunskap om det ska vara 
effektivt enligt författarna. De säger även att på grund av att exponeringen är en stor del med 
sponsring leder det till att själva sponsringen som kommunikationsmetod ofta är svag som 
budskapsbärare. Detta stöds av Karaszi (2004) som säger att sponsring har en oförmåga att 
kommunicera, utan främst skickar ut associationer och signaler om ett företags värderingar 
eller position. Ibland har företag menar Jiffer och Roos (1999) endast möjligheten att visa 
varumärkets namn eller företagets logotyp utan några försäljningsmeddelanden.  
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3.2. Marknadskommunikation 
Nedan kommer vi att presentera begreppet marknadskommunikation. Vi kommer gå in 
djupare på de delar i marknadskommunikationen som vi finner relevanta för uppsatsens syfte. 
Sponsringens integration i kommunikationsmixen kan vara en viktig förutsättning för 
framgång därför anser vi det är av betydelse att förklara olika begrepp inom 
marknadskommunikationen. 

3.2.1. Begreppet marknadskommunikation  
Marknadskommunikation är enligt Pickton och Broderick (2001) en del av marknadsföring. 
Begreppet marknadsföring beskrivs av författarna genom de fyra P:na; Påverkan, Produkt, 
Pris och Plats som tillsamman bildar marknadsföringsmixen. Enligt Wells et al. (2006) är 
kommunikation det samma som påverkan och sponsring har sin plats där tillsammans med de 
andra promotionsverktygen Public Relations, Sales Promotion, events, direktreklam, reklam 
och personlig försäljning. Dessa olika promotionverktyg används för att kommunicera ett 
varumärke och är enligt Ouwersloot och Duncan (2008) ett samlat begrepp för 
marknadskommunikation. 
 
Dahlén och Lange (2003) menar att marknadskommunikation går ut på att identifiera rätt 
målgrupp, att utforma rätt budskap och att kommunicera i rätt kanal. Först identifieras 
målgruppen, sedan måste ett budskap formas så att den tilltalar målgruppen. Den kanal som 
företaget använder för att kommunicera ut budskapet förklarar författarna måste först vara en 
kanal där målgruppen faktiskt befinner sig och är mottaglig för budskapet. Dessutom måste 
kanalen vara anpassad för det budskap som ska sändas ut. Vidare menar författarna att det är 
konsumenternas beteende som ligger till grund för hur kommunikationen ska utformas. 
Pickton och Broderick (2001) stöder detta och tillägger att denna kommunikation sker mellan 
sändare och mottagare.  
 
Kommunikationsmodellen nedan visar enligt Fill (2006) att kommunikationen går ut på att en 
sändare vill kommunicera med en mottagare och därför menar Dahlén och Lange (2003) 
överför information med hjälp av ett budskap. Sändaren är enligt Pickton och Broderick 
(2001) ett företag eller en organisation. Budskapet som sänds störs av oljud som finns i 
omgivningen. Oljudet är olika faktorer som gör att mottagaren inte uppfattar budskapet på det 
sätt som sändaren avsett. Dessa oljud kan enligt Smith (1997) vara alla slags distraherande 
aspekter exempelvis andra konkurrerande meddelanden eller som att mottagaren byter TV-
kanal när reklamen börjar. 

 
 
Figur 1. Kommunikationsmodell (Dahlén och Lange, 2003) 
 
Enligt Mårtenson (2009) är marknadskommunikation idag alla de kontakter som företag har 
med kundgrupper och andra intressenter, för att på något sätt direkt eller indirekt påverka 
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marknadens uppfattning om företaget, vilket stöds av Karaszi (2004). Mårtenson (2009) säger 
vidare att det handlar om att kommunicera med olika målgrupper på marknaden för att 
företaget ska nå sina mål, vilket Dahlén och Lange (2003) styrker och tillägger att 
marknadskommunikation är den främsta resurs marknadsförare har i kampen om att vinna 
kunder. Enligt Mårtenson (2009) har marknadskommunikation ett ansvar att bygga upp de 
rätta associationerna till företagens varumärken och ge dem en attraktiv personlighet, det vill 
säga se till att både skapa och förmedla mervärden hos företagets produkter och tjänster. 
Vidare anser hon att marknadskommunikation även ska skapa och upprätthålla kännedom om 
varumärkena, att de är synliga på marknaden och inte glöms bort.  
 
3.2.2. Integrerad kommunikation/IMC 
De Pelsmacker et al. (2007) skriver att integrerad marknadskommunikation, eller IMC, har 
definieras på flera sätt genom åren. Ouwersloot och Duncan (2008) påtalar att det är viktigt att 
förstå ordet integrerad i detta sammanhang. De menar att integration är ett sätt att kombinera 
olika kommunikationsverktyg till en samlad helhet som i detta fall gör att det hela är större 
och starkare än vad summan av delarna skulle vara tillsammans. Mårtenson (2009) förklarar 
att integrerad kommunikation går ut på att koordinera olika kommunikationsverktyg som 
reklam, PR och säljfrämjande medel till en enhet för att kommunicera varumärket. Enligt 
Wells et al. (2006) innebär IMC att företag slår samman flera av sina marknads-
kommunikationverktyg för att skapa ett konsekvent och övertygande budskap som reflekterar 
företagets mål och på så sätt tillägger Smith (1997) blir det mer kostnadseffektivt. Företag 
som använder sig av integrerad marknadskommunikation kan enligt Ouwersloot och Duncan 
(2008) vara säkra på att varje gång som företaget är i kontakt med kunden kommer någon 
form av kommunikation att förekomma, en uppfattning av varumärket kommer därmed 
bildas. Författarna påpekar även att integration måste ske på alla plan i organisationen som 
kunden kommer i kontakt med, annars kommer marknadskommunikationsbudskapet att 
urholkas. Grönroos (2004) instämmer i detta och menar att det kan vara problematiskt för 
företag att sköta alla dessa budskapskällor och alla kommunikationsmedier och deras effekter 
på ett integrerat sätt. Det finns dock stora fördelar med att göra detta, det resulterar i en 
minskad risk för att få olika, kanske motsägande, signaler från olika slags kommunikation.  
 
Ouwersloot och Duncan (2008) förklarar att genom att applicera IMC i sitt företag måste en 
fundamental fråga kontinuerligt ställas varje gång ett beslut fattas. Denna fråga menar 
författarna är hur beslutet påverkar de övriga besluten inom marknadskommunikationen. 
Pickton och Broderick (2001) instämmer i detta och skriver att även om det kan vara svårt till 
en början att integrera kommunikationen samt försäkra sig om att den förblir integrerad, bör 
detta inte stoppa företag från att försöka, då belöningen av synergieffekter och 
samstämmighet är av stor betydelse för företaget. Wells et al. (2006) tillägger att användandet 
av integrerad marknadskommunikation leder till att kunder skapar en långsiktig relation med 
varumärket.  
 
Ett företags annonsering kan enligt Rossiter och Percy (1998) kompletteras med andra 
marknadskommunikationsmetoder som sponsring. Vidare poängterar Grönkvist (2000) att 
sponsringen kan vara effektiv, men kan inte verka isolerat. För att nå framgång krävs att den 
kombineras med andra marknadsaktiviteter. Ouwersloot och Duncan (2008) skriver att 
företag drar många fördelar genom att använda sig av integrerad marknadskommunikation. 
De menar att det hjälper varumärket att särskilja sig från konkurrenter genom att vara mer 
kundfokuserade. De Pelsmacker et al. (2007) instämmer i detta och utvecklar det när de 
skriver att genom bruket av IMC bidrar till att kommunikationen och budskapet genererar en 
synergi och blir mer konsekvent.   
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3.2.3. Event Marketing 
Behrer och Larsson (1998) definierar event marketing på följande sätt:  
”Event Marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget skapat eller 
sponsrat evenemang. I Event Marketing är evenemanget en aktivitet som samlar målgrupper i 
tid och rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas.”  
 
Karaszi (2004) uttrycker sig på följande sätt för att förklara evenemang:  
”Evenemang är en planerad händelse som samlar människor på en begränsad plats vid ett 
tillfälle”.  
 
Enligt Karaszi (2004) innebär event marketing att organisationer anordnar eller köper 
äganderätten till evenemang för att förmedla genomtänkta budskap i syfte att marknadsföra 
sig eller sina erbjudanden. Rossiter och Percy (1998) menar att event marketing och sponsring 
ligger mycket nära varandra men förklarar att event marketing är en kort form av sponsring. 
Grönkvist (2000) styrker detta och tillägger att en del av event marketing handlar om 
evenemangssponsring. Grönkvist (2000) poängterar att den teoretiska skillnaden mellan event 
marketing och traditionell sponsring är att event marketing är en ansats som använder 
evenemanget för integrerad kommunikation, inom och utom evenemanget, medan sponsring 
av evenemang handlar om att köpa tillgång till exponering vid själva evenemanget. Wessblad 
(2008) refererar till Andersson och Gertz (2007)som skriver att sponsorer blir en partner när 
sponsorn tar en aktiv roll i evenemanget. Wells et al. (2006) skriver att det är viktigt att 
evenemanget återger rätt image till varumärket, speciellt i lågkonjunkturer då företagets 
ekonomi är instabil och det då kan vara svårt att rättfärdiga utgifter för events.  
 

3.2.4. Public relations  
Public relations, även förkortat PR är ett begrepp som enligt Karaszi (2004) står för alla 
relationer som ett företag eller organisation har eller kan tänkas ha med sin omvärld, men 
författaren poängterar att det är en väl vid definition. Syftet med PR menar Mårtenson (2009) 
är att skapa en positiv inställning till ett företag eller organisation. Vidare skriver författaren 
att de specifika uppgifter som ingår i PR är att ha ansvar för pressbevakning, publikationer om 
företag, krishantering, press releaser, speciella evenemang, donationer, sponsring, lobbying, 
att undersöka olika intressentgruppers inställning till företaget och andra relevanta frågor samt 
klagomålshantering. Enligt Pickton och Broderick (2001) innebär PR att etablera och behålla 
goodwill samt muntlig förståelse mellan en organisation och dess målgrupp. Detta stöds av 
Smith (1997) som säger att det är ett sätt att utveckla och underhålla relationer som i sin tur 
avgör framgång eller motgång. Karaszi (2004) utvecklar detta vidare och säger att PR har 
blivit en allt mer central del av sponsorskapet och att PR är idag ett naturligt inslag i 
sponsorsatsningar.  
 
De Pelsmacker et al. (2007) menar att sponsring kan kombineras med PR för att bygga 
kraftfullare events med mycket publicitet. Karaszi (2004) menar att företag får 
uppmärksamhet och publicitet för själva projekten och aktiviteterna, men även i samband med 
att satsningarna inleds och olika samarbeten etableras. PR är ett kommunikationsverktyg som 
enligt De Pelsmacker et al. (2007) används för att främja företagets goodwill som helhet. 
Karaszi (2004) menar att PR är ett mycket starkt marknadsföringsverktyg, vars roll har blivit 
en allt viktigare del av företagens marknadskommunikation. Ouwersloot och Duncan (2008)  
beskriver publicitet som ett obetald medialt meddelande vars avsikt är att leverera 
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varumärkesinformation designat för att påverka befintliga och potentiella kunder positivt. 
Slutligen säger författarna att PR är en av de kommunikationsverktyg som växer snabbast. 
 

3.2.5. Reklam 
Reklam är en komplex form av kommunikation vars mål och strategi är att påverka 
konsumentens tankar, känslor och agerande menar Wells et al. (2006). Enligt Dahlén och 
Lange (2003) är reklamens syfte tvådelat. De menar att det första handlar om att bygga upp 
varumärket och samtidigt skapa önskvärda associationer, som styrks av Mårtenson (2009) 
som vidare säger att reklamens starka sida är att den skapar kännedom och bygger upp 
attraktiva associationer till varumärket.  Det andra menar författarna är att skapa ett sådant 
intresse hos målgruppen för produkten att det leder till att de köper, som även styrks av 
Mårtenson (2009) som vidare säger att det kan bidra till att nuvarande kunder förblir lojala. 
Ouwersloot och Duncan (2008) menar att reklam används för att nå en stor publik, skapa 
medvetenhet kring varumärket, hjälpa att differentiera ett varumärke från konkurrenter samt 
att bygga ett varumärkes image. Men författarna poängterar att reklamen måste vara kreativ 
för att lyckas. De förklarar vidare att om det inte finns någon kreativitet i reklamen är det 
svårt att göra intryck.  
 
Reklam är kommunikation som någon betalar för enligt De Pelsmacker et al. (2007) och 
Wells et al. (2006) och är ett bra marknadskommunikationsverktyg när det handlar om att 
informera och övertyga människor. Enligt Pickton och Broderick (2001) och Fill (2006) är 
reklam alltid en opersonlig och masskommunikativ form av marknadsföring och når därmed 
ut och påverkar ett stort antal potentiella kunder. Det viktigaste skälet för att använda reklam 
enligt Mårtenson (2009) är för att bygga upp och upprätthålla en fördelaktig bild av 
varumärket. Författaren säger vidare att reklamens största uppgift är att bygga upp och bevara 
starka varumärken.  
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3.3. Varumärke 
Vi har valt att beskriva varumärke då vi anser att det har en central roll för uppsatsens syfte. 
Vi kommer först att behandla och beskriva vad ett varumärke är, sedan kommer vi att 
behandla brand equity och vidare kommer vi presentera varumärkesidentiteten. 

3.3.1. Begreppet varumärke 
Enligt Kapferer (2004) är ett varumärke en abstrakt tillgång som bidrar med mervärde för 
företaget. Mårtenson (2009) beskriver att varumärken representerar en stor immateriell 
tillgång som ofta har ett betydligt större finansiellt värde än företagens materiella tillgångar. 
Vidare skriver författaren att ett starkt varumärke ger många fördelar och att den generella 
principen att framgång föder framgång ofta gäller. Wheeler (2006) har en mer nyanserad 
förklaring av vad ett varumärke är: 
 
”A brand is a promise, the big idea, and the expectations that reside in each customer’s mind 
about a product, service or company. People fall in love with brands, trust them, develop 
strong loyalties to them, buy them, and believe in their superiority. The brand is a shorthand. 
It stands for something.” 
Wheeler, 2006 
 
Grönkvist (2000) menar att varumärke kan vara ett företags goda namn och rykte hos 
existerande och potentiella kunder och skapas av alla deras kontakter med företag. Enligt Ind 
(2005) existerar varumärken enbart i kunders medvetande och kan syfta till att en vara eller en 
tjänst i sig är abstrakt. Chernatony (2006) beskriver att varumärket kan få kunden att uppleva 
att hon når en viss status eller identitet i samhället vilket även Uggla (2003) knyter an till 
genom att säga att det finns olika slags värden kunden kan uppleva när denne kommer i 
kontakt med ett känt varumärke. Företag kan uppleva att det blir lättare att identifiera sig med 
hjälp av varumärket förklarar författaren och på så sätt kan även företaget känna ett värde i 
varumärket.  
 
Aaker (2003) menar att ett varumärke fungerar idag som en särskiljande faktor för kunden 
gentemot varumärkets konkurrenter. Han menar på att själva produktegenskaperna kan 
kopieras men att det är varumärket som skiljer produkterna åt i kundens medvetande. 
Kapferer (2004) menar att de varumärken som lyckas förvåna kunder med bra lösningar för 
framtiden är de varumärken som bli långlivade. Det är därför viktigt för starka varumärken att 
ligga i framkant och vara innovativa för att behålla sina kunder. Detta är även någonting 
författaren Aaker (2007) syftar på genom sin artikel “Brand it or loose it” genom att skriva att 
innovationens syfte är att skapa större dragningskraft hos produkten och därigenom locka nya 
kunder men även höja lojaliteten bland de existerande kunderna. 
 
Cheverton (2006) skriver om att varumärket kan betyda mycket för ett företag då det bidrar 
till trognare kunder och chansen till att ta ut ett högre pris än konkurrenterna. Detta skulle 
kunna förklaras med hjälp av Chernatonys (2006) teori om att kunderna kan uppleva en 
minskad risk och en lägre sökkostnad när de kommer i kontakt med ett känt varumärke. 
Dahlén och Lange (2003) instämmer när de skriver att varumärket fyller flera funktioner både 
för företaget och för kunden men på olika sätt. För företaget menar författarna att det har en 
avgörande ekonomisk betydelse och för kunden underlättar och förkortar varumärket 
köpbeslutsprocessen för kunden.  
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Enligt Elliot och Percy (2007) är uppfattningen av varumärket det viktigaste och inte vad det 
faktiska står för. För att skapa ett starkt varumärke krävs det därför att vi förstår hur själva 
uppfattningsförmågan fungerar och hur den påverkar beteende.  
 
Gilmore (1999) menar att genom att bygga upp en bred kundbas, som i slutändan bidrar till 
förtjänst för företaget, med hjälp av rationella och emotionella kopplingar stärker företagets 
framtid för att det skapar lojalitet hos kunden. Detta kan kopplas till Teffner och Gajland 
(2001) som skriver att förutsättningen för att kassaflödet ska kunna hänföras till varumärket är 
att varumärket har en viss styrka och därigenom har en viss lojalitet, så kallad affektiv 
lojalitet. 

3.3.2. Identitet  
Enligt Mårtensson (2009) är varumärkesidentiteten grunden till ett framgångsrikt 
varumärkesbyggande. För att inte varumärket skall sända ut blandade budskap så måste 
varumärkesidentiteten ha en klar, djup struktur och konsistens. Vidare förklarar författaren att 
en klar varumärkesidentitet bör vara länkad till företagets vision samt organisationskultur och 
värden, hur företaget vill uppfattas.  
 
Författaren Aaker (1996) skriver att varumärkesidentitet är viktigt för att det ger en anvisning, 
avsikt och mening till varumärket. Han förklarar att varumärkesidentitet bör hjälpa till att 
skapa en relation mellan varumärket och kunden genom att generera en värdepositionering 
som innefattar funktionell, emotionell eller självförklarande fördelar. Enligt Melin (1997) 
förmedlas identiteten genom investeringar i varumärkesbyggande reklam som ofta baserar sig 
på emotionella argument. Aaker (1996) betonar att starka varumärken med tydlig 
varumärkesidentitet ofta är mer än en snygg och funktionell produkt, den fokuserar på sin 
personlighet och relation till kunden. Grönkvist (2000) gör en distinktion mellan begreppen 
varumärke och företagsidentitet. Båda begreppen definierar de som bärare av ett budskap, ett 
budskap som påverkar beteendet hos köpare. Ett varumärke förmedlar ett budskap för en viss 
produkt eller tjänst och ha framförallt påverkan över slutkonsumentens beteende i 
köpsituationer.  
 
En företagsidentitet förmedlar enligt Teffner och Gajland (2001) ett budskap mellan säljare 
och köpare i andra köpsituationer som exempelvis rekrytering av medarbetare, där 
medarbetaren är en säljare av viss kompetens och arbetsgivaren köper av dennes kompetens. 
Budskapet förmedlas genom att mottagaren gör vissa associationer när han eller hon 
exponeras för varumärket eller företagsidentiteten. Dessa associationer blir i sin tur beroende 
av det budskap som förmedlas genom marknadsföringen av produkten enligt Teffner och 
Gajland (2001).  Gelder (2003) påpekar att det är viktigt för ett företag som distribuerar andra 
varumärken att tänka på identitetsaspekten som är kopplad till dessa. 
 

3.3.3. Identitetsprisman 
Identitetsprisman av Kapferer (2004) ger en djupare förståelse av varumärkets identitet och en 
detaljerad beskrivning av hur identiteten är uppbyggd. Författaren menar för att bygga en 
image bör ett företag utgå från företagets identitet. Han förklarar att identiteten är det 
karaktärsdrag som finns hos företaget och att image är hur konsumenter och kunder ser på och 
faktiskt uppfattar dessa karaktärsdrag. Kapferer (2004) skriver att om ett företag ska bli 
framgångsrikt måste budskapet förmedlas kontinuerligt och konkret. På samma sätt som 
personer kan bli missförstådda menar Kapferer (2004)  att även varumärken bli det.  
 



 29 

Prisman består enligt Kapferer (2004) av sex faktorer som kan delas in i två olika strukturer, 
en intern och en extern. Dessa kan studeras utifrån två perspektiv, företags och mottagarens 
perspektiv. Den interna strukturen representerar varumärkets själ vilken innefattar 
personlighet, kultur och självbild. Den externa strukturen består av varumärkets fysiska 
komponenter, relationerna och kundreflektionen. Tillsammans skapar dessa en prisma som vi 
illustrerar nedan. 
 

 
Figur 2. Brand Identity Prism Kapferer 2004 
 
Enligt Kapferer (2004) är varumärkets fysik dess grund, dess fysiska och tekniska aspekter. 
Detta är de värden som har utvecklats och kommit att förknippas med varumärket, vilket visar 
att varumärket betyder ingenting om det inte finns en produkt eller tjänst. Det handlar om att 
kommunicera ut produktens funktion, fördelar och kvalitet i symbios tillsammans. Kapferer 
(2004) använder sig av Coca-Cola flaskan som ett exempel och menar att de har genom att 
hålla kvar vid sin unika flaskform stärkt varumärket genom ett fysiskt attribut. Andra fysiska 
aspekter som har stor betydelse för kunden är förpackning och material som används i 
presentationssyfte.  
 
När ett varumärke kommuniceras menar Kapferer (2004) att det så småningom växer fram en 
personlighet. Kunderna kan då få en uppfattning om hur varumärket hade varit som person 
utifrån hur varumärket marknadsförs. Det lättaste sättet och även ett mycket populärt sätt att 
skapa personlighet hos ett varumärke är enligt författaren att använda sig av kändisar för 
att representera varumärket. Detta är ett bra sätt då företaget slipper skapa en fiktiv 
personlikhet vilket kan medföra vissa risker om det inte lyckas. Denna faktor förklarar den 
relation mottagaren kan ha med varumärket. Detta är det ultimata sättet att skapa trovärdighet 
och konkurrensfördelar gentemot konkurrenter. Dessa relationer är nära kopplade till 
personligheten. Författaren förklarar vidare att en relation kan vara av olika slag, den kan vara 
professionell, vänskaplig, av kärleksart och så vidare. Hur förhållande bör se ut menar 
Kapferer (2004) har att göra med hur och var de sålda produkterna används. Relationen med 
exempelvis en bank bör vara strikt professionell för att uppnå en trovärdighet. Författaren 
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skriver att relationen är extra viktig för tjänsteföretag då deras branscher präglas av ett 
relationsbyggande. 
 
