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Sammanfattning 

Examensarbete, Marknadsföringsprogrammet, Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet  Kalmar, C-nivå 15 hp 2FE55E VT- 2012 

Titel: Sponsring inom elitidrotten – en kvalitativ studie om sponsringens effekter ur 

ett företagsperspektiv 

Författare: Niklas Fellesson, Victor Loebbert och Igor Milovanovic 

Handledare: Leif Rytting   

Bakgrund: Sponsringen har utvecklats från att vara ren donation till ett 

tillvägagångssätt för marknadsföring där motprestationer från motparten står i fokus. 

Sponsringen omsätter idag miljardbelopp och är Sveriges tredje största medium. Det 

är också ett relativt billigt marknadsföringsalternativ med högt uppmärksamhetsvärde 

samt att det är ett sätt att bygga nya relationer till andra företag.  

 

Syfte och forskningsfråga: Syftet med studien är att undersöka och analysera vad  

fotbollssponsring på elitnivå har för fördelar respektive nackdelar för ett företag,  

externt och internt.  

Parallellt med syftet har vi formulerat följande forskningsfråga;  

Vilka effekter kan uppstå för ett företag via sponsring av elitidrott? 

 

Metod: Vi har valt att arbeta efter en kvalitativ forskningsmetod. Vår primärdata  

består av sju intervjuer från utvalda personer som har bred kunskap inom det aktuella  

ämnet. Den teoretiska referensramen är baserad på sekundärdata från etablerade teori  

och artiklar.  

 

Slutsats: Att sponsring inom elitidrott uppfattas som ”goodwill” av allmänheten är 

inte ovanligt. Dock kan det vara missvisande då företag idag kräver motprestation. 

Vanliga motprestationer är tillgång till nätverk och varumärkesexponering. För 

företagen kan det även skapa interna effekter som berör anställda och andra  parter.  

 

Nyckelord: Sponsorskap, idrott, motprestationer, varumärke, nätverk 

 



 
 

 

Abstract 

Bachelor thesis, Program of Marketing, School of Business and Economic 

Linnaeus University Kalmar,  C-level 15 p  2FE55E VT-2012 

Title: Sponsorship of the elite sports – a qualitative study on sponsorships effects 

from the business perspective 

Authors: Niklas Fellesson, Victor Loebbert och Igor Milovanovic 

Advisor: Leif Rytting  

Background: Sponsorship has developed from being a pure donation into an 

alternative form of  marketing, where companies currently require a return from the 

sponsored club. The sponsorship is worth billions and is currently the third largest 

media channel in Sweden.  It also withholds an inexpensive marketing option with a 

high attention value and a perfect opportunity to build new relationships to other 

companies. 

 

Purpose and main issue: The purpose with the study is to examine and analyze 

which advantages and disadvantages a football sponsorship at an elite level contains 

in regards to a company, both internally and externally. 

Together with our purpose we have formulated following research question: 

What effects can arise for a company through sponsorship of elite sports? 

 

Method: We have chosen to work with a qualitative research method. Our primary  

data consists of seven interviews from selected individuals who has extensive 

knowledge within the current topic. The theoretical framework is based on secondary  

data from established theory and articles. 

 

Conclusion:  It is not unusual that sponsorship can be perceived as goodwill for the 

public eye. However, it can be misleading when companies today require a return 

from the sports club. Within the company it can also create internal effects that affect 

employees and other parties.  

 

Keywords:  Sponsorship, sports, returns, brands, network 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet kommer vi presentera sponsringens bakgrund och 

kortfattat beskriva dess utveckling under en längre tidsperiod. Därefter vill vi ge en 

bra inblick genom vår problemdiskussion inom valt ämne. Problemdiskussionen 

mynnar sedan ut i frågeställning och syfte samt vilka avgränsningar som gjorts i 

studien. 

1.1 Problembakgrund 

Stöd till idrotten från näringslivet är inget nytt fenomen inom Sverige, redan 1917 

fanns det tendenser till sponsring då en stor etablerad företagare donerade en större 

summa pengar till ett skidbacksbygge, förklarar Roos och Algotsson (1996). 