Arv och historia har enligt Kapferer (2004) mycket att göra med varumärkets kultur. Denna 
kultur är ett kommunikationssätt då produkten eller tjänsten kommunicerar de normer och 
värderingar som finns inom företaget och som är kopplade till varumärket. Även gällande 
denna faktor beror det på vad det är för produkt eller tjänst som säljas, extra viktigt är kultur 
för företag när det handlar om kunders personliga smak och livsstil. Kapferer (2004) påpekar 
även att varumärkets kultur också till stor del kan vara fabricerad via den marknadsföring 
som skickas ut eller genom produkternas fysik.  Kulturen kan även bidra till att varumärket 
associeras med vilket som är ursprungslandets värderingar och anseende, vilket både kan vara 
en för- och en nackdel. Enligt Kapferer (2004) används kultur främst för differentiering av 
lyxprodukter då dessa är beroende av värderingarna som företaget står för. Kulturen är det 
verktyg som sammankopplar varumärket med det bakomliggande varumärket enligt Kapferer 
(2004) 
 
Enligt Kapferer (2004) bygger varumärken upp en sorts kommunikation vilka förmedlar en 
viss känsla till kunder, över en längre tid. Det är viktigt för företaget att förmedla rätt 
reflektion och för att göra det så krävs det att företaget utgår ifrån målgruppen och tar fram 
hur målgruppen skulle vilja se på sig själv. Meningen är inte att porträttera målgruppen utan 
att ta reda på målgruppens ambitioner, preferenser och personifiera dessa. Reflektion är 
målgruppens objektiva spegel. Konsumenter använder oftast varumärken för att kunna bygga 
upp sin egen identitet. Det är därför viktigt att företag försöker kontrollera vad varumärket 
reflekterar genom att använda rätt marknadsföring, rätt människor, kanaler exempelvis för att 
förmedla den önskade bilden av varumärke. Kapferer (2004) förklarar att självbilden handlar 
om den uppfattning kunden har om sig själv. Med andra ord den bild som kunden får av sig 
själv då den använder ett visst varumärke för att det har en viss image enligt dem.  
 
Enligt Kapferer (2004) kan prisman ses både ur en horisontell och vertikal vinkel och 
samtliga sidorna kopplas samman med varandra. De är även beroende av varandra för att 
uppfylla sin helhet. Identitetsprisman fungerar så att varumärket kan kommunicera utåt då den 
blir inaktuell om den används under en längre tid. Den vertikala uppdelningen visar på att den 
vänstra sidan är de sociala sidorna vilket ger prisman dess yttre uttryck som är synliga för 
ögat. De tre faktorerna till höger är de som är involverade inom varumärkets själ. Om prisman 
istället tolkas horisontellt så fungerar faktorerna personlighet och fysik som hjälp för 
mottagaren att förklara vem som är sändare bakom kommunikationen. Reflektion och 
självbild hjälper till att bygga upp en mottagare. Avslutningsvis har vi relation och kultur som 
fungerar som utfyllnad för det gap som finns mellan sändare och mottagare. Dessa sex 
faktorer utgör tillsammans den helhet som är identiteten. De står alla i förhållande till 
varandra och varje faktor påverkar de andra. 
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3.3.4. Brand equity 
För att kunna svara på vårt syfte om sponsring stärker ett varumärke finner vi att det är av 
betydelse att se på vad som kan stärka ett varumärke. Vi kommer utgå ifrån David Aakers 
modell över kundbaserad brand equity.  
 
Kapferer (2004) hävdar att experter idag har skilda åsikter om hur effekten och styrkan skall 
mätas hos varumärken. Kundbaserade brand equity fokuserar på den relation kunden har till 
varumärket, exempelvis som viljan att köpa första gången och att köpa igen, tro på 
överlägsenhet och hur varumärkes egenskaper framkallar känslor. Aaker (1996) anser att det 
är svårt att skapa och behålla brand equity på grund av det är svårt för varumärket att hitta 
effektiva kommunikationsmedel som fungerar  i alla medier och håller över tiden. 
 
Aaker (1996) definierar brand equity:  
"Brand Equity består av en uppsättning fördelar och förpliktelser som kopplas till ett 
varumärkesnamn och symbol vilket medför ett värde till en produkt och en tjänst.” 
 
Aaker (1996) förklarar att när företag bygger ett starkt varumärke skapas samtidigt brand 
equity. Författaren menar att ett starkt varumärke har högt brand equity.   
Vidare beskriver författaren hur brand equity genererar värde genom fyra olika faktorer. 
Dessa är varumärkeskännedom, varumärkesassociation, uppfattad varumärkeskvalité och 
varumärkeslojalitet. Enligt Duncan (2005) påverkar de tre första faktorerna den fjärde. Vidare 
säger författaren att marknadskommunikation har en direkt effekt på tre av faktorerna, 
varumärkes kännedom, varumärkes association samt uppfattad varumärkeskvalité. Författaren 
förklarar att visserligen är brand equity en immateriell tillgång men att de faktorer som avgör 
brand equity går att mäta.   
 

 
Figur 3. (Brand Equity, Aaker, 1996) 
Varumärkeskännedom innebär hur väl kunderna känner till varumärket enligt Aaker (1996). 
Vidare förklarar De Pelsmacker et al. (2007) att varumärkes kännedom inte enbart handlar om 
att kunden känner igen varumärket utan även vet var varumärket står för, dess attribut samt 
karaktär. Varumärkeskännedom kan enligt Aaker (1996) utvärderas utifrån de olika sätt som 
kunden kan kommer ihåg varumärket, dessa kan enligt författaren bland annat vara, 
igenkänning, top-of-mind, eller varumärkesdominans. Top-of-mind innebär att det är det först 
varumärket som kunden kommer på när hon eller han blir tillfrågad. Dahlén och Lange 
(2003)förklarar att innan marknadskommunikationen skapar en varumärkesattityd hos kunden 
måste den först skapa varumärkeskännedom. Vidare förklarar författarna att detta är grunden 
till köpintentionen. Genom att skapa denna grund menar De Pelsmacker et al. (2007) att 
chansen blir större att kunden köper varumärket igen. Detta kan i sin tur leda till 
varumärkeslojalitet.  
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En varumärkesassociation är det som är direkt eller indirekt kopplat till vad konsumenten 
anser om varumärket enligt Aaker (1996). Han menar att produktattribut och 
konsumentfördelar är de faktorer inom varumärkesassociationer som är de mest centrala. 
Dessa förmedlar en direkt anledning för kunden att köpa produkten och därmed en bas för 
varumärkeslojalitet på lång sikt. Pickton och Broderick (2001) anser att genom 
varumärkesassociation har varumärket ett värde annars skulle det bara vara ett namn. 
Författarna anser att det är marknadskommunikationens uppgift att särskilja varumärket, 
skapa värde till varumärket samt skapa en konkurrensfördel för varumärket. Vidare säger 
författarna att när ett varumärke väl har byggt upp en varumärkesassociation blir denna 
någonting som kunden förväntar sig, ett löfte. Pickton och Broderick (2001) menar om detta 
löfte inte hålls kommer det betyda att kunden bildar en negativ association med varumärket. 
När kunden har en positiv association med varumärket kommer detta leda till att hon är villig 
att köpa produkten till högre pris än dess konkurrenter.  
 
Starka varumärken försöker differentiera sig genom att försöka förmedla abstrakta 
associationer säger författaren som är svåra att kopiera, som att vara innovativ, inneha status 
eller självförverkligande. Pickton och Broderick (2001) säger att varumärkesassociationen 
drivs av identiteten, det vill säga det som företaget vill att varumärket ska stå för i kundernas 
medvetande. Uppfattad varumärkeskvalité är enligt Pickton och Broderick (2001) en av de 
viktigaste aspekterna av brand equity då det har visats att detta har en direkt effekt på 
försäljningen. De Pelsmacker et al. (2007) säger att uppfattad varumärkeskvalité är kundens 
bedömning av produktens generella överlägsenhet. Enligt Aaker (1996) kan uppfattad kvalité 
skilja sig från verklig kvalité på flera sätt. Kunden kan ha en tidigare image uppfattning av 
dålig kvalité som påverkar. Ett företag kan uppnå kvalité på ett område som kunden inte anser 
är viktigt, vilket gör det av betydelse för företaget att satsa på kvalité som kunden kan se och 
förstår. Kunden har dessutom sällan all den information som är nödvändig för att göra ett 
rationellt beslut om kvalité.  Gummesson (1987) anser att sättet som relationen med kunden 
hanteras på är en del av den totala kvalitén som kunden uppfattar. Hög relationsmässigkvalité 
bidrar till en positiv helhetsuppfattning om kvalitén. Författaren säger vidare att detta ökar 
chansen till en långsiktig relation. Vidare menar författaren att det är av betydelse för företag 
att skapa och bevara en god relation till sina kunder. Han menar att den relationsbundna 
uppfattade kvalitén som finns hos produkten är lika viktig som den tekniska kvalitén. Pickton 
och Broderick (2001) säger att varumärkeslojalitet är kärnkomponenten i brand equity vilket 
även Duncan (2005) anser. Pickton och Broderick(2001) förklarar att detta är kundens vilja att 
upprepa köpet av varumärket. Aaker (1996)menar att varumärkets värde för företaget till stor 
del är skapat genom kundlojalitet. Författaren säger att ett varumärke utan en lojal kundbas är 
ofta ett sårbart varumärke gentemot sina konkurrenter. Aaker (1996) förklarar att inverkan av 
varumärkes lojalitet på marknadsrelaterade kostnader fungerar som reducerande för att det är 
helt enkelt mindre kostsamt att behålla kunder är att hitta nya. Han menar även att lojala 
kunder representerar ett hinder för konkurrenter då det är svårt och mycket kostsamt att få 
kunder att byta från ett varumärke de är trogna. Vidare säger författaren att lojalitet kan 
skapas genom exempelvis medlemsklubbar och databas baserad marknadsföring, som 
kundregister. Solomon et al. (2006) skriver när ett varumärke har existerat i kunders 
medvetande en tid kan kunden ha skapat en emotionell koppling till varumärket. Antingen 
genom att den har integrerat med kundens självbild eller genom att varumärket har blivit en 
vana. Aaker (1996) skriver slutligen att varumärkeskännedom, uppfattad kvalité samt en 
effektiv och en klar och tydlig varumärkesidentitet leder till varumärkeslojalitet. 
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3.4. Positionering och image 

3.4.1. Positionering 
Enligt Keller (2003) innebär positionering att varumärket måste identifiera de olika sätt att 
likna och skilja sig från sina konkurrenter och utnyttja dessa till sin fördel för att varumärket 
ska bli så starkt som möjligt. Detta kan liknas med vad Kapferer (2004) skriver om 
positionering, han menar att detta innebär att locka kunder genom att tydliggöra det 
karaktärsdrag som skiljer varumärket från andra varumärken i konkurrensen. Solomon et al 
(2006) menar att en lyckad positionsstrategi avgörs av om företaget kan övertyga kunden om 
att dennes produkt är den främsta inom sin produktkategori. Kotler et al (2008) menar att en 
produkts positionering syftar till de attribut kunden anser vara viktiga och av betydelse. Detta 
blir i sin tur en fråga om hur väl företaget eller varumärket tar plats i kundens medvetande 
vilket i sin tur betyder att positionering kan särskilja sig beroende av målgrupp. Detta kan 
knytas till Pickton och Broderick (2001) som skriver att positionering är den relativa 
uppfattade position som ett varumärke har i kunders medvetande jämfört med dess 
konkurrenter. 

3.4.2. Image och Imageöverföring  
Enligt Keller (2003) handlar varumärkesimage om de yttre värdena av en produkt eller tjänst 
och handlar helt om kundens perception. Varumärkesimage är vad kunden associerar med 
varumärket och inte vad varumärket faktiskt är, vilket betyder att det handlar om de 
immateriellaaspekter av varumärket. Vidar skriver författaren att dessa associationer kan 
delas in i tre dimensioner som är styrka, favorisering och unicitet.  Alla dessa behövs för att 
bygga brand equity och med det varumärkeslojalitet. För att skilja på identitet och image 
förklarar Chernatony (2006) att identiteten är det företaget vill förmedla ut till kunderna och 
imagen är det som kunderna uppfattar och upplever i samband med företagets varumärke. På 
grund av att de båda ligger så nära varandra så menar Kapferer (2004) att det är av stor 
betydelse för företag att undersöka om företagets image ur kundperspektivet överensstämmer 
med identiteten och budskapet som företaget vill förmedla. Författaren skriver vidare att 
eftersom människor upplever saker och ting olika så kommer även synen på varumärket att bli 
olika från person till person och det är detta som dagens varumärkesbyggare måste tampas 
med.  
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Gwinner (1997) bygger upp ett intressant resonemang i sin modell över imageöverföring i 
artikel ”A model of image creation and image transfer in event sponsorship”.  
 

 
Figur 4. A model of image creation and image transfer in event sponsorship 
 
Gwinner (1997) anser att det finns fyra faktorer som påverkar själva 
imageöverförningsprocessen.  Det första författaren behandlar är graden av likhet mellan 
evenemang och sponsor. Här kan enligt Gwinner (1997) företag ha en funktionell eller 
imagerelaterad likhet mellan de två parterna. Med den funktionella likheten menas att 
företaget exempelvis producerar en produkt som används på eller i samband med 
evenemanget. Den imagerelaterade likheten innebär att evenemanget och sponsorn har 
liknade image och på så sätt kan länkas samman. Den andra faktorn författaren tar upp är 
graden av sponsorskap. Han påpekar att evenemang kan samarbeta med hundratals sponsorer 
vilket minskar exponeringen och associationen för ett specifikt företag med evenemanget. 
Detta hanterar flertalet av evenemang genom att ha olika nivåer av sponsorskap. Dessa nivåer 
kan särskiljas på flertalet sätt så som exempelvis pengar. 
 
Gwinners (1997) tredje faktor handlar om evenemangets frekvens, det vill säga hur ofta det 
äger rum. Författare menar på att ett evenemang som konsekvent upprepas ger fördelar och är 
lättare att skapa band med ett företag. Samtidigt så påpekar han att mindre frekventa 
evenemang kan vara så unika och starka i sitt slag så att de är goda imageöverförare. Den 
fjärde faktorn Gwinner (1997) ta upp avser hur stort engagemang produkten kräver av 
konsument. En högengagemangsprodukt, menar Gwinner (1997), kommer sannolikt att 
erhålla en lägre grad av image överföring. 
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3.5. Segmentering och målgrupp 
 
Tillämpningen av marknadssegmentering betyder att företag riktar sitt varumärke enbart till 
en speciell grupp av kunder skriver Solomon et al (2006). Segmentering är enligt Fill (2006) 
en uppdelning av massmarknader i mindre definierbara grupper som är mer distinkta, så 
kallade målgrupper. Mårtensson (2009) instämmer i detta och säger vidare att segmentering 
utgör även grunden för fortsatta utvärderingar av olika kundgrupper över tiden. Solomon et al 
(2006) förklarar att beroende på vision och resurser kan företag välja att fokusera på ett eller 
flera segment och på det sättet skapa en starkare och mer effektiv marknadsföring.  Vidare 
förklarar Mårtensson (2009) att de varumärken som befinner sig inom samma segment utgör 
en strategisk grupp och dessa varumärken konkurrerar om samma kunder.  
 
Målgruppen är enligt Pickton och Broderick (2001) de individer som har direkt eller indirekt 
effekt på företagets affärsresultat och som väljs ut som mottagare för en viss 
marknadskommunikation. Detta stöds av Wells et. al.(2006) som menar att målgruppen är den 
grupp som tros vara den mest lönsamma delen av segmentet samt de som kommer att 
påverkas av marknadskommunikationen. Dahlén och Lange (2003) instämmer i detta och 
säger att definition av målgrupp och kunskap om målgruppen har en central roll och betydelse 
när budskapet skall utformas och marknadsmetoder skall väljas.   
 
Solomon et al (2006) förklarar att kunder kan beskrivas på många sätt men att 
segmenteringsprocessen endast är legitim om vissa kriterier möts. Dessa är enligt författarna 
att kunders behov inom ett visst segment är lika varandra, att skillnader mellan segment kan 
göras, att segmentet är stort nog för att vara lönsamt, att segmentet är nåbart genom en 
lämplig marknadsföringsmix samt att kunder inom segmentet påverkas av 
marknadsföringsmixen på ett önskvärt sätt.  Normann (2000) delar denna åsikt och skriver 
vidare att kunden måste vara villig och tillåta företaget att påverka dennes sätt att leva. 
Grönroos (2007) säger att när det gäller relationer bör marknadsföringen rikta in sig på att 
behandla alla kunder som individer. Mårtensson (2009) skriver att möjligheterna att 
segmentera marknaden beror på vilken typ av produkt eller tjänst företaget säljer.   
 
Dalén och Lange (2003) anser att gruppindelningen sker utifrån gemensamma karaktärer och 
behov som kan påverkas på liknande sätt av marknadsföringsåtgärder. Mårtensson (2009) 
beskriver två klassificeringsvariabler inom marknadssegmentering, identifieringsvariabeln 
och responsvariabeln. Identifieringsvariabeln syftar till när företaget gör ett medvetet 
målgruppsval och segmenterar marknaden baserat på vilka kunderna är, exempelvis 
socioekonomiska faktorer, psykografiska faktorer eller demografi. Vidare förklarar författaren 
att om segmenteringen utgår från responsvariabler är detta baserat på hur kunderna beter sig, 
exempel på detta kan vara pris, tillförlitlighet eller service nivå.  
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3.6. Relationsmarknadsföring  
 
Gummesson (2002) förklarar att relationsmarknadsföring, även kallat one-on-one marketing, 
bygger på tre centrala begrepp vilka är relationer, nätverk och integration. Han förklarar att 
relationer är den mest centrala av de tre begreppen som även förutsätter att det finns minst två 
parter som står i kontakt med varandra. Nätverk uppstår när relationerna blir många och mer 
komplexa. Parterna i relationer eller i nätverket samspelar och utför aktiviteter tillsammans, 
detta är vad Gummesson (2002) menar med interaktion. Detta samspel skapar långsiktiga 
kundrelationer, lägre kostnader och bättre lönsamhet enligt författaren. Grönroos (2002) 
förklarar att relationsmarknadsföring är att identifiera och upprätthålla, bevara och fördjupa, 
samt om nödvändigt avsluta relationer med kunder för att uppfylla förväntningar hos alla 
parter. Relationsmarknadsföring är driven av kommunikation hävdar Wells et al. (2006) och 
är därför bäst applicerad genom integrerad marknadskommunikation. Den goda relationen 
anser Gummesson (2002) är en av de viktigaste värderingarna inom relationsmarknadsföring, 
han menar på att det är viktigt att se leverantörer och kunder som medparter snarare än 
motparter. Grönroos (2002) stöder detta och hävdar att fokus i relationsmarknadsföring ligger 
i värdeskapande relationer där det finns ett ömsesidigt utbyte och att löften måste hållas för att 
relationen ska utvecklas. Vidare anser författaren att relationsmarknadsföring skapar en 
tvåvägskommunikation mellan företaget och kunden, detta gör det möjligt för företag att 
förstå och lära känna sina kunder och kunden får möjlighet att kommunicera sina behov och 
vad den vill ha.  
 
Grönroos och Ravald (1998) skriver att en av de primära faktorerna för att skapa en relation 
måste vara kundnöjdhet. Författarna menar att denna aspekt skapar lojalitet och när detta finns 
mellan parterna i en relation kommer detta ge goda förutsättningar för en stabil, ömsesidig 
och lönsam relation. Gummesson (2002) instämmer i detta då han anser att lojalitet skapas 
genom att parterna upplever andra typer av emotionella värden som mer relevanta för att 
skapa lojalitet.Gummesson (2002) hävdar att inom relationsmarknadsföring gäller inte de 
klassiska konkurrensfördelarna exempelvis som produktidentifiering, låga kostnader eller 
fokusering på ett begränsat segment. Författaren menar att relationsmarknadsföring istället 
vinner konkurrensfördelar genom att se kunder som en fördel. Gummesson (2002) och 
Grönroos (2007) anser båda att relationsmarknadsföringen inte kan ses som en egen enhet 
utan måste integreras på alla plan i organisationen och att det är detta som skiljer 
relationsmarknadsföring från traditionell marknadsföring.  
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Kapitel 4 – Empirisk & Teoretisk Analys  
 
I detta kapitel kommer vi presentera det empiriska materialet. Vi har sammankopplat teori 
från föregående kapitel med våra genomförda intervjuer. Hela intervjumaterialet presenteras 
som en bilaga och hittas i slutet av uppsatsen som bilaga 2. Vi kommer att inleda kapitlet med 
en kort presentation av våra intervjupersoner.  
 
Vi vill uppmärksamma läsaren om att en av våra teoretiska källor även är ett av våra 
intervjuobjekt. Vi kommer att referera till intervjuobjektet som Uno Grönkvist och vår 
teoretiska källa kommer refereras som Grönkvist (2000). Följande personer har intervjuats för 
uppsatsen:  
 

 Mats Andersson, ansvarig för Folksams idrottssponsring 
 

 Uno Grönkvist, expert inom området sponsring och har skrivit ett flertal böcker inom ämnet. 
 

 Maria Guggenberger, VD på Sponsrings och Eventföreningen 
 

 Johan Lindvall, sponsorchef på Svenska Spel 
 

 Stefan Mellstrand, marknadsföringsansvarig, sponsoransvarig på lokaltidningen Barometern 
Oskarshamns-Tidningen  
 

 Mattias Rosenlund, marknadsansvarig, sponsoransvarig på mäklarfirman Pontuz Löfgren  
 

 Kjell-Åke Rydén, sponsringsansvarig på Ericsson 
 

 Peter Wigstein, sponsringsansvarig för humansponsring på ICA Sverige 
 
 

4.1. Fenomenet och begreppet sponsring 
 
Maria Guggenberger förklarar att sponsring innebär associationsmarknadsföring och är ett 
avtal mellan två parter, där en är avtalare och den andra bär rättigheten till det immateriella 
värdet, varumärket. Detta styrks av Jiffer och Roos (1999) som menar att sponsring ibland 
hänvisas till associationsmarknadsföring eftersom sponsorn associerar sitt företag eller 
varumärke med exempelvis ett evenemang eller en sport. Peter Wigstein menar att sponsring 
är allt som tillför ett mervärde för ens varumärke och han betonar att sponsring egentligen 
handlar om ett avtal mellan två parter där båda parter ska vinna. Detta kan vi härleda till 
Bergström (2007) som säger att sponsring innebär ett mer synligt samarbete i en 
marknadsföringsaktivitet där målet är att båda parter ska vinna, något som även styrks av 
Jiffer och Roos (1999). Sponsring handlar mycket om att bygga ett varumärke anser Maria 
Guggenberger . Varumärket bör bygga en relation till och kring målgruppens person som 
träffar hjärtat och inte i magen säger hon vidare.  Mats Andersson förklarar att sponsring 
måste spegla det företaget gör och det varumärket står för. Det härleds till Kapferer (2004) 
som förklarar att identiteten är det karaktärsdrag som företaget vill förmedla till kunden.  
Sponsring behöver inte alltid innebära att sponsorn ger pengar menar Stefan Mellstrand, utan 
det kan handla om att förtaget ger någonting som är värt pengar. Han berättar att i 
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Barometerns fall handlar det om att ge annonseringsplats i tidningen mot exponering av deras 
varumärke på exempelvis arenor. Ouwersloot och Duncan (2008) säger att sponsring är ett 
finansiellt stöd till en organisation, person eller aktivitet som i utbyte får association och 
dessutom visa upp sitt varumärke, vilket även stöds av Rossiter och Percy (1998).  
 
Cliffe och Motion (2005) påtalar att målsättningen med sponsring varierar från företag till 
företag. Kjell-Åke Rydén berättar att sponsring för Ericsson handlar om tre saker; att umgås 
med sina kunder, att kunna visa sina produkter och till viss del exponering. Johan Lindvall 
säger att sponsringens betydelse för Svenska Spel är att de vill associeras med idrotten och de 
största idrotterna i Sverige. Dessutom berättar han att de vill att allmänheten ska se Svenska 
Spel som idrottens största sponsor och bästa vän.  
 
Peter Wigstein framhäver att om företag inte har en plan runt sponsringen blir det mycket 
bortkastade pengar. Detta hävdar även Uno Grönkvist som förklarar att han tror på sponsring 
men bara under den förutsättningen att den används på rätt sätt. Han poängterar att det har 
kastats bort miljardbelopp på värdelös sponsring just på grund av okunskap. Enligt Jiffer och 
Roos (1999) krävs det kunskap och planering om sponsring ska vara effektivt. Uno Grönkvist 
menar att det måste finnas en kompetens inom ämnet, en kommunikationsstrategi om det ska 
fungera. Han poängterar att om företag sköter sin sponsring bra är det ett prisbilligt verktyg. 
Enligt Uno Grönkvist är förutsättningen för bra sponsring att företaget vet vad de vill med sin 
sponsring. Detta menar han innebär att företaget lyckas välja rätt partners och objekt samt att 
företaget förhandlar bra och inte bara skriver på första bästa kontrakt, utan tar det som ett 
första underlag för ett avtal.  
 
Om sponsring ska vara effektivt krävs ett omfattande arbete menar Jiffer och Roos (1999).  
Uno Grönkvist berättar att företag måste ha en sponsorstrategi som samordnas med den totala 
kommunikationsplanen, att det blir en helhet och att alla jobbar mot samma mål. Peter 
Wigstein tror att sponsring fungerar om företag sätter upp tydliga och klara mål som de vill nå 
med sin sponsring. Först när man har satt upp målen och delmålen kan företag börja fundera 
på vilket sponsorobjekt som skulle vara lämplig menar Uno Grönkvist. Peter Wigstein 
betonar att företag som har en klar idé runt sin sponsring kommer få ett bra resultat av sitt 
sponsorskap. Vidare påtalar han att det krävs ett visst engagemang för att hålla sponsringens 
resultat vid liv och att företag alltid bör jobba med aktiv sponsring. Han förklarar vidare att 
det inte fungerar att gå in med en påse pengar och sen sitta på läktaren och titta på. Företaget 
måste engagera sig och kommunicera med de andra delarna av marknadskommunikationen 
för att nå den avsedda målgruppen till fullo.  
 
Rossiter och Percy (1998) menar att en av nackdelarna med sponsring är att det kan vara svårt 
att värdera effektiviteten och verkningskraften av sponsringsaktiviteter. Stefan Mellstrand 
anser att sponsring är extra knepigt när det kommer till att mäta dess effektivitet och resultat. 
Acceptansen och mätbarheten är det som är svårast med sponsring anser även Johan Lindvall. 
Han framhåller vidare att det finns fortfarande en viss skepsis till hur utfallet av sponsring 
mäts. Sponsring mäts ofta på mjukare värden än på direktförsäljning menar Johan Lindvall 
och att det är på grund av detta som det finns en viss skepsis.  Maria Guggenberger menar att 
företag inte alltid behöver försäljningskopplade mål med sin sponsring. Det kan exempelvis 
handla om att öka varumärkets kännedom bland målgruppen med hjälp av sponsring menar 
hon.  
 
Grönkvist (2000) säger att sponsring är väldigt konjunkturkänsligt. På grund av den rådande 
lågkonjunkturen tror Peter Wigstein att sponsring säkerligen kommer att falla inom den 
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närmaste tiden. Mattias Rosenlund anser däremot att det är en konkurrensfördel för företag att 
inte dra ner på sponsring i lågkonjunktur och menar att det är viktigt att tänka på relationen 
till sponsorobjektet. Han förklarar vidare att det visar på lojalitet från företagets sida att de 
inte lämna sponsorobjektet i dåliga tider, vilket han anser kan stärka varumärket. På grund av 
den rådande lågkonjunkturen tror Mats Andersson att de större bolagen kommer dra ner på 
sponsringen. Risken menar han är att de små företagen försvinner och de större kommer ta 
större del av kakan. Peter Wigstein framhåller att marknadsföring ofta får lida när det blir 
sämre tider och betonar att det är farligt, då företaget byggt upp och investerat i relationen i 
många år. En närhet kan här upplevas till Grönroos (2002) som hävdar att fokus i 
relationsmarknadsföring ligger i värdeskapande relationer, där det finns ett ömsesidigt utbyte 
och att löften måste hållas för att relationen ska utvecklas.  Sponsring är bland det lättaste att 
dra ner på fortsätter Peter Wigstein, men eftersom det handlar om relationer kan det var 
förödande, vilket kan leda till att avtalen försvinner helt just på grund av att relationen måste 
vårdas. Peter Wigstein säger: 
 
”Utmaningen är att hålla fast vid sina kärnvärden i en kris… ”  
 
De Pelsmacker et al. (2007) menar att sponsring är ett långsiktigt samarbete mellan sponsor 
och sponsorobjekt. Jiffer och Roos (1999) stödjer detta och poängterar att det är en långsiktig 
investering. Även om det kan vara svårt att hitta pengar till sponsring menar Uno Grönkvist 
att det är av yttersta vikt att företag kämpar för att behålla sin sponsring på grund av att den är 
ett relationsbyggande som är långsiktigt. Uno Grönkvist menar att när konjunkturen väl 
vänder kräver sponsring en ordentlig startsträcka.  
 
Mats Andersson påpekar att det finns en skattemässigaspekt gälland sponsring som är viktig 
att påpeka 
 
”Sponsring är att ge något utan att få någonting tillbaka, men det innebär inte att vi ger bort 
pengar utan att få någonting tillbaka, utan rent skattetekniskt sponsrar man någonting utan 
att få någonting tillbaka.”   
Mats Andersson  
 
Enligt Skatteverket (2009) är sponsring som endast är avsedd att ge sponsorn förbättrad 
goodwill och image betraktad som gåva och därmed inte avdragsgill. För avdrag krävs att 
sponsorn erhåller direkta motprestationer av den sponsrade. Det är endast motprestationen, 
som skall värderas till marknadsvärdet, som företaget kan dra av. Det finns vissa 
problematiska frågor som sponsring i dag tampas med anser Maria Guggenberger. En av 
frågorna är i fall sponsring kommer att bli avdragsgillt, vilket då skulle leda till att det inte är 
sponsring längre utan ett bidrag och kan då inte kallas sponsring. Hon understryker att 
sponsring bygger på att det är ett avtal där båda parterna skall tjäna på det. Peter Wigstein 
menar att sponsring är en disciplin av marknadsföring, folk tror att det är välgörenhet, vilket 
han poängterar att det inte är.   
 
Pickton och Broderick (2001) menar att sponsring av personer, framförallt idrottsmän och 
kvinnor har blivit populärare, men författarna poängterar att det inte alltid får en positiv 
effekt. Uno Grönkvist påpekar att det finns många olika risker som företag tar genom att 
sponsra enskilda individer och därför har många företag en policy att inte göra det. Det kan 
handla om doping, alkoholism, bråk och slagsmål, svarta pengar samt olycksrisken menar 
Uno Grönkvist. Det ligger en större risk i att sponsra en enskild idrottsman menar Peter 
Wigstein på grund av att det inte krävs speciellt mycket för att någonting ska gå snett. Mats 
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Andersson säger att de på Folksam inte sponsrar enskilda idrottare, för att det kan slå hårt mot 
företaget. Det räcker med att de har deklarerat fel förklarar han. Den negativa associationen 
kan vara tung för ett företag menar Mats Andersson som vidare säger: 
 
”Det är ju det negativa som folk kommer ihåg”.  
 
Mats Andersson tror dock att hela sponsringsvärdet är på väg att lämna lag och gå över till 
individer. Han tar fotbollsspelarna David Beckham och Fredrik Ljungberg som exempel och 
förklarar att dessa sponsras lika mycket som laget, vilket Mats Andersson tror är på väg in i 
Sverige också.  
 
Det finns tydliga skillnader i sponsring mellan lokal- och riksnivå säger Uno Grönkvist. Där 
han anser att den lokala nivån präglas av mindre insatser men tillägger att människor känner 
varandra bättre och det finns sociala nätverk. Detta stödtänk anser Uno Grönkvist fortfarande 
är väldigt värdefullt. Det sociala trycket på en lokal nivå kan bli väldigt högt menar Uno 
Grönkvist. Man får hela tiden gå tillbaka och se hur viktig är den personliga kontakten och 
vad kan den skapa för företaget. Mattias Rosenlund berättar att företaget har varit med som 
huvudsponsorer i tre år för stadsfesten i Kalmar. På det sättet menar Mattias Rosenlund att de 
gör någonting bra för staden och det kommer folk att komma ihåg menar han. Det som är bra 
för staden är i det långa perspektivet bra för Pontuz Löfgren som företag säger Mattias 
Rosenlund. Stefan Mellstrand berättar att få synas på Hultsfredsfestivalen skulle inte bara ge 
en möjlighet att ungdomar ska veta vilka de är utan även att människor får upp ögonen för 
Kalmar och även Öland. Mattias Rosenlund säger att alla pratar fotboll när det går bra för 
Kalmar FF och går det bra laget så går det även bra för staden. Han anser inte att det direkt 
påverkar deras varumärke negativt om det skulle gå dåligt för Kalmar FF, men det har en 
negativ påverkan på staden och i det långa loppet så påverkar det Pontuz Löfgren negativt.  
 
Barometern är med och betalar två stycken professorer på Handelshögskolan BBS i Kalmar. 
Det är ingenting som de talar om utåt sätt, utan de tänker långsiktigt. De vill att Högskolan i 
Kalmar ska växa. Dessutom vill försäkra sig om att studenter kommer till Kalmar och att det 
är kvalitet på undervisningen. Förhoppningsvis att vissa studenter stannar kvar och börjar 
jobba i Kalmar kanske till och med på Barometern, fortsätter Stefan Mellstrand. Kjell-Åke 
Rydén berättar att Ericsson har valt att sponsra en basketförening i Rinkeby i Stockholm. 
Baktanken bakom sponsorskapet är att Rinkebyskolan i Stockholm har Sveriges duktigaste 
ungdomar inom matematik. Ericsson vill påverka ungdomar att vilja gå vidare på den 
naturvetenskapliga och tekniska linjen, då Ericsson ser en stor brist på naturvetare och 
tekniker som går ut universitet och högskolor idag. Enligt Kjell-Åke Rydén måste man börja 
på grundskolenivå för att i framtiden kunna få ut duktiga studenter inom området. Kjell-Åke 
berättar att Rinkeby är ett problemområde, där basketen är ett bra sätt att ta hand om 
ungdomar efter skoltid. Dessutom sker basketmatcherna på fredagskvällarna, vilket gör att 
ungdomar går dit och tittar på basket istället för att gå runt på stan. Därför har Ericsson valt 
att sponsra föreningen, det är ett långsiktigt tänk.  
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4.2. Association och Exponering 
 
Maria Guggenberger menar att kombinationen av både association och exponering ger 
helheten av sponsring. Det styrks av Ouwersloot och Duncan (2008) som säger att sponsring 
används inte bara för att skapa medvetenhet hos varumärket, utan hjälper även till att 
definiera ett varumärke genom association. Associationsvärdet är viktigt inom sponsring 
säger Maria Guggenberger och anledningen till att sponsring fungerar menar Mats Andersson 
är på grund av associationen till varumärket. Ouwersloot och Duncan (2008) menar att 
utmaningen ligger i att hitta associationer som stödjer det önskade imagen av varumärket. 
Peter Wigstein anser att ett varumärke kan utvecklas genom sponsring. Han menar att företag 
kan skapa en viss association genom att gå in i projekt som människor egentligen inte har 
tänkt på eller förväntat sig. Om kopplingen då blir bra, menar Peter Wigstein kan det bidra 
med mycket goda och nya associationer till varumärket. Cliff och Motion (2005) förklarar 
vidare att sponsring är ett viktigt marknadsföringsverktyg som vill uppnå god publicitet för ett 
företag och varumärket inom en viss målgrupp, genom att stödja en verksamhet som inte är 
direkt kopplad till företagets normala verksamhet. Även Kapferer (2004) framhåller att de 
varumärken som lyckas förvåna kunder med bra lösningar för framtiden, är de varumärken 
som bli långlivade.  
 
Maria Guggenberger hävdar att sponsorn måste se över vilka företag som de vill associeras 
med och i sin tur se på vilka företag som redan sponsrar det objektet som företaget skall gå in 
i sponsorskap med. Peter Wigstein menar att det har stor betydelse för varumärket vilka de 
övriga sponsorerna är, vid sponsring av samma objekt. Han säger vidare att företag med ett 
starkt varumärke ofta vill ha en dominerande roll vid ett sponsorskap, som exempelvis vara 
huvudsponsor eller åtminstone vara en av huvudsponsorerna. Uno Grönkvist säger att det 
alltid måste vara kvalité på sponsringsobjektet annars bör företaget inte gå in och sponsra. 
Mats Andersson påpekar att om företaget som sponsrar inte är försiktig med vem de väljer 
som partner, kan det slå tillbaka på företaget. Maria Guggenberger utvecklar att detta kan 
bidra till en negativ association. Ouwersloot och Duncan (2008) förklarar att om 
associationen är oförenlig med varumärkets image kan sponsring göra mer skada en nytta. 
Sponsring måste därför enligt författarna användas i en miljö som stämmer överens med ett 
varumärkes positionering och image. Även Uno Grönkvist säger att det kan skada varumärket 
om sponsorn kopplas ihop med fel objekt. Han tar upp ett exempel om hur vapentillverkaren 
Bofors ville gå in och sponsra ishockeyn i Sverige men att det blev stort motstånd och att 
Sveriges största ishockeystjärna Börje Salming gick in som motståndare. Genom det samlade 
motståndet blev inte partnerskapet av och Uno Grönkvist menar att det räddade ishockeyns 
heder både genom externa men även interna påtryckningar. Detta slog enligt Uno Grönkvist 
hårt mot Bofors som blev boven i det hela. Mattias Rosenlund betonar att allt som har med 
alkohol och miljöförstöring inte är bra att sponsra, då han anser att det skadar varumärket 
direkt. Jiffer och Roos (1999) framhåller att ett av sponsringens attribut är association, det vill 
säga den sponsrades image faller tillbaka på sponsorn. 
 
Johan Lindvall menar att det är viktigt att företag har en klart fokus i sin sponsring och att 
associationen mellan parterna måste vara tydlig och stämma överens. Han fortsätter berätta att 
Svenska Spel vill bli associerade med vad de stora idrottsförbunden står för. Mats Andersson 
säger att deras sponsring av handikappsförbundet passar väl in på företagsprofilen, vilket han 
menar stärker vad varumärket Folksam står för. Uno Grönkvist anser att sponsring av barn- 
och ungdomsidrott samt kvinnoidrott borde ske i större utsträckning än var de gör idag för att 
ge en bra association. Han menar vidare att det kan ge en kvalitetsstämpel åt sponsorn och 
signalerar att företaget tar ett samhällsansvar. Ouwersloot och Duncan (2008) menar att 
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sponsring är ett av de mest självklara sätten för att utveckla associationer till varumärket och 
hitta associationer som stödjer den önskade imagen av varumärket. Peter Wigstein berättar att 
majoriteten av ICA:s kunder är kvinnor och barnfamiljer. Därför anser Peter Wigstein att 
deras sponsring av Rosa Bandet är en bra företeelse att sponsra och associeras med, då den 
ger en positiv association hos målgruppen. Den kopplingen, menar Peter Wigstein är bra då 
budskapet och visat engagemang ger mervärde till varumärket. En stark koppling kan här ses 
till Behrer och Larsson (1998) och det de kallar för Cause-relaterad sponsring, där företaget 
vill associera sig till ett välgörande ändamål genom sponsring, för att bli sammankopplad 
med ändamålet och öka företagets rykte och imagebyggande. Mattias Rosenlund menar att 
deras sponsring av Barncancerfonden är någonting som stärker deras varumärke. Mattias 
Rosenlund betonar samhällsansvaret som kan komma med viss typ av sponsring och säger: 
 
”viktigt att ge för att ge och inte ge för att ta.”  
 
Uno Grönkvist framhåller att det idag sker relativt lite sponsring av humanitära 
organisationer. Han förklarar att det är svårt att påvisa motprestation, samt att det inte finns 
någon stjärnstatus och glamour i dessa områden, att sponsra ett av dessa områden menar Uno 
Grönkvist är ett av de starkaste områdena. Han säger:  
 
” här kan alla människor bara applådera och berömma.”  
 
Värdet av sponsring menar Uno Grönkvist handlar bland annat om att uppträda som ”good 
citizen” då han menar att ibland måste ett visst samhällsansvar tas. Peter Wigstein förklarar 
att på senare år har staten backat tillbaka från flera verksamheter som de har haft och antar nu 
att näringslivet skall ta över och att dessa verksamheter söker sponsring mer och mer istället 
för statligt bidrag. På det sättet blir det svårare att hantera sponsring för att trycket ökar på 
näringslivet. Johan Lindvall anser att det är speciellt viktigt för ett oetablerat eller svagt 
varumärke att exponera sig för att kunna bygga ett namn. Uno Grönkvist hävdar att nya 
företag bör välja den sponsring som ger maximal exponering. Vidare förklarar Uno Grönkvist 
att etablerade företag inte är i behov av samma exponering. Uno Grönkvist säger att det är de 
små detaljerna som kan vara det viktiga ibland, som strategisk varumärkesexponering vid 
evenemang. Exponeringen kan vara värd olika mycket anser Stefan Mellstrand. Han förklarar 
vidare att han inte tror att någon som ser en Barometern-skylt säger när de kommer hem: Nu 
ska jag börja prenumerera på Barometern. Han menar att om människor ser att de är med och 
sponsrar igen, skapar det en tacksamhet och lojalitet gentemot företaget. Att få exponera sitt 
varumärke är en fördel med sponsring berättar Mattias Rosenlund och betonar att det stärker 
varumärket, genom att det påminner människor att företaget existerar. Vi ser en koppling till 
Jiffer och Roos (1999) som framhåller att exponering kan fungera som en ”påminnare” av ett 
redan känt varumärke. Mattias Rosenlund menar att:     
 

”syns man inte, finns man inte”   
 
därför har företaget valt att lägga pengar på sponsring, på grund av den exponering 
varumärket får. Stefan Mellstrand betonar att det kan vara svårt för företag att veta hur stor 
effekten är av att varumärket syns genom exempelvis skyltar på en arena. Uno Grönkvist 
betvivlar starkt värdet i sponsrade skyltar på arenor och menar att det inte bör ses som det 
centrala i sponsringsavtalet, eftersom effekterna av dessa är diffusa. Han tror inte att 
sponsrade skyltar på arenor ger någon ökad försäljning av företagets produkter eller tjänster. 
Han menar att det har störst betydelse för de anställda i företaget, då de anställda känner en 
samhörighet och stolthet för företaget.  
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4.3. Metod för marknadskommunikation  
 
Maria Guggenberger anser att den stora fördelen sponsring är att den inte är en kanal utan en 
metod och därmed kan den kopplas till övriga kommunikationsverktyg. Detta stödjer 
Grönkvist (2000) och Jiffer och Roos (1999) och poängterar att sponsring inte är ett medium, 
utan en metod för kommunikation och marknadsföring, där kommunikationen sker via de 
traditionella medierna. Maria Guggenberger menar att sponsring alltid är för svagt för att 
klara sig utan någon av de andra kommunikationsmetoderna. För att verkligen utnyttja sitt 
sponsorskap måste sponsringen vara en integrerad del i marknadskommunikationen berättar 
hon. Johan Lindvall påtalar att det är viktigt att sponsring stöttas upp av andra 
kommunikationsmetoder och förklarar att sponsring inte skulle fungera lika bra utan 
traditionell marknadsföring men även viceversa. Det styrks av Grönkvist (2000) som påtalar 
att sponsringen kan vara effektiv men inte verka isolerat. Maria Guggenberger menar att 
genom att hitta ett koncept där sponsring är integrerat med flera andra metoder byggs ett 
varumärke. Uno Grönkvist anser att sponsring i princip kan kombineras med vilket annat 
verktyg som helst och är bland de lättaste medlen att kombinera. PR är enligt Karaszi (2004) 
ett naturligt inslag i sponsorsatsningar. Sponsring ligger nära PR och information förklarar 
Uno Grönkvist, och då menar han både internt och externt i företaget. Det är väldigt viktigt att 
ta vara på de interna kommunikationskanalerna menar han och låta de anställda veta vad 
företaget sponsrar och varför företaget sponsrar objektet samt att göra de anställda delaktiga. 
Uno Grönkvist anser att information och PR fungerar ytterst bra med sponsring men även 
annonsering, tv-reklam, mässor och evenemang.  
  
Peter Wigstein påtalar att det ibland är av betydelse att arbeta med integrerad kommunikation 
för att trycka ut budskapet på samtliga kanaler för att få största möjliga effekt. Det kan 
kopplas till Ouwersloot och Duncan (2008) som menar att ett företag som använder sig av 
integrerad kommunikation kan vara säker på att varje gång som företaget är i kontakt med 
kunden kommer någon form av kommunikation uppstå. Mattias Rosenlund säger att det är 
annonseringen som ger mest kunder till företaget i Pontuz Löfgrens fall, men att sponsringen 
hjälper till att stärka varumärket. Han tillägger också att bara använda sig av sponsring kan 
för företag vara svårt då det inte är ett ultimat sätt att visa upp sina produkter. Det kan kopplas 
till Rossiter och Percy (1998) som menar att företags annonsering kan kompletteras med 
andra kommunikationsmetoder som sponsring. Ouwersloot och Duncan (2008) påtalar att 
integration är ett sätt att kombinera olika kommunikationsverktyg till en samlad helhet som i 
detta fall gör att det hela är större och starkare än vad summan av delarna skulle vara 
tillsammans. I Barometerns fall berättar Stefan Mellstrand att tidningen och Internet är bra 
verktyg kombinerat med sponsringen. Mattias Rosenlund anser inte att sponsring klarar sig 
som ensam marknadsföringsmetod, det är ett komplement säger han, något som även Stefan 
Mellstrand påtalar och säger vidare:  
 
”Det är som snudd på smörjmedel i ett maskineri som ska rulla och gå”  
 
Stefan Mellstrand menar att sponsring inte är kraftfullt nog för att dra hela 
marknadskommunikationen och bör användas för att mjuka upp relationer. Karaszi(2004) 
menar att sponsring har en oförmåga att kommunicera och att det främst skickar ut 
associationer och signaler om ett företags värderingar eller position.  
 
Wells et al. (2006) påtalar att företag som slår samman marknadskommunikationsverktyg kan 
skapa ett övertygande budskap. Peter Wigstein tror att ett budskap måste blir mycket mer 
personligt och att företag måste se till kunderna som individer. Peter Wigstein säger att de 
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måste nå dem på andra kanaler som SMS, bloggar och Internet, för att de ska känna sig 
utvalda och inte som en i mängden. Budskapen måste utformas på ett sätt att det verkligen når 
fram. Enligt Maria Guggenberger är nya medier bra kanaler. Hon påpekar att de kan på grund 
av detta vara okontrollerbara vilket kan innebära en risk för företaget. Vidare säger hon att det 
är därför sponsring är intressant då den talar till målgruppens personlighet. Pickton och 
Broderick (2001) skriver att budskapet kan störas av olika oljud och kanske inte nå fram till 
mottagaren. Det svåra menar Peter Wigstein är att människor är mer selektiva i dagens 
enorma mediebrus. Han säger att om budskapet inte når fram på två sekunder är det för sent 
och budskapet kommer gå förlorat. Det är väldigt viktigt enligt Maria Guggenbergeratt tala 
till målgruppens person för att förstå vad de vill ha och vad som fångar deras intresse . 
Grönroos (2007) säger att marknadsföringen bör rikta sig på att behandla alla kunder som 
individer.  
 