Författarna tydliggör att på den tiden var det inget annat än en ren donation, det fanns 

inga krav på motprestationer från den andra parten. Roos och Algotsson (1996) 

poängterar att det var först långt in på 70- talet som företag började använda sig av 

sponsring som en marknadsföringskanal. Grönkvist (1999) lyfter fram att det är 

viktigt att vara medveten om skillnaden mellan bidragsgivare och sponsorer, men att 

dra linjen och separera sponsring från bidrag kan ibland vara problematiskt. Roos och 

Algotsson (1996) beskriver att sponsring kräver en motprestation av 

idrottsföreningen, exempelvis genom fria biljetter eller andra typer av värdeskapande 

faktorer för företaget. Författarna menar att sponsorrättigheter kan variera i 

storleksordning, allt ifrån en liten reklamplats vid sidan av planen till att döpa hela 

arenor efter företagets namn.  

 

Dahlén och Lange (2009) poängterar att det förekommer olika sponsringstyper inom 

sport, konst, media eller välgörenhet. Författarna lyfter fram att vid välgörenhet kan 

företagen erhålla ”goodwill”.  Ett exempel på ”goodwill” är Swedbank som köpt 

rättigheterna till nya nationalarenan i Stockholm för 150 miljoner. Swedbank har i sin 

tur skänkt namnet till antimobbning organisationen Friends skriver dn.se (2012). 

Mårtensson (2009) menar att sponsring har gått från att förknippas med välgörenhet 

till att idag omsätta miljardbelopp. Enligt irm-media.se (2012), omsatte sponsring 5.8 

miljarder året 2011, vilket gör att sponsring till den tredje största mediekanalen i 

Sverige, bara dagspress och Internet omsätter mer. 
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Jenny Furtenbach, VD för Djurgården IF:s försäljningsavdelning skriver i en 

debattartikel i dagensmedia.se (2012) att sponsring ger ett högt uppmärksamhetsvärde 

och att företagen når direkt in i målgruppens rätta miljö i samband med musik, kultur 

och idrott, vilket gör att företaget på ett enkelt sätt kan bygga relationer med kunder. 

Furtenbach argumenterar för att sponsring är ett underskattat medium och att det är ett 

förhållandevis kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sig på. Vidare påpekar hon att 

en 30 sekunder reklamfilm på den bästa sändningstiden kan kosta lika mycket som en 

reklamplats på en fotbollsarena som varar över en hel säsong. 

1.2 Problemdiskussion 

Att synas och höras på rätt marknad är idag en vital del för företag beskriver Kotler 

och Armstrong (2010). Att använda rätt kommunikationsmedel och synas i rätt 

medium kan ibland vara problematiskt framhåller Pickton och Broderick (2005). Ett 

sätt att synas är via sponsring, däremot menar Roos och Algotsson (1996) att 

sponsring inte uppfattas som ett medium i sig, det kan istället beskrivas som en metod 

för kommunikation och marknadsföring via de traditionella medierna. Detta styrker 

även Grönkvist (2000) och framhåller att många tror att sponsring är ett medium, men 

i själva verket är en metod för kommunikation och marknadsföring. 

 

Olkkonen (2000) beskiver att sponsring är svårt begrepp att förstå och kan framstå 

relativt diffust. Pickton och Broderick (2005) anser att sponsring är ett bidrag till en 

verksamhet från en kommersiell organisation med förväntningen att uppnå företags- 

och marknadsföringsmål. Roos och Algotsson (1996) lyfter fram en definitionen av 

sponsring och citerar Victor Head från 1981 ”Sponsring är en affärsmässig 

överenskommelse, till ömsesidig nytta för sponsor och den sponsrande, med syfte att 

uppnå väl definierade mål” (Roos och Algotsson 1996 sid.18). Författarna lyfter fram 

denna definition som en av de vanligaste sponsringsdefinitionerna och menar på att 

den skiljer sig från tidigare föreställningar där sponsring är ett bidrag utan någon som 

helst förväntad motprestation. 
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Grönkvist (1999) argumenterar för att sponsring kan få verksamheter att bygga och 

förstärka relationer. Vidare anser författaren att sportevenemangen har öppnat nya 

möjligheter för företag och dess kunder kan träffas utanför den vanliga arbetsmiljön 

och umgås på en ny mötesplats där det finns ett gemensamt intresse. Enligt Grönkvist 

(1999) har sponsringen skapat en ny mötesplats för näringslivet som skiljer sig från 

det traditionella sättet att interagera med varandra. Pickton och Broderick (2005) 

argumenterar för att ett litet företag sponsringsaktiviteter kan ses som en investering i 

företagets närmiljö och att det skapas ”goodwill” eftersom företaget syns i positiva 

sammanhang. 