4.4. Relationer 
Uno Grönkvist anser att på grund av att sponsring grundar sig i relationsbyggande kommer 
det alltid vara en viktig metod i kommunikationen och marknadsföringen på marknaden.  
 
Aktiv sponsring 
Peter Wigstein menar att det går att använda sponsorskapet på många sätt. Sponsring handlar 
mycket om att engagera kunden berättar Johan Lindvall, vilket kan innebära fysiska möten 
med kunden. Han fortsätter att berätta att det är viktigt för etablerade varumärken med hög 
kännedom att aktivera sitt sponsorskap på ett sådant sätt att det uppfattas som bra hos 
kunderna, oftast med någon aktivitet som engagerar målgruppen i samband med ett 
sponsringstillfälle. Det är viktigt att leta efter aktivt sponsorskap förklarar Peter Wigstein, där 
företaget kan utveckla relationen till kunden vilket han anser skapar mervärde för företaget. 
Jiffer och Roos (1999) menar att en av sponsringen fördelar är att sponsorn har möjlighet att 
använda evenemangsplatsen som en kommunikativ kanal för att möta målgruppen.  
 
Ett exempel som Maria Guggenberger berättar om är Hultsfredsfestivalen, som haft en lång 
relation med sina sponsorer. Maria Guggenberger berättar att Hultsfredsfestivalen har haft en 
sponsorrelation med ett tvättmedelsföretag. De ställde ut tvättmaskiner på festivalen där 
deltagarna kunde tvätta sina kläder. En stor del av deltagarna på festivalen var en målgrupp 
som snart skulle flytta hemifrån och tvättmedelsföretaget kopplade på så sätt till sig 
målgruppen genom att ge dem en association mellan varumärket Hultsfredsfestivalen och 
tvättmedlet. På det sättet menar Maria Guggenberger att tvättmedelsföretaget planterade sitt 
varumärke i målgruppens medvetande och fick på så sätt en association. Vi ser en koppling 
till Jiffer och Roos (1999) som säger att målgruppen kan uppfatta det som positivt att ta emot 
annonseringsbudskap via fritidsintressen. Dessutom gör det att kunder kan forma positiva 
attityder till varumärket enligt Elliot och Percy (2007).  Maria Guggenberger uttrycker: 
 
”Detta är en ny och kul koppling till en ganska stel och tråkig produkt.”  
 
Sponsringen har en avgörande roll när det kommer till identiteten och varumärkesbyggandet 
säger Johan Lindvall. För Svenska Spel handlar det till störst del om sponsring av idrotten, det 
är den goda relationen till idrotten som företaget vill förmedla utåt till kunden och då är 
sponsring en mycket bra metod anser Johan Lindvall. Vidare poängterar han att det är viktig 
att tänka på att det handlar om att göra detta kontinuerligt så att relationerna både till kunden 
samt sponsorobjektet förblir starka. Detta kan vi koppla samman med vad Aaker (1996) 
skriver om varumärkesidentitet, att är viktigt för att det ger en anvisning, avsikt och mening 
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till varumärket. Han förklarar att varumärkesidentitet bör hjälpa till att skapa en relation 
mellan varumärket och kunden genom att generera en värdepositionering som innefattar 
funktionella, emotionella eller självförklarande fördelar. 
 
Genom att umgås med kunder på sponsrade event menar Kjell-Åke Rydén att de försöker 
skapa goda kundrelationer. Även Jiffer och Roos (1999) lyfter fram att sponsorn har 
möjlighet att forma viktiga relationer med kunder och kundgrupper genom olika 
sponsringsprojekt eller evenemang. Kjell-Åke Rydén berättar att de försöker hitta trevliga sätt 
att umgås med sina kunder, inte bara socialt utan de vill även få möjligheten att prata 
produkter. Genom att skapa relationer på detta sätt får kunden ett förtroende för företaget och 
att de får se vilka företaget är menar Kjell-Åke Rydén. Det framhäver även Jiffer och Roos 
(1999) som säger att vid sponsring av ett evenemang kan sponsorn underhålla sina gäster. 
Detta menar författarna erbjuder en möjlighet att demonstrera produkter och prata om dem på 
ett annorlunda och i en mindre kommersiell miljö. Uno Grönkvist berättar att han länge har 
följt evenemangssponsring som har ökat mycket på senare år. Detta förklarar han är på grund 
av att det är lätt att mötas och att företag gemensamt kan titta på någonting som folk har 
intresse av. Jiffer och Roos (1999) menar att ett viktigt motiv vid sponsring är att hitta nya 
och olika mötesplatser där företags viktiga kontakter kan bli underhållna.  
 
Vad företaget sponsrar har betydelse för de anställda menar Uno Grönkvist. Det skapas en 
samhörighet och en stolthet menar han men poängterar att det kan uppstå en motsatt effekt om 
de anställda inte samtycker med sponsringen företaget utför då de kan få en sämre bild av 
företaget. Där menar Uno Grönkvist att ju större företaget är desto svårare är denna interna 
aspekt men den blir också desto mer viktig. Mårtenson (2009) menar att en del av 
marknadskommunikationen avser kontakten med de anställda och att påverka företagets 
anseende gentemot dem. Författaren säger vidare att varumärkesbyggande satsningar även 
kan göras för att företagets anställda ska ”live the brand” i mötet med kunderna. De anställda 
ska vägledas och motiveras av varumärkets vision. Slutligen menar Mårtenson (2009) att de 
anställda även ska uppleva det som meningsfullt att bygga upp, bevara och utveckla goda 
kundrelationer. För företag som har dålig arbetsmiljö, eller som exempelvis Skandia som 
drabbades av skandaler, spelar det inte någon roll vad företaget sponsrar då det inte finns 
någon trovärdighet alls menar Uno Grönkvist. De anställda skall vara medvetna om vad 
företaget sponsrar och de ska känna stolthet i att jobba för företaget anser Peter Wigstein.  
Dessutom förklarar Maria Guggenberger att syftet med sponsringen är att även engagera 
utanför själva arbetsplatsen. Hon förklarar att det kan föra samman personalen med 
leverantörer och annan extern personal som är viktig för driften vilket bidrar till bättre 
relationer.  
 

4.5. Kunder 
 
Maria Guggenberger menar att företag ofta ser på målgrupper ur en demografisk synvinkel, 
exempelvis kvinnor, gifta, två barn. Vidare berättar hon att detta mer och mer börjar förändras 
och att företag nu ser allt mer på typografi. Det är det mer djupgående sättet att se på 
målgrupper menar Maria Guggenberger där man delar upp i exempelvis i personer som gillar 
svarta kläder, är piercade på 18 ställen, går till den här typen av klubbar.  
Maria Guggenberger säger:  
 
”Det handlar mycket mer om att tala till målgruppens passion och engagemang.” 
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Hon säger att allt större fokus läggs idag på den unga målgruppen. Den unga generationen är 
idag extremt otrogna i sitt beteende gentemot varumärken och de ändrar sina preferenser 
mycket fort säger Maria Guggenberger. Vi kan här se ett samband till Kapferer (2004) som 
påtalar att det är viktigt för starka varumärken att ligga i framkant och vara innovativa för att 
behålla sina kunder. Detta är även någonting Aaker (2007) menar genom att skriva att 
innovationens syfte är att skapa större dragningskraft hos produkten och därigenom locka nya 
kunder men även höja lojaliteten bland de existerande kunderna. 
 
Då dagens konsumenter har ett stort krav på att bli underhållna menar Maria Guggenberger, 
vidare säger hon att det inte är speciellt lättlurade och inte gillar reklam. Det gäller att hitta 
den rätta associationen för sin sponsring menar Uno Grönkvist. Ett samband kan här ses till 
Pickton och Broderick (2001) som hävdar att starka varumärken försöker differentiera sig 
genom att försöka förmedla abstrakta associationer som är svåra att kopiera, som att vara 
innovativ, inneha status eller självförverkligande. Uno Grönkvist menar att företag måste 
anpassa sin sponsring till vilken målgrupp de har och poängterar att det är viktigt att anpassa 
sitt budskap för att nå den önskvärda målgruppen. Det kan kopplas till Dahlén och Lange 
(2003) som skriver att kunskap om målgruppen har en central roll när budskapet ska 
utformas. Förhoppningen med sponsring är att påverka kundbeteendet och vad kunden anser 
om varumärket. Det handlar inte om att kunden alla gånger ska tycka bättre om de produkter 
företaget säljer, utan att det ska leda till ett köp och därmed nya kunder menar Uno Grönkvist. 
Ett samband kan här upplevas till Aaker (1996) som anser att varumärkesassociation 
förmedlar en direkt anledning för kunden att köpa produkten och därmed en bas för 
varumärkeslojalitet på lång sikt. Uno Grönkvist säger vidare att det handlar om att kunden ska 
få en bättre inställning till företaget genom att tro på dess värderingar och få en medkänsla för 
företaget. Detta kan knytas till den varumärkesassociation som är direkt eller indirekt kopplat 
till vad konsumenten anser om varumärket enligt Aaker (1996). Uno Grönkvist säger att om 
företag lägger in stora pengar i sponsringsavtal och sedan uppträder olämpligt och på så sätt 
förlorar trovärdighet hos kunden så har inte sponsringen någon effekt gentemot kunden. Detta 
kan vi härleda till Gummesson (1987) som anser att sättet som relationen med kunden 
hanteras på är en del av den totala kvalitén som kunden uppfattar. Vidare lägger Pickton och 
Broderick (2001) fram att uppfattad varumärkeskvalité är en av de viktigaste aspekterna av 
brand equity då det har visats att detta har en direkt effekt på försäljningen. 
 
 

4.6. Positionering genom sponsring  
 
Uno Grönkvist säger att det är viktigt att inte profilera sig för smalt när man vill tillfredsställa 
en bred publik. Han understryker: 
 
”Volymen och vad företag sponsrar är vad som positionerar ett företag gentemot sina 
konkurrenter.” 
 
Keller (2003) skriver att positionering innebär att varumärket skiljer sig från sina 
konkurrenter. Johan Lindvall förklarar att det genom pengainsatsen går att särskilja sig 
genom att företag väljer att gå in som huvudsponsor eller inte. Han förklarar också att 
aktiviteter och olika evenemang kan urskilja företag gentemot konkurrenterna och att detta 
visar på ett engagemang som dessutom skapar bra associationer hos kunden. Pickton och 
Broderick (2001) skriver att positionering är den uppfattade position som ett varumärke har i 
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kunders medvetande jämfört med dess konkurrenter. Att gå in som huvudsponsor ger 
exponering och företaget blir på det sättet mer känt säger Uno Grönkvist. Satsar företaget 
stort gällande målgruppen öppnar det väldigt många möjligheter men det handlar om att 
tillvarata dessa och se vilka målgrupper som är intressant för företaget säger Uno Grönkvist. 
Han menar att företag måste inrikta sig genom att segmentera sin målgrupp. Uno Grönkvist 
uppskattar att företag idag föredrar att genom sin sponsring rikta sig till en bred målgrupp. 
Han säger vidare att detta inte alltid är det ultimata vilket kan bidra till att företag ibland 
lägger ner för mycket krut än vad som behövs för att nå målgruppen.  
 
Företag kan genom att vara fokuserade i sin sponsring tydligt visa vad företaget står för menar 
Johan Lindvall. Genom att jobba mycket med attityder gentemot företaget kan sponsring 
stärka varumärkets image och att det handlar för Svenska Spel om att inom sin bransch ta mer 
ansvarstänkande runt spelande. Johan Lindvall anser att om Svenska Spel får det förtroendet 
hos kunden och att kunden ser att Svenska Spel tar mer spelansvar än sina konkurrenter har 
företaget nått långt inom branschen. Han förklarar att spelansvaret är det främsta ansvaret för 
Svenska spel för att stärka imagen. Jiffer och Roos (1999) menar att företag måste associera 
sig själva med värderingar som ökar deras image och påverkar attityder. Kapferer (2004) 
påpekar att det är av stor betydelse för företag att undersöka om företagets image ur 
kundperspektivet instämmer med identiteten och budskapet som företaget vill förmedla Johan 
Lindvall påtalar att attityden till företaget är det som stärker varumärket och då är självklart 
väldigt viktigt att mäta attityden. Han förklarar att attityden måste mätas hos målgruppen och 
strävan är att den skall var så god som möjligt Vidare berättar Johan Lindvall att det även är 
viktigt att sponsorobjekten och relationen till dem också är av stor betydelse när det kommer 
till att stärka varumärket. Kapferer (2004) skriver att eftersom människor upplever saker och 
ting olika, kommer även synen på varumärket att bli olika från person till person och det är 
detta som dagens marknadsförare måste tampas med. Stefan Mellstrand menar att sponsring 
inte är till för att förändra, utan snarare handlar det mer om att slå fast och bevaka de 
positioner förtaget redan har och förstärka dem säger han. Här finner vi att det finns en 
anledning att göra en koppling till Dahlén och Lange (2003) som säger att företag använder 
sig av sponsring för att bygga upp varumärkets associationer. Författarna hävdar att företag 
gärna gör detta för att förstärka sin position i konsumenternas medvetande. 
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4.7. Tendenser från det empiriska materialet 
 
Vi har utifrån vår empiri kunnat urskilja en del tendenser som flertalet av våra respondenter 
varit eniga om.  Eftersom vår uppsats bygger på en kvalitativ studie vill vi inte göra någon 
generalisering. Vi vill göra läsaren medveten om några av de kvantitativa tendenser som vi 
kunnat urskilja från vårt empiriska material.  
 

• Sponsring kan inte verka ensam men är ett bra komplement till övriga 
kommunikationsverktyg. När sponsringen är integrerat med övriga verktyg som det stärker 
och utvecklar varumärket.  
 

• Mål och planering ansåg respondenterna är a och o för att kunna lyckas med sin sponsring. 
Företaget måste ha en plan och ett klart mål med sin sponsring för att kunna välja rätt partners 
och att sponsringen ska vara effektiv. Det är grunden för att kunna stärka sitt varumärke med 
hjälp av sponsring.  
 

• Väletablerade varumärken bör ta sin sponsring till en annan nivå, genom att integrera kunden 
mer i sponsringsaktiviteten, på så sätt jobba mer med aktiv sponsring.  
 

• Att visa kunder och anställda att företaget tar ett samhällsansvar genom att sponsra ett 
välgörande ändamål ansåg våra respondenter stärker varumärket. 
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Kapitel 5 - Slutsats och diskussion  
I detta avslutande kapitel kommer vi att presentera de slutsatser som vi har kommit fram till 
genom den teori och empiri som vi har samlat in. Vi kommer att presentera uppsatsens syfte 
och besvara det och avslutningsvis presenteras en avslutande diskussion kring de båda 
delsyftena.   

5.1. Sponsring och dess betydelse för varumärket 

5.1.1. Syfte och problemformulering 
Vi lever idag i ett marknadsföringsintensivt samhälle som präglas av en ständig förändring.  
Valet av kommunikationsmetod blir allt mer vitalt för företag för att nå genom mediebruset 
och fånga kundernas uppmärksamhet. I den snabba utvecklingen där företag fokuserar allt 
mer på olika kommunikationsmetoder för att bygga upp varumärken finner vi det intressant 
att se på sponsringens speciella karaktär och ställer oss frågan: kan sponsring stärka ett 
varumärke?  
 
Vårt syfte med uppsatsen har varit att: 
Analysera och tydliggöra sponsringens karaktär  
Se hur företag kan använda sponsring för att stärka och utveckla sitt varumärke. 

5.1.2. Sponsrings karaktär 
Uppsatsens första delsyfte är att analysera och tydliggöra sponsringens karaktär. Vi har 
kunnat identifiera faktorer som vi anser är karaktäristiskt för sponsring.  
 
Vi anser att det är viktigt att belysa de mest framträdande karaktärsdragen vi har kommit fram 
till för att ge en så klar och ärlig bild av sponsring som möjligt. Vi har valt att belysa: 
 

• Den dolda avsikten att påverka 
• Integrerad marknadskommunikation 
• Problematiken 
• Varianter av sponsring 
• Den diskreta sponsringen utan association 

 
 
Den dolda avsikten att påverka 
För att kunna nå ut till sin målgrupp genom dagens reklamtrötta konsumenter, erbjuder 
sponsring att, på ett dolt sätt, påverka sin målgrupp. Vi uppfattar att sponsringens dolda 
förmåga att påverka ligger i att sponsorns varumärke kan ses i sådana sammanhang där 
kunden får en speciell känsla, på grund av den koppling som sponsorskapet bidrar med. 
Kunden tänker inte på att han eller hon blir påverkad, detta ser vi som en av sponsringens 
stora konkurrensfördelar.   
 
Vi upplever att en av sponsringens fördelar är att det inte är någon påtvingad reklam. 
Enligt oss ” kastas inte” budskapet i ansiktet på kunden, då sponsringen ofta syns i samband 
med ett intresse som kunden redan har. Vi upplever att sponsring har en förmåga att 
sammanfoga intrycket av företagen till en enhetlig bild.  Vi menar att organisationerna måste 
ha en bra koppling som är lätt att förstå för kunden för att skapa en god association för att det 
ska fungera. Därför menar vi att budskapet inte blir lika påträngande om associationen är god, 
då den levereras genom ett objekt som kunden redan har ett förtroende för. Enligt vår mening 
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har företagen en fördel genom att associeras med andra företag eller evenemang som lockar 
en viss typ av kunder. Det uppfattar vi blir som en genväg för sponsorn eftersom målgruppen 
redan finns där.  
 
Integrerad marknadskommunikation 
Vi har identifierat att sponsring är ett avtal mellan två parter, där båda ska tjäna på samarbetet. 
Objektet får ett finansiellt stöd som den kan utnyttja till sin verksamhet i utbyte av dennes 
immateriella tillgång, varumärket. Sponsorn i sin tur är ute efter att ta del av objektets image. 
Om förutsättningarna är rätt, skapas det i kundens medvetande en god association och 
koppling mellan sponsorn och objektet. Detta menar vi kan innebära konkurrensfördelar för 
båda parter gentemot dess konkurrenter. Vi upplever att en förbättrad associerad image ger en 
högre status i kundens medvetande. Överensstämmer inte associationen mellan sponsorn och 
sponsor objektet kan det istället få en motsatt effekt.  
 
Vi har förstått att sponsring inte är en kanal utan en metod för kommunikation och 
marknadsföring. Genom vårt arbete med uppsatsen har vi uppfattat att sponsring fungerar som 
ett komplement och en stöttande funktion till de övriga kommunikationsmetoderna. Vi har 
funnit att sponsring inte kan verka ensam då den inte har förmågan att kommunicera ut ett 
budskap i ren produktförsäljnings syfte. Sponsring behöver samverka och integreras för att 
fungera effektivast. Vi uppfattar denna metod mer som en kommunikatör av immateriella 
värden och värderingar. Vi finner därför sponsring som en bra metod för att förmedla 
företagets värderingar och varumärket till kunden på ett mindre kommersiellt sätt. Vi har 
insett att sponsring inte kan fungera som den dominerande delen av 
marknadskommunikationen men vi menar att den skulle kunna koordinera ett enhetligt 
budskap. Den kan sätta tonen för hur budskapet presenteras. Egenskapen att metoden inte 
uppfattas som lika kommersiell som exempelvis reklam anser vi bör utnyttjas och tas vara på i 
den integrerade kommunikationen. Vår uppfattning om marknaden i framtiden är att den inte 
kommer att bli mindre konkurrenskraftig utan snarare tvärt om. Det kommer bli av större vikt 
att försöka nå och påverka kunder på ett undermedvetet sätt. Vi anser att sponsring är rätt 
metod med rätt egenskaper för detta då den uppfattas som mindre kommersiell. På så sätt blir 
den ett sätt att övertala reklamtrötta kunder om att företaget till viss del finns för att stödja 
exempelvis välgörande ändamål eller idrott och inte bara sälja produkter eller tjänster. Genom 
att använda sig av integrerad kommunikation kan budskapet tryckas ut genom flera kanaler 
och på så sätt har större chans att nå kunden på flera plan. Integrerad marknadsföring menar 
vi är en stark konkurrensfördel för företag om sponsring där kan få verkar som navet i 
maskineriet. Vi anser att sponsring till en utmärkt sammankopplare av 
kommunikationsmetodernas samlade budskap. Att låta sponsring sätta tonen för det samlade 
budskapet ger de övriga metoderna som uppfattas som mer kommersiella en mindre 
kommersiell klang inför kunden. Budskapet blir på så sätt starkare och mer effektivt, för 
tillsammans är de starkare.  
 
Problematiken 
Vi har kunnat urskilja två utmärkande problem med sponsring. Detta ena är hur företag ska 
mäta resultatet av sponsring. Den andra aspekten är dess känslighet för konjunkturskiftningar. 
Mätningen av sponsring är en av aspekterna som vi känner präglar problemet med sponsring. 
Vi ser hur sponsring mäts på immateriella värden och att det är på grund av detta, som har vi 
uppfattat, att det finns en viss skepsis hos anställda och på företag till sponsring. Vi upplever 
att mätning av sponsring hör till stor del samman med målsättningen företaget sätter upp för 
sin sponsring. Om företaget inte vet vad de ska mäta, menar vi att det inte heller går att få 
några konkreta resultat. Det handlar enligt vår mening om att företag måste förse sig med den 
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kunskap om metoden för att förstå hur den fungerar. Vi menar att denna aspekt är överkomlig 
genom att företaget utbildar sig inom metoden. Problemet gällande känsligheten inför 
konjunktursvängningar anser vi ligger hos företagen som i dåliga tider väljer att dra ner på 
sponsringsdelen i sin marknadsföring. Vi ha förstått att marknadsföringsresurser i allmänhet 
är det företag känner är lättast att dra in på i sämre tider. Vi uppfattar att anledningen till 
varför företag drar ner på sponsring är för att den är svårt att mäta och på så sätt svårt att visa 
ett direkta finansiella resultat. I svåra tider uppfattar vi att det är svårt att motivera och 
”lobba” för att behålla sponsring till ett objekt, då det kan ses som att företaget bara ge bort 
pengar till någon annan. Vi upplever hur relationer har blivit allt viktigare i 
marknadsföringen. Vi ser hur det kräver ett engagemang från företagets sida för att relationen 
ska bli långlivad. Vi har insett att detta även innefattar sponsring som bygger på ett långvarigt 
samarbete mellan sponsor och sponsorobjekt. Som blivande marknadsförare inser vi hur vitalt 
och centralt relationen ligger i sponsring, därför anser vi att sponsring är något som företag 
inte bör dra in på i dåliga tider. Det är viktigare att vårda sina långsiktiga relationer än att 
exempelvis görareklamfilm eller dylikt. 
 
Varianter av sponsring 
Vi har kunnat identifiera två tydliga varianter av sponsring utifrån våra respondenter, som vi 
upplever som betydelsefulla och typiska för företag att sponsra. Dessa är sponsring av idrott 
och välgörande ändamål. Enligt Grönkvist (2000) har idrott länge varit det området som 
dominerat sponsringen. Vi har förstått att företag tenderar att lägga mycket pengar på 
idrottssponsring då det når och engagerar många. Eftersom sport och idrott länge varit en 
integrerad del i den svenska kulturen, samt att det på senare år har uppkommit en hälsotrend 
som vi upplever får människor att tänker långsiktigt, får vi känslan av att denna typ av 
sponsring kommer förbli dominerande. Vi kan dock urskilja ett problem med sportsponsring. 
Problemet ligger inte i själva sporten utan det ligger utanför planen. Vi upplever att 
supportrarnas beteende och uppförande får en allt större uppmärksamhet i medier idag. Dåligt 
uppförande, bråk och slagsmål vid matcher ger sponsorer kalla fötter. Fortsätter det på detta 
vis, finns risken att sponsorerna drar sig ur sitt sponsorskap för att inte varumärket ska 
förknippas med en dålig association. Vidare har vi förstått att företag undviker att sponsra 
enskilda idrottsmän och kvinnor på grund att det krävs så lite för att det skall gå snett och 
uppstå en negativ koppling. Som Karaszi (2004) påtalar innebär sponsring att företaget lägger 
över en del av varumärket i någon annans händer. Genom sponsring av personer lägger 
företaget med andra ord över stort ansvar på en enskild person. Detta menar vi blir lite som att 
lägga alla ägg i samma korg och om personen faller följer sponsorn med. Vi har förstått att 
behovet av att synas och associeras med ett välgörande ändamål har blivit allt viktigare för 
företag. De vill visa att de tar ett samhällsansvara. Trots att Uno Grönkvist framhåller att det 
är svårt att påvisa motprestationer i denna typ av sponsring upplever vi att sponsring av 
välgörande ändamål komma att få en allt större del av sponsorpengarna hos ett företag. Vi 
upplever att även om den konkreta motprestationen är svår att identifiera så kommer 
associationen och värderingar till välgörande ändamål att ha en god plats i kunders 
medvetande. Detta uppfattar vi som en betydande aspekt för företaget och dess varumärke.  
 
Den diskreta sponsringen utan association 
Vi har även upptäckt en typ av sponsring som vi väljer att kalla ”diskret sponsring utan 
association”. Den innebär, som vi har uppfattat det, att sponsorns baktanke är av en mycket 
långsiktig avsikt karaktär. Vi uppfatta denna sponsring som en typ där associationsvärdet inte 
är det företaget fokuserar på. Det centrala ligger istället i de långsiktiga målen som 
sponsringen bygger upp. Detta kan vara företag som sponsrar för att skapa ett intresse och 
engagemang inom ett visst ämnesområde. Företag sponsrar för att kunskapen ska öka inom 
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detta område vilket i slutändan ska bidra med ny innovativ kunskap och någonting företaget i 
lång loppet kan dra nytta av. Vi har uppfatta att anledningen till att företagen ibland är ”tysta” 
och inte skyltar öppet eller mycket med denna typ är för att det skulle innebära ett enormt 
ökat interesse från andra föreningar, skolor etc. vilket skulle innebära merarbete från 
företagets sida. Att exempelvis sponsra en professur på en högskola eller universitet betyder 
inte att den kunskapen studenten får av utbildningen kommer stanna kvar i staden. Däremot 
kan det komma att bidra till en ökning av kompetens i branschen. Vi upplever att det kan vara 
svår för företaget att se konkreta resultat för företaget i sig och därför menar vi att denna typ 
av sponsring mer bör ses som ett bidrag eller gåva. 
 

5.1.3. Sponsrings påverkan på varumärket 
Uppsatsens andra delsyfte är att tydliggöra hur företag kan använda sponsring för att stärka 
och utveckla sitt varumärke.  
 
Vi har kommit fram till fyra olika aspekter av sponsring som vi anser kan stärka och utveckla 
ett varumärke. De fyra punkterna vi kommer att presentera är följande;   
 

• Mål och planering  
• Den goda associationen 
• Värdet i exponering  
• Aktivt sponsorskap 

 
Mål och planering 
Vi anser att utgångspunkten för att stärka ett varumärke genom sponsring ligger i att företaget 
planerar sitt sponsorskap och sätter upp tydliga mål för vad de vill uppnå. Vi menar att detta 
är den grundläggande stommen för att kunna stärka ett varumärke genom sponsring. Företaget 
bör förse sig med kunskap inom området som hjälper företaget att definiera de mål som 
företaget vill uppnå. Detta mål är av stor betydelse då det både verkar som kriterier för val av 
objekt samt att den fungerar som en utgångspunkt för att mäta resultatet i slutändan. Objektet 
bör väljas med stor omsorg och försiktighet. Det viktiga är att objektet har de värderingarna 
och den image som företaget anser samarbetet ska spegla.  
 
När parterna väl har bestämt sig för att samarbeta är det viktigt att upprätta tydliga avtal där 
företagen preciserar vad sponsorskapet skall gå ut på. Uno Grönkvist säger att det är viktigt 
att förhandla under avtalsprocessen och inte bara godta första bästa kontakt som läggs fram. 
Vi har förstått att det kan vara de små detaljerna i ett kontrakt som kan vara avgörande. Detta 
kan exempelvis vara att sätta företagets logga eller namn på strategiska platser med hög 
exponering. Har man ingen kunskap, mål eller planering finns risken att företaget väljer att 
sponsra fel objekt, vilket kommer att slå tillbaka på företaget och därmed varumärket.  
 
Den goda associationen  
Genom arbetsprocessen har vi mer och mer insett hur vital del associationen är för sponsring. 
För företaget handlar det om att hitta den rätta associationen med ett objekt för att skapa den 
önskade imagen av varumärket. Associationen mellan parterna måste vara tydlig och lätt att 
förstå för kunden annars kan sponsorskapet bli verklös. En god association uppstår när en bra 
matchning sker mellan sponsor och sponsorobjekt. Det handlar om att matcha varumärkets 
profil och värderingar med ett objekt som kan stärka varumärkets image. Skapas det en god 
association, speglar det av sig på varumärket som då stärks. Vi har förstått att associationen 
speglar ett löfte till kunden. Sponsringsobjektet går i godo för sponsorn gentemot sin 
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målgrupp. Vi har även uppfattat att företag som går in och sponsrar en verksamhet som 
människor inte förväntat sig och det även här skapas goda och nya associationer kan det 
utveckla varumärket.  
 
Värdet i exponering 
Vi har förstått, för att skapa varumärkeskännedom behövs exponering. Exponeringen är som 
tidigare sagts i uppsatsen det enda för ögat. Vi upplever genom att företag exponerar sitt 
varumärke påminner eller visar det kunder att varumärket existerar. Vi har kommit fram till 
att exponering är en viktig del när företag vill stärka sitt varumärke genom sponsring. Vi har 
begripet utifrån våra respondenter att för företag som har ett väl etablerat varumärke betyder 
inte exponeringen lika mycket som den association företaget får genom sponsring. De 
använder exponeringen mer för att påminna att de existerar än mindre etablerade företag som 
vill visa att de finns. Exponeringen för etablerade varumärken har ett syfte som är att påminna 
kunden om att de existerar. För mindre etablerade eller nya varumärken handlar det om att 
etablera sitt varumärke i kundens medvetande. Vi finner Mattias Rosenlunds citat 
representativt för detta 
 
 ”syns man inte finns man inte.”  
 
Vi har uppfattat att varumärkeskännedom stärker ett varumärke långsiktigt. Utifrån våra 
respondenter har vi förstått att varumärkeskännedomen ökar genom sponsring för att 
varumärket får exponera sig för sponsorobjektets målgrupp.  
 
Om vi ser till den interna aspekten så har vi förstått att exponering har en viss betydelse för de 
anställda när varumärket exponeras i olika positiva sammanhang. Det bidrar till en stolthet 
och en känsla av samhörighet med företaget. Detta menar vi är viktigt då de anställda fungerar 
som representanter för företaget. De kommer att bli bättre representanter för företaget om det 
känner en stolthet och har en känsla av samhörighet anser vi. Kunden kommer på så sätt få en 
bättre bild av företaget vilket kommer stärka varumärket. 
 
Aktiv sponsorskap 
Vi har genom vårt uppsatsarbete funnit att sponsringsaktiviteter ger en möjlighet att 
underhålla kunden och på sådant sätt att det binder kunden närmre företaget. Detta sker oftast 
i samband med ett sponsrat evenemang. Vi har förstått att betydelsen av att företaget har en 
god relation till kunden har ökat. Att aktivera sitt sponsorskap, har vi förstått, har störst 
betydelse för väletablerade företag. Vi ser att dessa företag redan är väl etablerade i 
människors medvetande och därför behöver de gå ett steg längre och involvera kunden mer.  
Vi vill här citera en av våra respondenter, Peter Wigstein, som säger: 
 
”Det fungerar inte att gå in med en påse pengar och sen sitta på läktaren och titta på.” 
 
Som vi förstår det utifrån våra respondenter kräver kunder idag i större utsträckning än 
tidigare att bli underhållna för att vara lojala mot varumärken. Genom att underhålla sin 
målgrupp i en sponsringsaktivitet ger företaget kunden en upplevelse något som uppskattas 
enligt våra respondenter. Maria Guggenberger säger: 
 
”Varumärket bör bygga en relation till och kring målgruppens person som träffar hjärtat och 
inte i magen.” 
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Vi finner att detta är en möjlighet för företag att visa upp sig men även visa sina produkter 
samtidigt som kunderna blir underhållna. Vi menar att detta kan påverkar kunden på ett 
omedvetet plan vilket kan leda till ett eventuellt köp av företagets produkter eller tjänster.  
Att aktivera sitt sponsorskap innebär att utveckla relationen till kunden, vilket vi upplever 
skapar ett mervärde både för kunden och företaget. På så sätt finner vi att det stärker och 
utvecklar varumärket. 
 

5.2. Avslutande Diskussion  
Vi har funnit det mycket intressant att titta närmare på sponsringens karaktär och se om vi kan 
få en förståelse till varför metoden används mer och hur den kan stärka ett varumärke.    
Under vårt arbete med uppsatsen har vi förstått att det är tre viktiga karaktärsdrag som ligger i 
grund för att sponsring skall kunna stärka ett varumärke. Dessa är association, exponering 
och relationer. För att sponsring ska fungera som marknadsföringsmetod måste dessa tre 
integrera och stötta varandra menar vi på. Vi uppfattar att associationen inte fungerar utan en 
exponering och ingen av dessa fungerar utan en god relation i botten, både extern eller internt 
i organisationen. Vi upplever att sponsring får en allt viktigare roll i företagens 
marknadsföring. Sponsringens förmåga att bryta sig genom mediebruset gör att det blir en 
effektiv marknadskommunikations metod för företag att använda, då den har en dold avsikt 
att övertala.  Vi har även sett olika typer av sponsring och att det dessutom finns sponsring 
som det inte skyltas öppet med, men är ändå inte hemlig.  Vi har valt att kalla denna typ av 
sponsring för ”Den diskreta sponsringen utan association”, då det huvudsakliga syftet med 
sponsorskapet inte är associationen. Vi anser att sponsring är ett effektivt sätt för företag att 
marknadsföra och stärka sitt varumärke, men att det krävs planering och tydliga mål med vad 
företaget vill med sin sponsring. Företaget måste hitta en bra samarbetspartner som passar in 
på företagsprofilen och dess värderingar. Dessutom måste de vara väl medveten om 
sponsringens negativa aspekter.  
 
Vi uppfattar även att det är viktigt att aktivera sitt sponsorskap. Företag måste gå ett steg 
längre med sin sponsring och integrera kunden mer i sponsringen genom aktiviteter. Vi 
upplever att kunder vill bli underhållna och få en upplevelse. Detta anser vi ökar 
kundlojaliteten, vilket i sin tur stärker varumärket. Att aktivera sitt sponsorskap, har vi 
upplevt, är av stor betydelse för väl etablerade varumärken. Dessa finns redan i kunders 
medvetande vilket kräver att företaget tar steget längre. 
 
Vi vill avslutningsvis säga att den viktigaste lärdomen vi fått genom denna uppsats är att 
sponsring är ett oerhört bra komplement till företagets övrig marknadsföring. Den bör 
integreras med övriga kommunikationsverktyg för att den i slutändan ska kunna stärka 
varumärket.  Det unika med sponsring är dess förmåga att stärka ett varumärke genom 
exponering och de positiva associationer sponsringen skapar i kundernas medvetande. Vi har 
kommit fram till att sponsring fungerar för att stärka varumärket på flera olika plan men vi 
finner att det är svårare att utveckla ett varumärke med hjälp av det. Vi anser att uppsatsen har 
tydliggjort karaktären av sponsring, dess för och nackdelar och dess betydelse för ett 
varumärke. Enligt oss kommer vi att kunna se en fortsatt ökning av denna 
marknadsföringsmetod.  
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Bilaga 1 - Intervju guide 
Denna intervjuguide har varit grunden till våra intervjuer. Utifrån dessa rubriker och punkter 
har vi försökt att skapa en diskussion runt uppsatsämnet 
Berätta om dig själv 
Sponsring 

• Definition 
• Fördelarna och nackdelar 
• Association  
• Exponering  

Varumärke 
• Sponsring betydelse för varumärket? 

Marknadskommunikation 
• Sponsringens plats i kommunikationsmixen? 

Relationer till 
• Anställda 
• Kunder 
• Sponsorobjekt 

Positionering 
• Kan man urskilja sig från sina konkurrenter genom sponsring?  

Kunden  
• På vilket sätt nå företaget målgruppen genom sponsring? 
• Kan sponsring påverka eller förändra företagets målgrupp?  
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Bilaga 2: Empiri 
I detta kapitel kommer vi att redovisa samtliga av våra åtta intervjuer som vi har genomfört 
för att svara på uppsatsens syfte. Det kommer att presenteras i en kronologisk ordnig. 

 
Intervju 1  
Maria Guggenberger, Sponsring och Event föreningen 
27 april 2009 
Berätta om er verksamhet 
Sponsring och Event föreningen är en branschorganisation som välkomna alla svenska företag 
som jobbar med någon av marknadsföringsdisciplinerna sponsring och event. 
Branschorganisationen vänder sig till alla företag köparna, säljarna, konsulter och 
uppdragsinnehavare samt leverantörer och eventföretag. De förmedlar kunskap och 
utbildningar inom sponsring och event. Exempelvis hur företag skriver avtal och checklistor. 
Organisationen har även skapat och anordnar varje år Gyllenehjulet som är en tävlig som 
premierar de bästa projekten inom sponsring och event. 
Vad är sponsring? 
Maria Guggenberger förklarar att sponsring är ett avtal som handlar om 
associationsmarknadsföring och att det är ett avtal mellan den som är avtalare och den som 
bär rättigheten till det immateriella värdet, varumärket. Sponsorskapet börjar med själva 
sponsoravtalet men företaget måste aktivera sitt sponsorskap för att få det att leva längre. Det 
måste finnas ett bra helhetsintryck och sponsring kräver flera investeringar utöver avtalet för 
de skall uppnå detta. Maria Guggenberger anser att kombinationen av både association och 
exponering ger helheten till sponsring. Det ena är inte bättre än det andra.  
Hon förklarar vidare att Fortum har ingått sponsorskap med Skansen. Fortum levererar el till 
Skansen och samtidigt som de ger besökarna på Skansen en positiv upplevelse av sitt företag 
genom att de möjliggör Skansens drift. Det handlar hela tiden om associationen till det som 
man vill sponsra, och de positiva värden parterna vill åt. 

Finns det för- nackdelen med sponsring? 
Maria Guggenberger anser inte det finns några nackdelar med sponsring. Men förklarar vidare 
att om företaget inte har tänkt genom varför företaget sponsrar ett objekt kan det bli en 
nackdel. Det är viktigt att företaget förstår och vet vilken typ av varumärke de vill associeras 
med. Företag måste även veta vilken målgrupp som de vill nå och vilken målsättning de har 
med sin sponsring. Den stora fördelen anser Maria Guggenberger med sponsring är att den 
inte är en kanal utan en metod och där med kan den kopplas till övriga 
kommunikationsverktyg. 

Det finns vissa problematiska frågor som sponsring i dag tampas med. Bland annat så är det 
om sponsring skall bli avdragsgillt vilket då skulle leda till att det inte var sponsring längre 
enligt Maria Guggenberger utan ett bidrag. Hon anser inte att det är samma sak och kan inte 
då heller kallas sponsring. Hon säger att: även om det är jätte trevligt med välgörenhet men 
det är fortfarande inte sponsring för att sponsring bygger på att det är ett avtal som båda 
parterna som båda skall tjäna på det. 

Maria Guggenberger går vidare in på målgrupper och förklarar att företag tidigare använt sig 
mycket av demografisktsegmentering dvs. kvinnor, gifta, två barn, osv. för att finna sin 
målgrupp men att det mer börjar förändras och att företag idag ser allt mer på typografi. Detta 
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menar Maria Guggenberger är det mer djupgående sättet att se på målgrupper där man delar 
upp i exempelvis i personer som; gillar svarta kläder, piercad på 18 ställen, går till den här 
typen av klubbar osv. Hon påpekar att det handlar idag mycket mer om att tala till 
målgruppens passion och engagemang.  

Detta menar hon betyder att en större fokus läggs på den unga målgruppen som idag är 
extremt otrogna sina varumärken jämfört vad samma målgrupp var för bara 10 år sedan vilket 
gör att de kan ändra sig och sina preferenser mycket fort. Hon anser att det är viktigt att 
kopplar sig till den målgruppen på ett sätt för att skapa en djupare och starkare relation som 
varar länge och att företag kan uppnå detta genom sponsring. Maria Guggenberger hävdar att 
lojalitet till ett varumärke kan överföras. Hon förklarar att om man ser på idrottslag som 
sponsras av exempelvis en viss ölsort så menar hon på att det kan bli så att supportrarna bara 
ska dricka den ölen som sponsrar det laget. Det vill säga att varumärket, i detta fall ölmärket, 
bygger en relation till och kring målgruppens person som träffar hjärtat och inte i magen. 
Igenkänningseffekten är väldigt viktig enligt Maria Guggenberger inom sponsring, för det är 
det som varumärken handlar om egentligen. Ett bra exempel på att sponsring kan skapa 
varumärkes kännedom anser hon vara Hultsfredsfestivalen som har haft en väldigt lång 
relation med sina sponsorer. Hon berättar att för några år sedan hade festivalen en 
sponsorrelation med ett tvättmedelsföretag som ställde ut tvättmaskiner på festivalen så att 
deltagarna kunde tvätta sina kläder eller liknade. På festivalen menar hon att en stor del av de 
deltagande var en målgrupp som snart skall flytta hemifrån och ska snart själva skulle tvätta 
sina egna kläder. Tvättmedelsföretagen kopplar då till sig denna målgrupp genom att ge dem 
en association mellan varumärket Hultsfredsfestivalen och tvättmedlet. Målgruppen får en 
igenkänningsfaktor så att när de kommer till butiken säger; Jo just det, det där tvättmedlet såg 
de på Hultsfredsfestival. Maria Guggenberger anse detta vara en ny och kul koppling till en 
ganska stel och tråkig produkt och tycker det är bra att titta på detta för att lättare ta till sig 
vad sponsring är och hur det fungerar. 

Hur ser du på sponsrings i relation med de andra kommunikationsmetoderna? 
För att utnyttja sitt sponsorskap så måste metoden vara en integrerad del i 
marknadskommunikationen och det är jätteviktigt att man inte har en marknadsavdelning och 
en sponsringsavdelning som håller på med helt skilda saker. En fördel med sponsring menar 
Maria Guggenberger är att man både kan jobba internt, med sina anställda och externt, med 
sina kunder. De anställda skall vara medvetna om vad företaget sponsrar och de ska känna 
stolthet i att jobba för detta företag och att syftet med sponsringen kan engagerar utanför 
själva arbetsplatsen. Sponsring handlar mycket om att bygga ett varumärke, genom att hitta 
ett koncept där sponsring är integrerat med de med flera andra metoder. Hon menar att det är 
bra när varumärkeschefen är även chef för sponsringsdelen för det ger en bättre inblick. 
Sponsring klarar sig inte på egenhand som kommunikation och måste kopplas till andra 
metoder och resurser.  

Varför tror du att sponsring har växt? 
Maria Guggenberger menar på att sponsring kan talar till målgruppens passion. Om man 
kopplar detta till ett event så kan man säga att under eventet så äger företaget kunden för de 
har valt att gå dit själv och det skapar ett engagemang i sig. Event är också ett sätt att man kan 
om man vill tala till alla fem sinnen samtidigt vilket man i sin tur kan man koppla till 
målgruppens person för det blir så mycket lättare att nå ut då. Det handlar ju om att skapa ett 
engagemang hos målgruppen som driver de till köp och handling. 

Hon anser att det går att målsätta sponsring men att man måste bara målsätt rätt saker. Man 
kan målsätta allt! Det handlar bara om att hitta det. Man behöver inte alltid sätt 
försäljningskopplade mål menar Maria Guggenberger. Det finns sätt att mäta sponsring på 
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dvs. vad företag får tillbaka. Några av dessa begrepp är ROE, return on engagement, ROI som 
är return on investment eller ROO vilket är return on objetives. Maria Guggenberger förklarar 
vidare att sponsring omsätter idag 5 miljarder kronor vilket det är mer än vad tv-reklam och 
internet omsätter. Hon menar på att det omsätter mer än vad folk förstår och känner till.  

Kan det vara en fara i att två sponsorer blir hoplänkade med varandra genom ett 
sponsorobjekt? 
Maria Guggenberger hävdar att det är viktigt att företag tänker genom vilka företag de vill 
associeras med innan de ingår i något sponsorskap.  Detta är väldigt viktigt för om man inte är 
försiktig kan slå tillbaka på företaget om det blir en dålig association. Maria Guggenberger 
menar även på att det väldigt sällan är två sponsorer från samma bransch, så som två 
försäkringsbolag, två banker, två teleoperatörer som sponsrar ett och samma objekt. 

 Har det negativ inverkan på varumärket om det skulle gå dåligt för ett lag som de sponsrar? 
Det beror ju på vilken fall det gäller. De som sponsrade Sussanne Kallurt som föll men 
hennes sponsor gjorde en grej av det vilket blev lyckat. Det kan ju snarare var problem med 
huliganer där man sponsrar själva laget men huliganerna kommer på köpet. Klubbar kan inte 
ta ansvar för vad huliganerna gör och det kan ju inte alltid skrivas in i avtalet men det kan 
arbeta aktivt med detta för att försöka bygga bort det.  

Hur ser du att lågkonjunkturen kan och kommer påverkar sponsringen? 
Maria Guggenberger menar på att de är en global lågkonjunktur som kommer att påverka alla 
discipliner av marknadskommunikationen men säger att det är väldigt svårt för ett företag att 
ta sig ur ett sponsringsavtal om företaget inte går i konkurrs. Det är klart att lågkonjunkturen 
kommer att sätta sina spår menar Maria Guggenberger menar på att företag skall vara 
medvetna om att det två största sponsringsavtalen i Sverige i dag har inletts under 
lågkonjunkturen, dessa är Globen och Ericsson samt Skansen och Fortum.  

Maria Guggenberger förklarar vidare att om man annonserar i dagstidningar och via arena 
reklam så kan man räkna ut hur stor räckvidden och exponeringen är men att med sponsringen 
krävs de att man skall hitta den egna målsättningen vilket inte är lika enkelt. Maria 
Guggenberger menar på att de som inte kan motivera sin sponsring eller kan formulera sin 
måluppfyllelse de kommer att ha det svårt att få genom sin sponsring. Det är inte helt ovanligt 
att företag sponsrar exempelvis lag för att det är en anställds dotter eller son som spelar i laget 
och då blir denna aspekt så påtaglig på grund av att det inte räcker som motivation i en 
lågkonjunktur. I denna del av sponsring tror Maria Guggenberger att vi kommer se en 
nedgång.  