 

Sponsring är ett tillvägagångssätt för att skapa relationer i festliga och spännande 

miljöer betonar Grönkvist (1999). Gummesson (2008) påpekar att olika typer av 

nätverk kan väga tungt och påpekar att personliga och sociala nätverk kan vara mer 

betydelsefulla än de affärsrelaterade professionella nätverken, eftersom en annan typ 

av förtroende skapas. Roos och Algotsson (1996) betonar att bygga relationer via 

sponsring kan ha hög träffsäkerhet eftersom att det går att avgränsa målgrupper, på 

grund av olika personliga intressen hos målgruppen. Författarna beskriver att ett 

viktigt motiv när företag går in i ett sponsringsobjekt, är att företaget får tillgång till 

en ny plattform där en mötesplats upprätthålls för både anställda och kunder. Shank 

(2005) lyfter fram vikten i att bryta mönstret i ett monotont arbetsliv och få de 

anställda att involvera sig i idrottsföreningens evenemang och aktiviteter. Detta menar 

författaren skapar gemenskap och bygger upp starka och lojala band till såväl sitt 

företag som de andra anställda. 

 

Grönkvist (1999) poängterar att det är väsentligt för en idrottsförening att vara 

medvetna om de sponsrande företagens motiv och varför de valt att sponsra just dem. 

Författaren belyser att den vanligaste anledningen är exponering av varumärket, men 

det finns också en rad andra motiv exempelvis relationer med kunder, personliga skäl, 

intern marknadsföring, nyhetsvärlden och imageskapande. Shank (2005) lyfter fram 

imageskapande som den främsta anledningen för ett företag att sponsra en 

idrottsförening. Författaren menar att imagebyggandet är en tvåvägs kommunikation 

där två parter drar fördelar av varandra. I ett varumärkesperspektiv kan företaget öka 

attraktionskraften genom att sponsra idrottsföreningar och event som passar in med 

varumärkets värdegrunder förklarar Shank (2005). 
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Ett varumärkes image är enligt Dahlén och Lange (2009), hur människor uppfattar ett 

varumärke och vad det förknippas med. Grönkvist (1999) skriver att imageöverföring 

är ett vanligt förekommande motiv vid val av sponsringsobjekt. Den svenske tennis 

spelaren Stefan Edberg beskriver hur han ser på image och sponsring ”De företag 

som sponsrar mig köper min image och då gäller det för mig att ge tillbaka det jag 

kan, både på tennisbanan och utanför ”(Grönkvist 1999 sid.16). 

 

Grönkvist (1999) lyfter fram att förhållandet mellan ett sponsrande företag och en 

idrottsförening ska ses som ett partnerskap, inte en motpart, därför är det viktigt att 

visa en enhetlig bild mot allmänheten. Roos och Algotsson (1996) förklarar att det är 

viktigt att ha kunskap om sponsring, vilket är en förutsättning för att lyckas. Det är 

heller inte ovanligt att sponsorerna har stor makt över idrottsföreningen, exempelvis 

skriver svd.se (2012) att huvudsponsor till en av Sveriges största fotbollsklubbar 

ställde ett 24 timmars ultimatum där en brottsmisstänkt spelare skulle avskedas, kort 

därefter gick idrottsföreningen och spelaren skilda vägar. 

 

1.3 Syfte och forskningsfråga 

Diskussionen ovan påtalar att definitionen sponsring har lyft sig över nivån av 

välgörenhet. Sponsring handlar idag om motprestationer från idrottsföreningen, och 

inte välgörenhet. Syftet med studien är att undersöka och analysera vad 

fotbollssponsring på elitnivå har för fördelar respektive nackdelar för ett företag, 

externt och internt. 