Hur ser du på framtiden inom sponsring, kommer det att växa? 
Sponsring är mångfasetterat! Metoden kommer komma allt mer och mer och företag kommer 
att blir bättre och bättre på att integrera den in i mixen. Maria Guggenberger anser att 
mediabyråer idag inte kan sponsring så bra vilket bidrar till att det inte utnyttjar metoden som 
det skulle kunna.  

Vad anser du vara sponsrings marknadspotential jämfört med andra marknadsmetoder?  
Eftersom de nya konsumenterna inte är lika lättlurade och att mer och mer tar avstånd från 
reklam. Den nya yngre målgruppen har mycket högre krav och vill i större utsträckning bli 
underhållna än tidigare. Maria Guggenberger tror inte att tidningar kommer att försvinna men 
att de kommer att se annorlunda ut och därför är det väldigt viktigt att tala till målgruppens 
person för att förstå vad de vill ha och vad som fångar deras intresse. 
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Intervju 2 
 
Mats Andersson, Folksam 
 
27 april 2009 
 
 
Mats Andersson är ansvarig för Folksams idrottssponsring men är även vd för ett av Folksams 
dotterbolag. Mats Andersson berättar 90-95 procent av det Folksam sponsrar är idrott. Mats 
Andersson säger att det alltid kan diskuteras vad sponsring är och att gränserna ibland kan ses 
som luddiga. Mats Andersson säger att sponsring är att ge något utan att få någonting tillbaka, 
men det innebär inte att vi ger bort pengar utan att få någonting tillbaka, utan rent 
skattetekniskt sponsrar man någonting utan att få någonting tillbaka. Mats Andersson 
förklarar att det inte innebär att företaget bara ger bort pengar utan att få någonting tillbaka 
utan det är enbart rent skattetekniskt som det kan se ut som att företaget sponsrar någonting 
utan att få någonting tillbaka.  
 
Vidare förklarar Mats Andersson att just Folksam försöker lämna den manliga sponsringen, 
de vill ”fylla på” på det bredare spektrumet. Hade företaget haft mer pengar tror Mats 
Andersson att de hade ”fyllt på” på den kvinnliga sponsringen ännu mer. Mats Andersson 
förklarar att företag måste se till vilka deras kunder är och anpassa sponsringen precis som all 
annan marknadsföring till denna kundgrupp. I Folksams fall är kundgruppen inte bara män, 
utan en stor del är kvinnor och det måste speglas i sponsringen. Mats Andersson anser även 
att det är viktigt att försöka ge en god bild av företaget så tidigt som möjligt. De unga måste 
ha en positiv bild av Folksam säger Mats Andersson. Om man nu anser att sponsring är bra 
måste man vara med tidigt menar han, har man en positiv bild av någonting är det är svårt att 
byta, säger han.  
 
Mats Andersson anser att företag bör sträva efter att sponsringens parter emellan skall spegla 
ett gott samarbete. Mats Andersson säger att ett sådant samarbete kan ge väldigt mycket om 
det hanteras rätt. Vidare förklarar han att sponsring inte handlar om att synas utan det är 
reklamens roll i marknadsföringen.  Mats Andersson säger: Vi sponsrar ingen idrott som inte 
har någon försäkring hos oss. Mats Andersson förklarar vidare att han inte vet hur mycket en 
sponsrad skylt på en arena ger ett företag, om det överhuvudtaget ger någonting alls men, 
”syns man inte så finns man inte”. Mats Andersson säger att om du frågar svenska folket 
vilket ett av de mest kända varumärkena i Sverige är så säger många Folksam och folk vet att 
det handlar om försäkringar.  
 
Mats Andersson menar på att när ett varumärke är inarbetat behöver det inte någon 
presentation i någon större utsträckning. Han säger att Folksam har varit med i 100 år så ingen 
vet ju inte vad Folksam är. Mats Andersson berättar att de gör mycket reklam och att 
sponsring bara är en liten bit av det. Mats Andersson säger: ”Vi vill ”sätta” vårt varumärke 
och förflytta det när det gäller miljö, jämställdhet och kapitalplaceringar.” Han menar på att 
detta är ett områden som för företagens sponsring in i framtiden. Mats Andersson säger att 
sponsring stödjer reklamen och när företag går in med pengar och köper skyltar är det få som 
ser. Företag får bara ett sätt att visa sin logga och loggan i sig betyder ingenting säger Mats 
Andersson. Tanken är exempelvis att en reklamfilm om jämställdhet ska finnas och kvinnor 
ska komma fram och visa att det ska vara rättvist i samhället. Har folk sett reklamfilmen och 
tyckt att den var bra och sedan går in på Fredrikskans och ser Folksam blir det en positiv 
association. Skylten förstärker budskapet menar Mats Andersson.  



 64 

   
Sponsringen har ingen nackdel anser Mats Andersson. Men poängterar att om huliganer beter 
sig som svin på matcher kommer alltid Folksams logga att finnas med. De som sitter och tittar 
på matchen ser det och står det då företaget namn är inte det bra säger han. Mats Andersson 
förklarar att företag därför är oerhört restriktiva. Folksam sponsrar inte enskilda idrottsmän, 
det kan slå hårt. Det räcker med att de har deklarerar fel menar Mats Andersson.  De sponsrar 
ingen motorsport eller några individuella idrottsmän. Mats Andersson säger vidare att han tror 
att hela sponsringsvärdet är på väg att lämna lag och gå över till individer. Tittar man på 
Beckham eller Fredrik Ljungberg sponsrar man dem lika mycket som ett lag, det tror Mats 
Andersson är på väg in i Sverige också. Mer och mer individuell sponsring på bekostnad av 
vissa lag.  
 
På vilket sätt är sponsring en bra marknadskommunikationsmetod?  
 
Företag kan synas på ett annat sätt än vad de gör när de gör exempelvis reklam. Det ultimata 
är att företag ska synas så mycket som möjligt och det andra är att få kunder att göra saker 
och ting. Mats Andersson tror inte det ringer särskilt många fler personer dagen efter att de 
har sett en sponsrad skylt med Folksam loggan och vill köpa försäkringar, han menar på att 
det handlar om exponering. Han säger att Vårruset är en klassisk sak som Folksam sponsrar. 
Det han tycker är bra utifrån ett försäkringsperspektiv. Om vi får folk att jogga inte bara på 
Vårruset, utan att de tränar inför det, blir de friska vilket förhoppningsvis leder till att de lever 
lite längre, vilket är bra för försäkringspremierna men även för samhället, det är väl jätte bra 
säger Mats Andersson. Men om vi däremot skulle gå in och sponsra SM i störtlopp, blir inte 
ni särskilt friskare. Vi vill vara med på den breda sidan och påverka. För att nå den breda 
sidan måste man vara på toppen för att tjäna på det.  
 
Varför fungerar sponsring? 
 
Varumärket och associationen anser Mats Andersson vara de två nyckelorden. Varumärket 
ligger i det undermedvetna på något sätt, det handlar om associationerna förklarar Mats 
Andersson. Mats Andersson tycker själv inte att han blir påverkad. Han säger att om han ska 
gå in och köpa konserver i matbutiken finns det varumärken som han tycker om. Han menar 
på att det är detta det handlar om, reklamen att man kommer ihåg själva annonsen, kommer 
ihåg varumärket. 
 
Sen kan man gå in på den negativa reklamen fortsätter Mats Andersson som inte har med 
sponsring att göra. Han berättar om när han en gång var på väg hem i bilen och bilen framför 
honom vid rödljuset hade skylten ”aldrig mera Trygghansa”. Det kan vara tungt för 
Trygghansa säger Mats Andersson. Han påpekar att det är det negativa människor kommer 
ihåg och att detta exempel ger en tydlig bild av hur lätt en negativ association kan bildas.  
 
Var ligger potentialen i sponsring?  
 
Mats Andersson anser att potentialen ligger i att det oftast finns en annan koppling någonstans 
som matchar företaget och vad det står för. Mats Andersson berättar om Folksams sponsring 
av handikappsförbundet, som han är mycket stolt över. Han säger att det passar in på 
företagsprofilen. Genom att sponsra fotboll fångar man hela svenska folket menar Mats 
Andersson.  
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Relationen är viktigare än vad man tror säger Mats Andersson och tar Folksams sponsring av 
skidförbundet som exempel. Detta har varit ett långvarigt samarbete. Mats Andersson säger 
att förbundet kan ringa och säga; skicka upp lite banderoller, så sätter vi upp dem i skogen, ni 
behöver inte betala för det, för att det är bättre att det står Folksam än att det är tomt. Någon 
kan även ringa om det har kört ihop sig, då får vi hjälpa till. Mats Andersson berättar för att 
förbättra den interna relationen i företaget har de fört in i avtalen att spelare inför landskamper 
kommer och skriver autografer eller är med och pratar om ledarskap eller gör andra saker som 
uppskattas hos de anställda.   
 
Kan sponsring utveckla varumärket? 
 
Mats Andersson anser att varumärket måste utveckla sponsringen och att de måste följas åt 
och reflektera samma värderingar, först då kan de utveckla varandra. Han säger att han inte 
sponsringsmässigt kan förklara om han tycker att Folksam bara ska sponsra herrfotboll, och 
ingenting annat men samtidigt ska vara en del av samhället i övrigt. Eftersom Folksams 
varumärke ska stå för hela svenska folket, invandrare eller mångfald. Sponsring måste spegla 
det företaget håller på med och det varumärket står för.   
 
Mats Andersson säger att han kan synas med vilka andra sponsorer som helst, kanske inte 
något som är associerat med porr men annars har Mats Andersson inga bekymmer om 
konkurrenter som Skandia eller Trygghansa finns med. Han säger att om jag nu tycker att 
Kalmar FF är en bra klubb att vara med i då säger vi ja, vi vill vara med att sponsra Kalmar 
FF. Det går inte att säga ”du får inte vara med, och inte du”, det mår inte laget speciellt bra av. 
Då får de inte ihop tillräckligt med sponsorer och till slut finns det inga sponsorer kvar.  
 
Mats Andersson anser att varumärket Folksam är ett strakt varumärke i sig. Det viktigaste för 
dem är att se till att de får ett bra lag, det är det bästa som kan ske för Folksam. Att vi syns 
med positiva vibrationer och att vi inte håller på att ramla ur allsvenskan, för det är inte roligt 
säger Mats Andersson. Köper vi en skylt i exempelvis Kalmar för 100 000 kr och laget 
hamnar i Division 1 är den inte värd 100 000 kr längre eftersom färre tittar.  
 
Folksam har det sista halvåret haft fyra, fem förfrågningar om sponsorskap från större 
evenemang och lag som vill att vi ska vara med utan att betala. För att det är en 
kvalitetsräkning. Folksam innebär att det är kvalitet, att det står för trygghet att vi finns med. 
Det är bättre att Folksam är med än Greta Karlssons damfrisering är med. Kvalitetsräkningen 
vill vi verkligen vara med på och kvalitet är någonting vi inte skulle säga nej till bara för att 
den är gratis, det är bra för oss. De tycker vi är trygga och stabila att de vill ha med oss. Det 
handlar om varumärkesvärde.  
 
Vad kommer hända med sponsring? 
 
Mats Andersson tror det kommer gå åt alla håll. De små företagen kommer få det svårt och de 
större kommer ta större del av kakan. De som sponsrar bara för att ens dotter är ihop med en 
kille i den klubben, det är de som backar ut först menar Mats Andersson. Sitter det 
ekonomifolk och tittar på varför gick ni med i det här? Då kan man ju inte säga att det 
egentligen berodde på att min dotter var ihop med en kille. De riktigt stora företagen kommer 
också att få det svårt, det är för mycket pengar att lägga ut. Just nu i denna kris som vi är inne 
i, är det de tunga bolagen som drar ner. De små försvinner för att det inte finns något riktigt 
motiv till att vara med. Nu när det är det dåliga tider måste alltid pengar sparas förklarar Mats 
Andersson.    
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Intervju 3  
Peter Wigstein, ICA Sverige 
28 april 2009 
Peter Wigstein ansvara för ICA Sveriges humansponsring som på företaget kallas för ICA-
samhällsengagemang. Peter Wigstein har jobbat på företaget i ungefär 10år och innan han 
jobbade i Stockholm var han informationsansvarig för och på ICA-förlaget i Västerås tidigare. 

Vad tycker du att sponsring är? 
Peter Wigstein menar att sponsring är allt som tillför ett mervärde till företagets varumärke. 
Det är ju egentligen ingenting annat än ett avtal mellan två parter där båda ska vinna. Och det 
är en disciplin av marknadsföring, folk tror att det är välgörenhet, vilket det inte är. Men det 
är ett väldigt noga reglerat samarbete så det gäller att vara noga för att det har en skatteeffekt 
om det är en gåva osv. Peter Wigstein utvecklar vidare att det är många idag som söker 
sponsorpengar vilket gör hans arbete svårare för att det handlar om att välja rätt. Han menar 
också på att det handlar idag om att vara strategisk i sitt arbete och att kanske dra ner på antal 
samarbetspartners för att få ett djupare samarbete och en tydlig bild av sin sponsring utåt. 
Vidare förklarar Peter Wigstein att det är viktigt att företagen som ingår ett sponsoravtal att 
har en bra relation med varandra och att de har möte då de diskuterar mål och stämmer av var 
de står någonstans. Det är av stor betydelse att ta reda på vilka frågor som kommer väga tungt 
men också vilka frågor som kommer att vara svåra. Det är viktigt att ha en bra 
framförhållning och att ligga steget före samt att ha en tydlig fokus under denna tid. Peter 
Wigstein förklarar att det handlar om en framförhållning på ungefär 3år i ICAs fall. Han 
menar på att ett stort företag måste ha denna framförhållning i sin sponsring för att hela 
marknadskommunikationsavdelningen ofta ligger så pass lågt fram i sin planering. På grund 
av detta ser Peter Wigstein att det kan vara svårt att gå in i engångssponsringsprojekt för att 
det rör till det på kommunikationsavdelningen men säger även att om det fungerar på alla plan 
i organisationen ska de självklart göras och att det kan vara en kul grej. Han förklarar vidare 
att han tycker det är lättare att gå in i engångsprojekt i så kallad humansponsring än i 
sportsponsring.  

Peter Wigstein förklarar att ungefär runt 8 till 10 % av marknadsföringsbudgeten lägger 
företaget på sponsring. Han förklarar att de försöker att bibehålla den sponsringen de har men 
han tror att många företag drog ner mycket på den biten av marknadskommunikationen i 
september, oktober förra året då konjunkturen gick ner. 

Vad anser du är svårt med sponsring?  
Peter Wigstein berättar att han anser ett svårt område är kultursponsring, på grund av den 
skattemässiga aspekten. Han hoppas att det skall hända någonting så att företag blir mer 
benägna att sponsra den sektorn. Peter Wigstein förklarar att på senare år har staten backat 
tillbaka från flera verksamheter som de har haft och antar nu att näringslivet skall ta över och 
att dessa verksamheter söker sponsring mer och mer istället för statligt bidrag. På det sättet 
blir det svårare att hantera sponsring för att trycket ökar på näringslivet. Det är betydligt större 
konkurens om de sponsorpengar som finns och det gör det ännu viktigare för företag att välja 
rätt sponsorobjekt. Företag har inte råd att välja fel menar Peter Wigstein på. En annan aspekt 
som är svår inom sponsring är interna jobbet med avtal skrivningen. Det kan vara besvärligt 
att få avtalet glasklart där rättigheter och skyldigheter för parterna verkligen kommer fram. 
Värdena och motvärden i detta måste vara mycket noggrant beskrivet i avtalet.  
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Skulle sponsringen fungera på egen hand som kommunikationsverktyg för ett företag? 
Peter Wigstein hävdar att sponsringen är självständig men att företaget, som i ICAs fall, måste 
ha butikerna med sig för att få en bättre effekt. Om de gör det synligt i butik så får 
sponsringen ett bättre utfall menar Wigstein. Det spelar ingen roll om det är sponsring eller en 
insamling med mätbar effekt, om det körs rätt ut från huvudkontoret så fungerar det inte lika 
bra. Företag måste få ihop det lokalt men också så att samtliga ben i organisationen är med i 
satsningen. Som det ser ut i ICAs fall så förklarar Peter Wigstein att varje ICA-handlare äger 
sin egen butik och ansvarar för sin egen resultaträkning. Handlarna har ett antal egna lokala 
sponsorprojekt i sin tur. Varje handlare kan ha mellan 5 till 15 egna sponsoravtal. På så sätt så 
syns ICA överallt och bidrar på så sätt både lokalt och över hela landet. Det blir en dubbel 
effekt och varumärket syns mycket menar Peter Wigstein på. 

Varför tror du att sponsring fungerar? 
Jag tror den gör det om företag sätter upp tydliga och klara mål som de vill nå med sin 
sponsring. I dessa lägen där de har en klar ide runt sin sponsringen så kommer du få ett bra 
utfall. Peter Wigstein tycker att många företag har fortfarande slentrianmässig sponsring, de 
har i princip bara en skylt på en arena. Detta anser Peter Wigstein vara sponsring var för 20 år 
sedan och inte det sätt som sponsring bör hanteras idag. Peter Wigstein påpekar att det idag 
ser det helt annorlunda ut och om företaget inte har en plan runt sponsringen så blir det 
mycket bortkastade pengar.  

Peter Wigstein berättar att det krävs ett visst engagemang för att hålla sponsringens effekter 
vid liv och att företag alltid bör jobbar men aktiv sponsring. Han förklarar vidare att det inte 
fungerar att gå in med en påse pengar och sen sitta på läktaren och titta på. Företaget måste 
engagera sig och kommunicera med de andra delarna av marknadskommunikationen för att så 
de når den avsedda målgruppen till fullo. 

Hur tror du varumärket påverkas av sponsring? 
Det gäller att företag väljer rätt objekt att sponsra men också att de aktiverar sin sponsring. 
Peter Wigstein förklarar att om ICA skulle gå in och sponsra ett visst fotbollslag så skulle de 
ha aktiviteter i pauserna så att det skulle se ut som om de hade hela matchen fast de egentligen 
bara går in och gör en grej i pauser.  Han menar på att det går att använda sponsorskapet på så 
många sätt. Om företag använder sponsringen som en språngbräda till någonting annat så ger 
ju det ett mervärde i sig. Att inte bara ha loggan på en lagtröja utan man får laget att stå för 
någonting mer, själva associationen, ger så mycket mer.  

Fungerar sponsring bättre inom vissa kategorier eller delar av marknaden? 
Om man se på de olika associationer som bildas vid sponsring så finns det de. Som exempel 
förklarar Peter Wigstein att 70% av alla som handlar på ICA är kvinnor och barnfamiljer 
vilket gör att Rosa Bandet är en bra företeelse att sponsra och associeras med då det relaterar 
till den målgruppen. I detta fall finns det ett samhällsengagemang och en klar koppling till vad 
som är mat och hälsa och de finns en målgrupp som alltid finns synligt i våra butiker. Den 
kopplingen, menar Peter Wigstein på är ganska klockren att kunna göra och att budskapet och 
det visade engagemang ger mycket mervärde.  

Har det stor betydelse att varumärket kopplas till andra sponsrande varumärken genom att de 
syns i samma sammanhang? 
Peter Wigstein svarar ja på den frågan och förklarar att företag med ett starkt varumärke, som 
ICA är, vill ofta ha en dominerande roll vid ett sponsorskap, så som huvudsponsor eller att 
vara en av huvudsponsorera i alla fall. Han menar på att ett varumärke med hög 
igenkännedom inte får så mycket ut av att bara synas på exempelvis en arena utan måste ta 
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nästa steg i sponsring och vara mer aktiva än bara ha en skylt. Han förklarar vidare att små 
företag måste komma över detta hinder att, ”syns man inte finns man inte” men att starka 
varumärken som har hög igenkänning måste ta steget längre. Han säger även att skyltar och 
platser på arenor kan komma på köpet i ett sponsoravtal men för ICA är inte detta som är 
viktigt eller vad de strävar efter för att det inte ger dem någonting för att deras varumärke är 
så pass känt. Det är viktigt att letar efter aktivt sponsorskap där förtaget kan utveckla 
relationen så att det får in mer och mer mervärde, associationen och kopplingen för en bra sak  

På vilket sätt anser du att ni kan utveckla varumärket genom sponsring? 
Peter Wigstein anser att det kan man absolut du göra, ganska mycket faktiskt. Om företaget 
har skapat en viss association och går in i projekt som människor egentlige inte har tänkt på 
eller förväntar sig och kopplingen blir bra så kan det bidrar med mycket goda nya 
associationer. 

Ett annat sätt menar Peter Wigstein är att engagera nya eller gamla målgrupper i någon form 
av aktivitet eller tävlig med ett välgörande ändamål. Detta kan ge ett företaget ett nytt ansikte 
utåt eller förstärka det goda anseende företaget redan har. Peter Wigstein berättar att detta har 
varit väldigt vanligt i utlandet under en lång tid men först på senare år blir mer påtagligt att 
företag gör här i Sverige. 

Vidare anser Peter Wigstein att det ligger en större risk i att sponsra en enskild idrottsman på 
grund av att det inte krävs speciellt mycket för att det ska gå snett då det handlar om en 
persons eget varumärke. Han menar på att det räcker med att personen i fånga deklarera fel 
som kan det skada personens eget varumärke och därigenom associationen som denne har 
med det sponsrande varumärket och slutligen själva sponsorn i sig. 

Kan företag nå målgrupper med hjälp av sponsring som inte företag kan nå på andra sätt? 
Peter Wigstein hävdar att sponsring är en helt annan kanal eller disciplin vilket gör att om det 
kopplas ihop det med events så kan företag göra helt andra saker som traditionell 
marknadsföring inte kan. Då menar Peter Wigstein på att kan företaget verkligen dra ut 
svängarna och plantera ett friskt budskap synligt och köra det på plats på ett event eller på en 
sponsrings aktivitet. Han anser det självklart att de kan nå andra effekter med det. Event och 
sponsring är bra discipliner utanför traditionell marknadsföring. Peter Wigstein förklarar att 
på ICA arbetar det väldigt aktivt med sina kundregister när det kommer till 
marknadskommunikationen och marknadsföringen och menar att det är viktigt att låta 
sponsringen integreras på ett bra sätt så att även denna drar nytta och ger ett mervärde genom 
den exklusiva information som finns om kunden. Peter Wigstein berättar att det ibland är av 
betydelse att arbeta med integrerad kommunikation för att trycka ut budskapet på samtliga 
kanaler för att få så stor effekt som möjligt 

På vilket sätt kan företaget internt påverkas av sponsring?  
Peter Wigstein förklarar att det är viktigt att först gå ut med kampanjer internt i företaget och 
därmed även sponsring. Det är viktigt att involvera personalen för att de skall känna en 
tillhörighet och att de är medvetna om vad som händer. Peter Wigstein berättar vidare att han 
speciellt tror att så kallad human sponsring ger en positiv signal både till personalen men även 
kunderna. Det reflekterar goda grundvärderingar och är en bra grund att stå på gör aktiviteter i 
huset och går ut med kampanjerna internt först så personalen vet vad som händer.  

Är det en trend idag inom sponsring? 
Peter Wigstein berättar att de sista åren kan han säga att humansponsring har blivit större än 
förut för att det fått mer uppmärksamhet än tidigare. S det har enligt Peter Wigstein blivit ett 
effektivare sätt att nå ut till konsumenterna. Peter Wigstein tror att folk har förstått att som 
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privatperson finns det möjlighet att gå in och göra skillnad. Folk lutar sig inte längre tillbaka 
och tro att myndigheterna skall göra det eller ta över. Han tror att det triggar folk och får 
igång dem i kriserna och att de då får andra värderingar. 

Finns det ett PR värde i just det? 
Peter Wigstein menar att det absolut finns ett PR värde i det och det är återigen är 
associationsvärdet som är i fokus och att bli förknippad med positiva saker. Allt detta adderar 
ett bra mervärde till varumärket vilket är syftet med sponsringen. 

Hur ser du på kopplingen mellan Events och sponsring? 
De kan kombineras väldigt bra för de ligger väldigt nära varandra. Event och sponsring är 
discipliner som kommer växa ännu mer de närmast 10-15 åren tror han. Sponsring ligger ofta 
idag utanför marknadsmixen vilket inte gör den lika effektivt. 

Vad anser du om framtiden för sponsring. 
Det jag tror är att det hela måste blir mycket mer personligt och företag måste se till kunderna 
som individer. Varför skall jag få det här eller varför ska jag läsa det här över huvud taget, 
och varför ska jag bry mig tror jag den nya generationen tänker. 

Vi måste nå dem på andra kanaler, sms, bloggar, internet. Så att de känner sig utvalda och inte 
som en i mängden. Budskapen måste utformas så att det verkligen når fram. Det är svårare för 
att det är så mycket med individualiteter idag än tidigare. Och de är mycket mer selektiva i 
detta enorma media brus, om man inte når in på 2 sekunder så är det för sent. Starkarebudskap 
starkare association. Det kanske kommer att göra att vi kommer se att man sponsrar helt andra 
saker i framtiden 

Vad tror du händer med sponsring i en lågkonjunktur? 
Marknadsföring får ofta lida när det blir sämre tider och jag tror det är farligt för att man har 
byggt upp och investerat i detta i ganska många år. Sponsring är bland det lättaste att dra ner 
på men eftersom det handlar om relationer så kan det var förödande vilket kan leda till att 
avtalen försvinner helt just på grund av att det är en relation som måste vårdas. Det är viktigt 
att hålla i under en lågkonjunktur och det blir då viktigt att titta på hur företaget jobbar med 
sponsringen. Det är viktigt att rikta in sig på vad företaget verkligen står för och då dra ner på 
något inom det mer breda spåret Utmaningen är att hålla fast vid sina kärnvärden i en kris och 
de mer komplex och svårförståliga sponsringsavtalen måste då diskuteras och övervägas samt 
arbeta med hur man på ett lätt sätt förklara detta för allmänheten om företaget beslutar sig för 
att behålla det. 
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Intervju 4  
Kjell-Åke Rydén, Ericsson  
28 april 2009 
Kjell-Åke Rydén har arbetat på Ericsson sedan 1982 och är idag sponsoransvarig. Han är 
även ansvarig för företagets gåvomaterial och även ansvarig för att ta hand om Ericssons 
historia, han se till att det finns kunskap om dem och att det är sökbart.  

Hur ser du på sponsring? 
Kjell-Åke Rydén anser att sponsring är ett mycket brett begrepp. Det handlar om att man går 
in med medel och får tillgång till någons plattform och därmed kan företaget exponera sina 
produkter eller umgås med sina kunder. Kjell-Åke Rydén förklarar att Ericsson sponsrar sport 
och kultur och exempel på dessa är Rinkeby Basket och Glada Hudik teatern.  

Kjell-Åke Rydén anser att det är ett mycket bra sätt att umgås med kunder och exponera sina 
produkter. Vidare förklarar Kjell-Åke Rydén att företaget har köpt namnrättigheterna på 
Globen, som nu heter EricssonGlobe vilket är så kallad arena sponsring. Han berättar vidare 
att Ericsson har tagit fram en kommunikationslösning som heter arena lösningar som de 
kommer att installera på Globen. Det handlar om att Ericsson använder Globen för att visa 
upp sina produkter eller lösningar. Åke Rydén förklarar att dessa lösningar kommer alla som 
besöker arenan att kunna ta del av och på så sätt handlar det om exponering. Han fortsätter att 
berätta att det handlar om att höja kundupplevelsen för de som kommer till Globen. 

Slutligen klargör Kjell-Åke Rydénatt det är framförallt vissa saker företag bör tittar på när det 
kommer till sponsring. Är det en bra plattform att umgås med kunderna, viss det möjlighet att 
visa upp produkten och slutningen att det är bra och väl riktad exponering. Han tillägger att 
företag även bör se på värderingar hos motparten, hur väl dessa faller överens med företagets 
egna värderingar.  

Genom att umgås med kunder hävdar Kjell-Åke Rydén att de försöker skapa goda 
kundrelationer. Han säger: Vi försöker hitta trevliga sätt att umgås med våra kunder, inte bara 
socialt utan de vill även få möjligheten att prata produkter och visa våra lösningar. Kjell-Åke 
Rydén anser att exponering av varumärket kommer sist eftersom deras kunder redan vet vilka 
de är. Det handlar mer om att skapa relationer för att etablera ett förtroende för Ericsson och 
att det ska visa vilka Ericsson är.  

Volvo Ocean Race är populärt att prata om i sponsringssammanhang, men enligt Kjell-Åke 
Rydén handlar det inte om sponsring för Ericssons del även om det exponeras på det viset. 
Volvo Ocean Race är en tävling där Volvo är sponsor och Ericsson är med och tävlar. Det 
företaget har gjort är att de har anmält två båtar för att segla och tävla. De har anlitat en 
båtbyggare som bygger båtarna och nu har de anställt en av världens bästa seglare som seglar 
båtarna åt Ericsson och det är ungefär på detta viset hävda Kjell-Åke Rydén det är som 
Ericsson driver alla sina projekt. Kjell-Åke Rydén förklarar att den all den kommunikation 
som samtliga båtarna i tävlingen använder sig av är enbart Ericssons lösningar. Kjell-Åke 
Rydén menar att hade de inte gjort den investering de gör i Volvo Ocean Race utan försökt 
göra någon annan typ av global kampanj, skulle respektive marknadsenhet runt omkring i 
världen svårt att följa kampanjen exakt.  

Varför fungerar sponsring? 
Kjell-Åke Rydén menar att sponsring är väldigt lätt att variera, företaget som sponsrar kan på 
så sätt variera sin fokus och få in kunden i nya områden, så att det blir på så sätt lite variation 
men kunden kan fortfarande knyta an till företaget. Det ger nya vinklar på företagets visioner, 
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tankar och idéer utifrån olika aspekter. Sponsring är då ett bra sätt att variera sina möten. 
Kjell-Åke Rydén menar att företag bör satsa på långa relationer, både när det gäller kunder 
och leverantörer. Enligt Kjell-Åke Rydén är Ericsson ett av världens största varumärken och 
han menar på att sådana företag inte behöver någon draghjälp av sponsring för att varumärket 
skall bli mer känt. Men vidare säger han att även om de har hög kännedom så är det alltid bra 
att påminna och förtydliga sitt budskap och sina produkter.  

Framtiden inom sponsring 
Kjell-Åke Rydén säger att han tror att folk utifrån sett ser att sponsring kommer att öka. Han 
menar att sponsring jobbar för sig själv utanför marknadskommunikationen mena att det kan 
handla om ett skifte som går allt mer mot att skapa relationer och långsiktighet. 

Kjell-Åke Rydén förklarar att Ericsson sponsrar en basketförening i Rinkeby och att det finns 
en baktanke till detta sponsorskap. Rinkeby skolan i Stockholm har bland de bästa eleverna i 
matematik Sveriges. De vill motivera ungdomar att gå vidare till det naturvetenskapliga och 
tekniska linjen på gymnasiet. Ericsson ser en stor brist på naturvetare och tekniker som går ut 
universitet och högskolor idag och enligt Kjell-Åke Rydén arbetar företaget långsiktigt och 
börjar på grundskolenivå för att i framtiden kunna se att det utvecklas ny kompites inom 
området. Rinkeby är ett problem område där basketen är ett bra sätt att ta hand om ungdomar 
efter skoltid menar Kjell-Åke Rydén. Dessutom sker basketmatcherna på fredagskvällarna, 
vilket gör att ungdomar går dit istället för att gå runt på stan. Basketspelarna är bra förebilder 
för ungdomarna och därför supportrar företaget denna förening.  

Vad tror du det betyder för den interna aspekten att ni sponsrar? 
Kjell-Åke Rydén säger att de vill bygga stolthet. Att företagets VD har ett engagemang 
betyder mycket för de anställda. Han förklarar att i Ericssons fall är det Glada Hudik Teatern 
som bygger stolthet. Vidare påpekar han att även det kan vara svårt att nå ut med den interna 
kommunikationen men att det är väldigt viktigt för att skapa stolthet och sammanhållning.  
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Intervju 5 
Johan Lindvall, Svenska Spel 
7 maj 2009 

Johan Lindvall började arbeta Svenska Spel i Visby 2003. Han har en bakgrund som 
journalist, där han då arbetade inom radio och tv men fick 2003 möjligheten att komma in 
som sportredaktör på Svenska Spels spelsajt, svenskaspel.se. Johan ansvarade då för 
sportspelen men 2005 blev han sponsorchef med ansvar för alla Svenska Spels 
sponsringsåtaganden. Han berättar att Svenska Spel har en årlig budget på nästa 200 miljoner 
kronor som i 99 procent av fallen går ut till idrotten. 

Han anser sig själv ha ett fantastiskt jobb och trivs verkligen med det han gör. Sport är 
någonting han verkligen brinner och därför finner Johan Lindvall det extra kul att kunna bidra 
till idrotten på det sättet han gör. 

Vad anser du om sponsring? 
Johan Lindvall tycker att det har hänt mycket inom sponsring inom de senaste åren och han 
anser att sponsring är ett tydligt ben i företags marknadsföring. Han menar att det inte alltid 
varit så. Idag är sponsring en klart konkurrerande kanal till tv, print, internet och han menar 
att sponsring står sig bra i det hårda klimatet. 
Vidare tycker Johan Lindvall att företag mer och mer tar sponsring på allvar och har insett 
potentialen i sponsring. Inom Svenska Spel är sponsring väl etablerad och utnyttjad kanal. 
Styrkan med sponsring är det direkta mötet med slutkunden på arenan anser Johan Lindvall. 

Acceptansen och mätbarheten är det som är svåras med sponsring. Det finns solklara 
mätinstrument som mäter sponsringens effekt men Johan menar på att det finns fortfarande en 
viss skepsis till hur utfallet av sponsring mäts. Sponsring mäts ofta på mjukare värden än på 
direktförsäljning som många andra avdelningar på företag gör och Johan Lindvall menar att 
det är på grund av detta som det finns en viss skepsis. 

Ett av dessa mjuka värden kan vara att företaget är omtyckt av allmänheten. Johan Lindvall 
berättar att 38 procent av svenska folket anser att Svenska Spel är ett bra bolag. Sen finns det 
ungefär 50 procent som inte anser sig ha en uppfattning berättar han och säger vidare att det 
är dessa han vill åt och ändra uppfattning hos med hjälp av sponsring.  

Varför har sponsring blivit större anser du? 
Johan anser att det finns flera aspekter på varför sponsring har ökat men nämner att för cirka 
sju år sedan låg sponsringen som ett eget kostnadsställe i budgeten och den direkta affären det 
vill säga produkten såg aldrig den kostnaden på något sätt. Men för ungefär fem år sedan las 
alla dessa sponsrings pengar ut på samtliga affärsområden och på så sätt ser alla avdelningar 
på företaget vad de lägger på sponsringen. Med detta menar Johan har gjort det mer befogat 
att ha sponsring. 

Vad anser du vara värdet i att associeras med ett sponsringsobjekt? 
Johan Lindvall menar att det är viktigt att företag har en klart fokus i sin sponsring och att 
associationen måste vara tydlig och stämma överens med företaget. Svenska Spel vill 
associeras med idrotten och de största idrotterna i Sverige. Dessutom vill de att allmänheten 
ska se dem som idrottens största sponsor och bästa vän bästa vän. Johan Lindvall förklarar 
vidare att de vill bli associerad med vad de stora idrottsförbunden står för.  
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Johan menar på att för ett oetablerat eller svagt varumärker är det mycket viktigt med 
exponering och synlighet för att kunna bygga ett namn. Vidare säger han att för etablerade 
varumärken med högkännedom är det viktigt att aktivera sitt sponsorskap på ett sådant sätt att 
det uppfattas som bra hos kunderna det vill säga ge en bra association.  

Kan företag endast använda sig av sponsring i sin marknadsföring? 
Johan Lindvall tror att det är viktigt att sponsring stöttas upp av andra 
kommunikationsmetoder och att sponsring inte skulle fungera lika bra utan traditionell 
marknadsföring men även viceversa.  

Anser du att sponsring kan påverka ett varumärke? 

Attityden till företaget är det som stärker varumärket menar Johan Lindvall och menar att 
mäta attityden är väldigt viktigt. Han förklarar att attityden måste mätas hos målgruppen och 
stävan är ju att den skall var så god som möjligt. Vidare säger Johan Lindvall att 
sponsorobjekten och relationen till dem också är av stor betydelse när det kommer till att 
stärka varumärket. Vidare berättar han att på Svenska Spel arbetar de med så kallade bonus 
steg där exempelvis lag får mer sponsorpengar om de vinner olika tävlingar lagen emellan, så 
som publikligan eller går vidare till spel i Europa och så vidare. Johan Lindvall menar att 
företag med många produktvarumärken, som exempelvis Svenska Spel, kan påverka 
varumärket genom sponsring. Om företag genom att framhäva ett visst produktvarumärke 
genom sitt sponsorskap, kan det locka olika målgrupper och på så sätt påverka varumärket. 
Genom sponsring skapas den goda associationen till varumärket medan genom den 
traditionella marknadsföringen görs mer reklam för produkterna i sig och dess funktioner. 

Kan man urskilja sig från sina konkurrenter genom sponsring? 
Johan förklarar att det genom pengainsatsen går att särskilja sig och att företag kan välja att gå 
in som huvudsponsor eller inte. Men han förklarar också att aktiviteter och olika event kan 
urskilja företag gentemot kunderna och att detta visar på ett engagemang som skapar goda 
associationer hos kunden. Han anser att företag idag är mycket duktiga på detta och att det är 
svårt att nå genom bruset på marknaden.  

Johan Lindvall menar på att det bland annat handlar om att ha mycket exponering men även 
engagera kunden när sponsring innebär fysiska möten med kunden, oftast vid något slags 
evenemang i samband med sponsring. Det viktigaste är att fånga kunden först och hålla kvar 
den. 

Spelar sponsring en någon roll i ett varumärkesbyggande? 
Sponsringen har en avgörande roll när det kommer till identiteten och varumärkesbyggandet 
menar Johan Lindvall. I Svenska Spels fall sponsras idrotten till stor del och det är den goda 
relationen till idrotten som företaget vill förmedla utåt till kunden. Då är sponsring förklarar 
Johan Lindvall en mycket bra metod för detta. Det viktiga att tänka på här menar han är att 
göra detta kontinuerligt så att relationerna både till kunden och sponsorobjektet förblir starka. 

 Anser du att sponsring kan påverka ett varumärkes image? 
Johan Lindvall säger att företag måste tydligt visa vad företaget står för och att vara fokuserad 
i sin sponsring. Att jobba mycket med attityder gentemot företaget kan stärka varumärkets 
image genom sponsring menar han. För Svenska Spel handlar det om att inom sin bransch ta 
mer ansvarstänkande runt spelande och Johan Lindvall anser att om Svenska Spel förmedlar 
det förtroendet hos kunden och att de ser att Svenska Spel tar mer spelansvar än sina 
konkurrenter, har företaget nått lång inom branschen. Spelansvaret är det främsta för att stärka 
imagen för Svenska Spel.  
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Kan sponsring förändra kundens beteende? 

Johan Lindvall säger att företag måste tänka på att utnyttja deras resurser och kunskap om 
deras kunder för att kunna påverka ännu mer. Genom kundregister kan sponsorföretag 
skräddarsy lösningar som riktar sig till kunden på individnivå vilket Johan Lindvall menar ger 
enorma fördelar på marknaden. 
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Intervju 6 
Stefan Mellstrand, Barometern 
13 maj 2009 
Stefan Mellstrand har jobbat på Brometern sedan 1982. De flesta av åren har han arbetat på 
annonsavdelningen. Har även arbetat som projektledare på en reklambyrå, där han var 
ansvarig för alla projekt för Kalmar kommun under den tiden då Kalmar var ”Nordens 
huvudstad”. Idag är Stefan Mellstrand marknadsförare på Barometern och 
Oskarshamnstidningen och har till uppgift att stärka Barometern varumärke, både när det 
gäller gentemot läsarna och prenumeranterna men även mot tidningens annonsörer, som är en 
annan viktig kundgrupp poängterar Stefan Mellstrand.  

Vad anser du om sponsring?  
Stefan Mellstrand konstaterar att deras sponsring handlar om byten, exponering mot 
exponering. Han anser att parterna måste de finna en god relation och respektera varandras 
priser på bytena. Enligt Stefan Mellstrand är sponsring när man hjälper ett företag eller 
förening. I Barometerns fall är det oftast att de ger något som är värt pengar, ofta annonsplats 
säger Stefan Mellstrand. Sponsring är inte till för att förändra så mycket, snarare att slå fast 
och bevaka de positioner förtaget redan har och förstärka den. Ett problem med sponsring 
enligt Stefan Mellstrand är att om du går in med sponsring i en organisation så kan det blir 
många förfrågningar från liknade organisationer som undrar om Barometern vill vara med att 
sponsra.  

Stefan Mellstrand säger vidare att han ser sponsring som traditionell marknadsföring, den har 
funnits med länge. En av nackdelarna med sponsring enligt Stefan Mellstrand är att den är 
svårmätt. Med det menar han att de inte kan veta hur många nya prenumeranter de fått genom 
till exempel de sponsrade skyltarna på Fredrikskans arena i Kalmar. Själva exponeringen kan 
vara värd olika mycket enligt Stefan Mellstrand. En skylt på en idrottsplats där det kommer 
40 personer kanske inte ger speciellt mycket menar han på.  

Stefan Mellstrand säger att han inte tror att någon som ser en barometern skylt säger när de 
kommer hem:  

”- Nu ska jag börja prenumerera på Barometern.”  

De skulle snarare utrycka sig på följande sätt menar Stefan Mellstrand;  

”- Barometern är med i år igen, de hjälper oss.”  
Det skapar en tacksamhet och lojalitet gentemot företaget anser han. 

Barometern har varannan skylt på Fredrikskans i Kalmar och Stefan Mellstrand menar på att 
när det handlar om tv och även bilder i sin egen tidning är den exponeringen är bra för den 
skapar association. Stefan Mellstrand säger att det är viktigt att företaget tänker på vilken 
association som uppstår med sponsorskapet. Han förklarar att visa sitt varumärke exempelvis 
i samband med en boxningsmatch skulle inte vara någonting för Barometern för att det inte 
speglar vad företaget står för. Stefan Mellstrand poängterar vidare hur viktigt det är när 
företag sponsrar ett lag att de inte bara är med när det går bra utan att företaget måste visa att 
de är med i både uppgångar och nergångar för att det visar på lojalitet och solidaritet från 
företagets sida. 

Kan sponsring påverka målgruppen? 
Stefan Mellstrand berättar att barometern är med och betalar två stycken proffesurer på 
Handelshögskolan BBS i Kalmar. Det är ingenting som de talar om utåt sätt, utan de tänker 
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långsiktigt. De vill att Högskolan i Kalmar ska växa och vill försäkra sig om att studenter 
kommer till Kalmar och att det är kvalitet på undervisningen. Förhoppningsvis kommer vissa 
studenter att stannar kvar i Kalmar och börjar jobba, kanske till och med på Barometern.  

Stefan Mellstrand menar på att man måste sponsra på ett sådant sätt att företaget kan stå för 
det i alla lägen. Barometern kan komma att sponsra Hultsfredsfestivalen. Där kommer de i 
sådana fall inte ösa ut tidningen utan den skall ses som en ”bristvara” för att den inte bara 
skall slängas bort utan faktiskt läsas. Det är hemsidan, Barometern.se som kommer att 
marknadsföras för att på så sätt nå unga människor. Om Barometern kan ha 
Hultsfredsfestivalen på en banner på hemsidan, så ger den hela sidan en ungdomligare touch 
menar Stefan Mellstrand. ”Vi måste vara jätte breda” säger Stefan Mellstrand. De kan inte 
välja bort att vara med och sponsra Hultsfredsfestivalen bara för att en ”gammal mosig” 
mamma kanske tycker illa om det. Bryr de sig så får det väl kosta det, tilläger Stefan 
Mellstrand. Att synas på Hultsfredsfestivalen ger inte bara en möjlighet att ungdomar ska veta 
vilka de är utan även att folk får upp ögonen för Kalmar, vad händer på Öland, söka jobb i 
Kalmar, visa att det är kul i Kalmar.  

Anser du sponsring kan påverka ett varumärke? 
Stefan Mellstrand tror inte att varumärket Barometern växer i någons ögon bara för att de 
syns vid olika projekt. Men fortsätter att säga att de möjligtvis slår fast en hyfsat bra position, 
som de i bästa fall redan har. Stefan Mellstrand menar på att de bevaka den höga position de 
redan har med sponsringen. Fokus ligger på att synas på ett positivt sätt. Barometern vill inte 
att övriga tidningar i kommunen ska vara med, åtminstone inte synas på samma sätt som 
Barometern, de vill vara dominerande. Annars bryr de sig inte särskilt mycket om vilka övriga 
sponsorer som finns med säger Stefan Mellstrand.   

Vad anser du att sponsring har för position jämfört med den övriga 
marknadskommunikationen? 
När det kommer till sponsring är bara ett komplement när det kommer till 
marknadskommunikation säger Stefan Mellstrand. Sponsring är inte spetisigt nog, det är för 
mjukt som kommunikationssätt hävdar han. ”Det är som snudd på smörjmedel i ett maskineri 
som ska rulla och gå” utrycker sig Stefan Mellstrand. Mjuka upp relationer. Sponsring är inte 
kraftfullt nog för att dra ett hela kommunikationslasset själv.  

Stefan Mellstrand förklarar vidare att det är viktigt att synas på rätt sätt i rätt sammanhang. 
Årets Ölänning, en person varje år gjort något bra för Öland och detta är någonting 
Barometern sponsrar. Då fokuserar Barometern på sin målgrupp och samtidigt ger det en bra 
image. Stefan Mellstrand tror inte att sponsring kan få folk att se annorlunda på dem, han 
menar att de i så fall borde de göra något mer banbrytande exempelvis skriva mer om 
ungdomar eller ha en av sidorna i tidningen på engelska, men han påpekar att det inte ligger i 
den närmaste framtiden. Dit skulle vi aldrig nå bara med sponsring, anser Stefan Mellstrand. 
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Intervju 7 
Mattias Rosenlund, Pontuz Löfgren 
13 maj 2009  
Mattias Rosenlund är 38 år och har varit på företaget sedan 1998. Han är utbildad ekonom 
och började arbeta som mäklare 1996, ansvarade då för ett filialkontor på Öland som tillhörde 
Sparbankens fastighetskontor. Idag äger Mattias Rosenlund 25 procent av företaget, Pontuz 
Löfgren sedan 2004.  