 

Parallellt med syftet har vi formulerat följande forskningsfråga; Vilka effekter kan 

uppstå för ett företag via sponsring av elitidrott? 
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1.4 Avgränsningar och förklaringar 

Vi har valt att avgränsa oss till att studera fotbollssponsring på elitnivå, i vårt fall 

Allsvenskan och Superettan, vilket är högsta och näst högsta divisionerna i Sverige. 

Enligt rf.se (2012) lyder elitidrott under definitionen, att som idrottsutövare befinner 

sig på nationell eller internationell nivå, antingen i högsta eller näst högsta 

divisionen/serien inom respektive idrott.  

 

Vi har i studien använt oss av ett syfte för att sedan svara på en bredare 

forskningsfråga. Syftet har en tendens att likna en fallstudie eftersom studien 

behandlar ämnet fotbollssponsring, intervjuerna bygger på personer som har kunskap 

och erfarenheter  inom fotbollssponring. Ejvegård (2009) beskriver att syftet med en 

fallstudie är att ta en liten del av större förlopp, och beskriva verkligheten utifrån 

fallet. Vi har i studien använt oss av fotbollssponsring för att sedan överföra detta på 

vilka effekter idrottssponsring har för ett företag. 

 

Nedan följer kortare beskrivningar av ord som används genom studien; 

 Företag: Den part som sponsrar idrottsföreningen med ekonomiskt stöd 

 Idrottsföreningen: Den part som blir sponsrad med ekonomiskt stöd och 

levererar någon form av motprestation. 

 Externt: Effekter som visas utåt från företaget 

 Internt: Effekter som visas inom företaget 

 

Vi har valt att utgå från Grönkvist definition av sponsring från 1985; ”Sponsring är 

affärsöverenskommelse mellan två likvärdiga parter som bygger på tjänster och 

gentjänster (motprestationer). Den ena partnern är oftast ett företag, medan de andra 

kan vara till exempel en idrottsorganisation, en kulturinstitution eller en individ. 

Vanligtvis ingår sponsring som en del av marknadsföringsmixen och kombineras med 

PR- och marknadsföringsaktiviteter. (Uno Grönkvist; genom Roos och Algotsson 

1996 sid. 19) 
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2. Metod 

I detta kapitel kommer vi diskutera uppsatsens tillvägagångssätt samt motivera 

val av ansats. Vi kommer att beskriva det induktiva, deduktiva och abduktiva 

arbetssättet. Vi skildrar urvalsprocessen och problematiken kring källkritik och 

metodkritik. Metoden syftar till att ge uppsatsen dess utformning och ge den 

trovärdighet. 

 

2.1 Kvalitativ metod 

Den vetenskapliga ansatsen bestämmer på vilket sätt en forskare angriper ett problem 

som han undersöker. Enligt Bryman och Bell (2007) finns det två sätt att angripa ett 

forskningsproblem, kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. Kvalitativ 

forskningsmetod är enligt Alvesson och Sköldberg (2008) inte helt självklart hur den 

ska definieras. De menar att beakta och fokusera på öppen teori är ett centralt 

kriterium. En annan viktig del som författarna lyfter fram i den kvalitativa metoden är 

att forskaren utgår från studieobjektens perspektiv och inte utifrån forskarens egna 

idéer om vilka dimensioner och kategorier som skall stå i centrum. Repstad (2007) 

beskriver att kvalitativ metod handlar om karaktärisera olika kvaliteter, det vill säga 

framträdande drag eller egenskaper hos ett fenomen. Kvantitativ forskningsmetod är 

ett annat tillvägagångssätt gentemot den kvalitativa forskningsmetoden, enligt Patel 

och Davidsson (2003) samlar forskarna in en stor mängd data för att skapa statistik 

och göra generaliseringar inom ämnet.  

Repstad (2007) framhåller att forskare ofta ställer kvalitativa i motsats till kvantitativa 

studier eftersom mätning spelar en underordnad roll i den kvalitativa metoden. 