Mattias Rosenlund berättar att företaget har olika strategier när det gäller sponsring men att de 
flesta sker på en lokal nivå då det är där det påverkar mest. Den första strategin och enligt 
Mattias Rosenlund det viktigaste är att de hjälper och stödjer barn och ungdomar i deras 
idrottsutövande, i form utav T-shirts, träningsoveraller med mera. De flesta föreningar som 
företaget sponsrar gör någonting för Pontuz Löfgren, vilket exempelvis kan vara att dela ut 
lappar i områden där hus ska säljas och då får de en slant som de kan använda till sitt lag. 
Mattias Rosenlund säger att företaget har en personlig relation till idrottsföreningarna. Han 
säger: De får pengar mot en prestation kan man säga, samtidigt som det ska gynna 
ungdomsidrotten i första hand.  

En annan strategi och det som Pontuz Löfgren läger mest pengar på är sponsring av Kalmar 
FF. Det är enligt Mattias Rosenlund Kalmars bästa varumärke, när det går bra i allsvenskan 
poängterar han. Mattias Rosenlund tycker det är väldigt bra att synas med Kalmar FF. Han 
har själv varit aktiv i laget i tio år, så det finns ett personligt intresse i sponsorskapet och han 
säger även att det öppnar upp för olika aktiviteter. Företaget har dessutom varit med som 
huvudsponsorer i tre år för stadsfesten. Att vi gör någonting bra för staden, det kommer folk 
att komma ihåg säger Mattias Rosenlund. Det som är bra för staden är i det långa perspektivet 
bra för Pontuz Löfgren som företag.  

Det Mattias Rosenlund förklarar att de är mest stolta över är sin sponsring av 
Barncancerfonden och Mattias Rosenlund anser att det verkligen är någonting som stärker 
varumärket. Han menar på att det är viktigt att ge för att ge och inte ge för att ta. Mattias 
Rosenlund säger vidare att ”syns man inte, finns man inte” och att det är därför företaget har 
valt att lägga en hel del pengar på sponsring, just för att det ger exponering. Alla pratar fotboll 
när det går bra för Kalmar FF och går det bra laget går det även bra för staden menar han.  
Mattias Rosenlund anser inte att det direkt påverkar deras varumärke negativt om det skulle 
gå dåligt för Kalmar FF, men det har en negativ påverkan på staden och i långa loppet så 
påverkar det Pontuz Löfgren negativt. Att man inte lämnar sina sponsorobjekt i dåliga tider 
kan stärka varumärket då det visar på lojalitet från företagets sida menar Mattias Rosenlund.  

Fördelar samt nackdelar med sponsring? 
Mattias Rosenlund anser att får exponera sitt varumärke är en fördel med sponsring och 
hävdar att det stärker varumärket för att kännedomen blir högre genom att påminna kunden 
om att företaget existerar. Men även att synliggöra varumärket och personalen själva, då de 
ofta själva är med i olika sammanhang, är ett sätt att ge varumärket en personlighet. Mattias 
Rosenlund anser att det är svårt att mäta sponsring men anser definitivt att sponsring stärker 
varumärket. 

Anser du att företag kan urskilja sig från konkurrenterna genom sponsring?  
Pontuz Löfgren har valt att inte dra ner på sponsringen, som många andra företag väljer att 
göra trots det ekonomiska läget som råder i Sverige. Det anser Mattias Rosenlund ser de som 
ett strategiskt val och någonting som fungerar som en konkurrensfördel för dem. Han säger att 
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det självklart blir mer restriktiva med pengar i dessa tider men att de tänker på relationerna. 
Exempelvis sponsrar de KFUM basket och betalar varje gång de syns i tidningen.  

Mattias Rosenlund tror att man kan uppnå ett ”top of mind” genom sponsring. Mattias 
Rosenlund berättar vidare att de gjorde en undersökning på företaget med syftet att undersöka 
hur folk upplever Pontuz Löfgren. En av frågorna var då; Vad är det första du tänker när du 
hör mäklarföretag i Kalmar? Då hade 89 procent sa fastighetsmäklarna Pontuz Löfgren. 
Mattias Rosenlund säger att undersökningen även visade på att folk gör ett aktivt val när de 
väljer Pontuz Löfgren i kontrast till deras kollegor Svensk Fastighetsförmedling. Sponsrar 
man fel saker slår det oerhört hårt direkt. Allt som har med alkohol och miljöförstöring är inte 
bra, det skadar enligt Mattias Rosenlund varumärket direkt.  

Hur ser du på sponsrings i relation med de andra kommunikationsmetoderna? 
Mattias Rosenlund anser inte att sponsring klarar sig som ensam marknadsföringsmetod, det 
är ett komplement säger han. Mattias Rosenlund säger vidare att det är annonseringen som ger 
mest men sponsringen hjälper till att stärka varumärket och det är det som är Pontuz Löfgren 
syfte med sin sponsring.  Men att bara använda sig av sponsring skulle inte fungera. Mattias 
Rosenlund menar på att det inte skulle gå då det inte går att exponera deras produkter med 
hjälp av sponsring. Han menar: Hur skulle vi då exponera husen? Mattias Rosenlund hävdar 
att tidningar är det bästa mediet men att även Internet är ett bra verktyg och passad med 
sponsringen. Han menar på att kunderna idag ser först till tidningen sen kollar de på nätet. 
Men Mattias Rosenlund tror att detta är ett beteende som kommer att ändras över tiden. 
Nyheter sprids väldigt snabbt på nätet.  

Målgruppen som företaget riktar sig mot med sponsringen är barnfamiljer. Pontuz Löfgrens 
målgrupp är egentligen alla som vill köpa ett boende förklarar Mattias Rosenlund. Företaget 
vill på ett sätt värna om barnen. De ska exempelvis anordna ”Barnens Dag" på Stortorget. 
Tanken i det är att då kommer även föräldrarna dit som kommer tänka, Pontuz Löfgren gör 
någonting bra, säger Mattias Rosenlund. Han menar på att sponsring är bidrag till någon. Han 
anser att reklam kan du styra mer själv, samt att man kan mäta reklam, du kan mäta hur 
många som lyssnar på radio exempelvis.  Mattias Rosenlund säger att sponsring vet man inte 
riktigt slutresultatet på för att du ingen aning hur många som ser skylten på Fredrikskans.  

Att sponsra enskilda individer kan vara en risk menar Mattias Rosenlund. Om personen 
exempelvis är full på krogen och denna person har sponsorns varumärke på brösten så är det 
är inte bra.  

Ser du att sponsringen har förändrats under åren? 
Mattias Rosenlund hävdar att han ser en skillnad nu jämfört med för bara några år sedan. 
Företag vill allt mer ha någonting i utbyte och de tänker varför ska jag ge bort så mycket 
pengar? Företag är väldigt inriktade på resultat och i sponsrings fall är motprestation ett led i 
detta menar han på. Sponsring är det första företag drar in på i dåliga tider. Men kan samtidigt 
ha en positiv inverkan på lång sikt om man väljer att stanna kvar i sponsorskapet.  

Mattias Rosenlund berättar att Mäklarsamfundet har tagit ett ansvar inom branschen och att 
de har skänkt pengar till stadsmissionen i Stockholm för att hjälpa de bostadslösa, det har 
även köpt två lägenheter i Malmö för att hjälpa hemlösa kvinnor. Till stadsmissionen i 
Göteborg har samfundet köpt en buss för att hämta upp folk som ligger på gatan. Den typ av 
sponsring tror Mattias Rosenlund kommer att öka och anser att det är ett generöst sätt att 
hjälpa andra som har det svårt.  
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Intervju 8 
Uno Grönkvist 
15 maj 2009  
Uno Grönkvist är unik inom sponsring i Sverige menar han själv. Han menar på att han har 
jobbat med sponsring i alla roller och har på det sättet fått en unik kompetens. En av 
anledningarna menar Uno Grönkvist är på grund av att han var med när sponsring startade 
och har på så sätt kunnat se hur den har växt fram. Han har varit engagerad i de största 
sponsringssatsningarna i Sverige genom tiderna och har även haft roll på det internationellt 
planet. Uno Grönkvist har en bakgrund som journalist där han har haft många roller, allt från 
reporter, ansvarigutgivare till redaktör. Uno Grönkvist har även arbetat som 
informatör/kommunikatör i Sverige och USA. Under den tiden jobbade han mycket med 
intern och extern information samt marknadsföring. Han har varit anställd på många företag 
och har haft många olika roller och sett sponsringen från alla håll och kanter på det sättet. Han 
har även varit lärare och undervisar bland annat på Stockholm universitet. Den senaste 
anställningen var som informationsdirektör på Telia koncernen där ett av hans 
ansvarsområden var sponsring. Efter sin anställning är så startade Uno Grönkvist upp sin egen 
firma Adviser Unlimited, vilken han fortfarande driver idag. Idag ligger inte huvudfokus för 
Uno Grönkvist på sponsring utan titulerar sig reseboksförfattare. Uno Grönkvist har 
fortfarande mycket med sponsring att göra på så sätt att han skriver krönikor om sponsring i 
Sport och Affärer som är en bilaga till Dagens Industri.  

Hur ser du på sponsring?  
Uno Grönkvist förklarar att han tror på sponsring men bara under den förutsättningen att det 
används på rätt sätt. Vidare berättar han at det har kastats bort miljard belopp på 
värdelössponsring just på grund av okunskap. Han menar att om företag sköter sponsring bra 
är det fortfarande ett prisbilligt verktyg. Förutsättningen för bra sponsring är ju att, om man 
talar utifrån sponsorernas synvinkel, att man vet vad man vill med sin sponsring, att man 
väljer rättpartners/ subjekt, att man förhandlar bra och inte bara skriver på första bästa 
kontrakt utan tar det som ett första underlag för ett avtal. Uno Grönkvist menar på att det är 
ofta lathet som gör att avtalen inte förhandlas om. Till sist måste man jobba häcken av sig för 
att få utbyta av detta och även här menar Uno Grönkvist att det finns en stor lathet hos företag 
att det inte aktiverar sitt sponsorskap och på så sätt gör det mer lönsamt. Uno Grönkvist 
berättar att för att få utbyte av sin sponsring så måste företag satsa minst lika mycket på 
operativa kostnader eller till och med dubbelt så mycket pengar som de lägger i avtalet. Han 
säger att många satsar på ett avtal och tror att det blir effektivt på sikt. 

Uno Grönkvist förklarar att många företag tror idag att sponsring handlar om att sälja 
produkter och tjänster, men han betonar på att så är inte fallet med sponsringen. Det enda 
undantaget berättar Uno Grönkvist är Coca-Cola som sponsrar Olympiska spelen sedan 1926.  
De säljer kopiösa mängder läsk under OS berättar Uno. Detta på grund av att de har stängt ute 
alla sina konkurrenter och på så sätt kan de räkna pengarna under en dag och se hur mycket de 
har tjänat på att sponsra OS. 

Uno Grönkvist påpekar att det är viktigt som sponsringsbidragsansökande att sätta sig in i den 
rollen som sponsor och fråga sig själv; vad skulle en sponsor ha för intresse av att sponsra just 
detta och vad skulle de vilja få ut av det? Uno Grönkvist menar att det är där det stora 
dilemmat ligger, att de flesta som söker sponsorer inte kan sätta sig in i den rollen. Standard 
felet många gör är att de vet allt om sin egen verksamhet och väldigt lite om hur den 
presumtiva sponsorn arbetar eller kan har för mål med sponsringen. 
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Idrotten är helt dominerande när det kommer till sponsring och på andra plats kommer 
kulturen. Kulturen har försökt att öka sina marknadsandelar men finner det väldigt svårt på 
grund av skattebestämmelserna och de konkreta motprestationerna som måste finnas för 
avdrag. Miljö och humanitär verksamhet har ännu svårare att skapa motprestationer. Det finns 
idag väldig lite sponsring av humanitära organisationer och miljö jämfört med sport. Det har 
att göra med att det är svårt att påvisa motprestationen samt att det inte finns någon 
stjärnstatus och glamor i dessa områden menar Uno. Detta leder till menar Uno Grönkvist att 
de områden som har de största kvaliteterna inte blir sponsrade. Att sponsra ett av dessa 
områden menar Uno Grönkvist är ett av de starkaste områdena att sponsra för det kan alla 
människor bara applådera och berömma menar han.  

Värdet av sponsring är att stärka ett varumärke menar Uno. Dessutom handlar det mycket om 
att uppträda som good citizen, att ta ett ansvar. Företag måste ibland ta ett visst 
samhällsansvar och på så sätt vara en good citizent vilket kan se som ett plus på internationellt 
plan. 

Uno Grönkvist påpekar att det finns många olika risker företag tar genom att sponsra enskilda 
individer och därför har många företag en policy att inte gör det. Det handla om doping, 
alkoholism, bråk och slagsmål, svarta pengar samt olycksrisken.  

Nätsponsring kommer att växa för att hela den verksamheten växer och det är något av ett 
outforskat område som definitivt kommer att vara intressant i framtiden. Uno Grönkvist tror 
dock att den mer levande traditionella relationsbaserande sponsringen kommer att vara 
viktigast för att det handlar mycket om att träffas ansikte mot ansikte och umgås vilket gäller 
både kultur och idrott.  Nätsponsringen kommer aldrig att hota den traditionella sponsringen 
säger han.   

Kan företag positionera sig genom sponsring?  
Uno Grönkvist säger att företag måste anpassa sin sponsring till vilken målgrupp de har. Det 
är viktigt att inte profilera sig för smal när man har en bred publik man vill tillfredsställa 
Volymen och vad företag sponsrar är vad som positionerar ett företag gentemot sina 
konkurrenter. Att gå in som huvudsponsor ger på så sätt exponering och företaget blir mer 
känt. Satsar företaget stort gällande målgrupper så öppnar det väldigt många möjligheter men 
det handlar om att tillvarata dessa och se vilka målgrupper som är intressant för företaget. 
Man måste inrikta sig genom att segmentera sin målgrupp. Uno Grönkvist uppskattar att 
företag idag gillar att genom sin sponsring rikta sig till en bred målgrupp vilket inte alltid är 
det ultimat och där med kanske ibland lägger ner för mycket krut än vad som behövs för att nå 
företagets målgrupp. Inom områden där det är mer män eller kvinnor där bör man även 
anpassa sitt budskap Uno Grönkvist tror inte det kommer ske några snabba förändringar inom 
sponsring och att några revolutionerande områden kommer bli sponsrat. Han anser att på 
grund av att sponsring grundar sig i relationsbyggande så kommer det alltid vara en viktig 
metod i kommunikationen och marknadsföringen på marknaden.  

Hur lyckas företag med sponsring? 
Uno Grönkvist anser att det finns två saker som är viktiga inom sponsringen, det ena är 
kreativitet och det andra är logistik. Logistik är för att allt ska fungera ”ner till minsta 
örngott”. Det får inte inträffa någonting fel menar han.  Mat rum transporter, förberedelser för 
regn allt måste fungera för att ge ett så gott intryck som möjligt förklarar Uno. 

Om sponsring inom stora företag ska lyckas ska de ha någon som sköter detta, antingen 
internt eller externt menar Uno Grönkvist. Det måste finnas en kompetens inom ämnet, en 
kommunikations strategi. Man måste ta fram en sponsorplan och en sponsorstrategi som 
företaget samordnar med den totala kommunikationsplanen, att det blir en del av en helhet 
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och att alla jobbar mot samma mål. Först när man har satt upp målen och delmålen man kan 
börja fundera på vad företaget skall ha för sponsorobjekt och hur man ska bygga upp det hela 
vilket många inte gör. 

 Det måste alltid vara kvalité på sponsringsobjektet annars bör företaget inte göra det. Kvalité 
när det gäller barnidrott handlar inte om att laget ska göra goda resultat utan mer om att det är 
en bra sak och signalerar att företaget står för en sund uppfostran genom meningsfull fritid 
och tar ett samhällsansvar. Uno Grönkvist tycker att sponsorer borde sponsra barn- och 
ungdomsidrott samt kvinnoidrott i mycket större utsträckning än var de gör idag för att ger en 
bra association. Men vidare förklarar han att de flest som tar besluten om sponsring är män 
och därför ofta väldigt tävlingsinriktade och har ofta själva en idrottsbakgrund vilket betyder 
att de ofta vill se resultat och framgångar vilket innebär att de investerar så högt och långt 
pengarna räcker. Det finns därmed ingen rättvisa i sponsring. 

Finns det någon nackdel med sponsring? 
Nackdelen med sponsring är fortfarande menar Uno Grönkvist är att många fortfarande inte 
vet hur den ska handskas. Detta menar Uno Grönkvist kan leda till att det satsas på fel projekt. 
Men det blir ju allt bättre främst på det lokala planet. Där handlar det fortfarande om de 
sociala banden och hygglighet. Det finns tydliga skillnader mellan lokal och riksnivå när det 
gäller sponsring fortsätter Uno. Den lokala nivån präglas av mindre insatser men folk känner 
varandra mycket mer och det finns sociala nätverk och detta stödtänkt fortfarande är väldigt 
värdefullt. Det sociala trycket på en lokal nivå kan bli väldigt högt menar Uno Grönkvist på.  
Man får hela tiden gå tillbaka och se hur viktig är den personliga kontakten och vad kan den 
skapa för företaget.  

Uno Grönkvist anser att sponsring är extra knepigt när det kommer till att mäta det och det 
kan vara en av anledningarna att det ibland finns en viss skepsis till sponsring. Sponsring mäts 
på immateriella värden som uppmärksamhetsvärde, publicitet kring reaktioner, kännedom etc.  

Uno Grönkvist pekar även på någonting han kallar egoistisk sponsring där beslutsfattare i 
företagschefer som går in i någonting som ger dem personliga fördelar som kanske inte 
gagnar företaget så mycket. Risken med sådant är om beslutsfattarna si dessa situationer låter 
detta påverka valen och på så sätt tillförskaffa sig personliga fördelar i första hand och 
resultatet för företaget i andra hand. 

Hur påverkar sponsring den interna relationen med de anställda? 
Uno Grönkvist kommer in på arena sponsring som han inte anser är sponsring som många 
företag gör idag. Han menar att den ingår som en mindre del av ett större sponsoravtal och 
fungerar inte för de som bara går in och betalar för tjugo meter sarg då är det bar et köp av 
sponsring vilket Uno Grönkvist betvivlar på värdet då han anser att effekterna av dessa är 
diffusa. Uno Grönkvist menar att sponsring av skyltar på arenor har störst betydelse för är för 
de anställda i företaget. Det skapas en samhörighet och en stolthet, men han poängterar att 
förtaget inte säljer mer produkter eller tjänster för det. Sponsring kan fylla många funktioner. 
Ett är det interna teambyggandet och byggandet av stolthet hos de anställda berättar Uno. Det 
finns en motsatt effekt som också är väldigt viktig att tänka på menar Uno. Han menar om de 
anställda inte samtycker eller tycker om företagets sponsring, kan det få en motsatt effekt och 
de anställda kommer att tycka sämre om företaget. Där menar Uno Grönkvist att ju större 
företaget är desto svårare är denna interna aspekt men den blir också desto mer viktigare. 

Vad har sponsring för plats i marknadskommunikationen?  
Uno Grönkvist menar att sponsring alltid är för svagt för att klara sig utan någon utav de 
andra kommunikationsmetoderna. Det måsta kombineras integrera den med resten av 
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kommunikationen. Sponsring ligger nära PR och information förklarar Uno, och då menar 
han både intern och externt sätt i företaget. Det är väldigt viktigt att ta vara på de interna 
kommunikationskanalerna och låta de anställda veta vad företaget sponsrar och varför man 
sponsrar just det samt att göra dem delaktiga. Uno Grönkvist anser att information och PR 
fungerar ytterst bra med sponsring men även annonsering, tv-reklam, mässor och evenemang. 
Uno Grönkvist anser att sponsring i princip kan kombineras med vilket annat verktyg som 
helst och är bland de lättaste medlen att kombinera. Uno Grönkvist har länge följt 
evenemangssponsring som har ökat mycket på senare år. Detta förklarar han är på grund av 
att det är lätt att mötas och att företag gemensamt kan titta på någonting som folk har intresse 
av. Genom att sponsra någonting som pågår en längre tid så kan det slentrianmässigt bli 
monotont och inte lika stor impact som om företaget skulle göra en kraftsamling i ett 
evenemang, det är därför evenemangs sponsring har blivit så framgångsrikt.  

Uno Grönkvist ser tendenser att nya företag bör välja den sponsring som ger maximal 
exponering, tv kan då vara ett bra val men det räcker inte utan måste stöttas upp med andra 
verktyg i media mixen. Vidare förklarar Uno Grönkvist att etablerade förteg inte är i behov av 
samma exponering. Associationsvärdet är mycket viktigt inom sponsring men man måste 
tänka på att det går båda vägarna och det gäller både positiv och negativa associationer. Det 
gäller att hitta den rätta associationen för sin sponsring så att kunder och andra mottagare 
förstår sammanhanget och kopplingen. Det handlar väldigt mycket om image. Sponsring kan 
skada varumärket om det kopplas ihop med fel objekt. Uno Grönkvist berättar ett exempel om 
hur vapentillverkaren Bofors ville gå in och sponsra ishockeyn i Sverige. Men att det blev ett 
så stort motstånd och Sveriges största ishockeystjärna; Börje Salming gick in som 
motståndare. Genom samlat motstånd så blev i det partnerskapet inte av och Uno Grönkvist 
menar att det har räddat ishockeyn heder både genom externa men också interna 
påtryckningar. Detta slog såklart hårt mot Bofors som blev boven i det hela.  

Förhoppningen med sponsringen är att påverka kundbeteendet och vad denne anser om 
varumärket. På ett långsiktigt sätt att kunden kommer tycka bättre om företaget. Det handlar 
inte om att kunden alla gånger ska tycka bättre om produkter företaget säljer utan med att det 
ska.  Det kan leda till ett köp och därmed nya kunder men det är ju inte det som är huvud 
syftet med sponsring. Det handlar om att kunden ska få en bättre inställning till företaget 
genom att tro på dess trovärdighet, professionalitet och få en medkänsla för företaget. Men 
om företag lägger in stora pengar i sponsringsavtal och sedan uppträder olämpligt så hjälper 
sponsringen inte. Om företaget har dålig arbetsmiljö, inte behandlar de anställda bra, om 
företaget förstör miljön eller som exempelvis Skandia som drabbas av skandaler då spelar det 
inte någon roll vad företaget sponsrar för då finns det inte någon trovärdighet alls.  

Vidare förklarar Uno Grönkvist att sponsring handlar om långsiktighet och att många företag 
gör fel idag när de bara går in och gör punktinsatser. Sponsring är väldigt konjunkturkänsligt 
och på grund av den rådande lågkonjunkturen kommer sponsring säkerligen falla inom den 
närmaste tiden. Men han tillägger att än så länge har det inte skett så många nedgångseffekter 
på sponsring. Detta beror på att företag låter sponsoravtalen rulla på och det kommer först bli 
när avtalen skall förnyas som vi kommer se hur lågkonjunkturen kommer att påverka 
sponsringen. Uno Grönkvist påpekar att även om det kan vara svårt att hitta pengar till 
sponsring så betonar han att det är av yttersta vikt att företag kämpar för att behålla sin 
sponsring på grund av att den är ett relationsbyggande som är långsiktigt. Han menar att när 
konjunkturen väl vänder så kräver ändå sponsring en ordentlig startsträcka. Vidare säger han 
att sponsring kan vara svår att förklara för det anställda i kristider, då det varslas folk från 
företag. Han menar att det är svårt att hävda rätten för sponsringsutgifter. Då är det viktigt att 
sponsringen är genomtänkt och fungerar för annars går det inte att förklara det för de 
anställda. 
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