Författaren påpekar dock att det nästan är omöjligt att undvika mängdangivelser i 

kvalitativ undersökning. En annan skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ forskning 

är enligt Patel och Davidsson (2003) på vilket sätt forskaren väljer att generera, 

bearbeta och analysera den information som samlats in. Det kvalitativa 

forskningssättet bygger i huvudsak på “mjuk" data exempelvis i form av kvalitativa 

intervjuer, tolkande analyser och verbala analysmetoder av textmaterial menar Patel 

och Davidsson (2003). Vidare förklarar författarna att det valda forskningsproblemet 

och hur det preciseras bestämmer vilket arbetsätt som är lämpligt. Alvesson och 

Sköldberg (2008) poängterar att resultaten kan variera beroende på valet av 
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forskningsmetodik eftersom det kan vara svårt att generalisera vid en kvalitativ 

undersökning. Detta på grund av att resultaten bygger på enskilda individers åsikter i 

forskningsfrågan beskriver författarna. Repstad (2007) lyfter fram att den kvalitativa 

metoden observerar primärt miljöer, personer och händelser där forskaren skriver ner 

sina observationer vilket senare ligger till grund i analysen.  

Bryman och Bell (2007) beskriver att en fallstudie är förknippad med en specifikt 

företag eller organisation. Ejvegård (2009) menar att fallstudiens syfte är att ta en 

liten del av ett stort förlopp, och med hjälp av fallet låta det representera verkligheten. 

Författaren poängterar att en fallstudie kan göras mer eller mindre detaljrik och 

ambitiös.   

Vi vill gå på djupet och förstå sponsringens effekter ur ett företagsperspektiv därför 

har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Vi motiverar detta val 

med att det skulle bli svårt att få något representativt svar på vår forskningsfråga med 

endast hjälp av kvantitativ forskningsmetod eftersom att sponsringens effekter är 

svåra att mäta. I uppsatsen kommer vi utifrån etablerade teorier och relevanta 

intervjuobjekt behandla vilka effekter sponsring har för ett företag. Studien kan ha 

vissa tendenser att likna en fallstudie eftersom att vi belyser ett ämne för att sedan 

överföra det på ett större forskningsfråga.  

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Kvalitativa intervjuer 

Centralt i den kvalitativa forskningsmetodiken är kvalitativa intervjuer beskriver Patel 

och Davidsson (2003). Författarna poängterar att kvalitativa intervjuer är ett komplext 

ämne och det finns många olika aspekter i metodlitteraturen. En gemensam faktor är 

att frågorna oftast inte är standardiserade utan ger utrymme för personen att svara med 

egna ord menar författarna. Trost (2010) beskriver att kvalitativa intervjuer utmärks 

av att forskaren ställer enkla och raka frågor, vilket leder till komplexa svar och 

följdfrågor. Författaren påvisar att det ger en stor mångfald i intervjuerna och 

forskaren kan finna många intressanta åsikter, mönster och andra typiska företeelser. 

Patel och Davidsson (2003) poängterar att syftet med en kvalitativ intervju är att 

upptäcka och identifiera egenskaper i intervjupersonens livsvärld eller uppfattningar 

om andra fenomen. Därför är det svårt att forma rätta svar på frågorna, det är istället 
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upp till intervjupersonen vad som är ”rätt”. Författarna förklarar att det är upp till 

forskaren att leda in intervjupersonen in i ämnet och bygga upp ett sammanhängande 

och meningsfullt resonemang angående den studerade frågan. Vidare är det viktigt att 

forskaren inte färgar intervjupersonens svar och uppfattningar. Intervjupersonen får 

inte känna sig hämmad menar Patel och Davidsson (2003), det är viktigt att forskaren 

behärskar språk, gester och språkbruk så att intervjupersonen känner sig bekväm i den 

sociala omgivningen.  

Bryman och Bell (2007) skriver att en semistrukturerad intervjuguide i själva verket 

kan bestå av en minneslista för att täcka alla områden i syftet forskaren ska 

undersöka. Jacobsen (2002) fyller i att intervjuguiden fungerar som en checklista för 

att uppnå relevanta och likartade teman mellan intervjupersonerna. I uppsatsen har vi 

valt att göra fem personliga intervjuer samt två telefonintervjuer. Bryman och Bell 

(2007) menar att telefonintervjuer är ett betydligt mindre tidskrävande och billigare 

sätt att göra intervjuer, eftersom resvägen mellan de olika intervjuerna kan vara lång 

och det tar oftast lång tid att söka upp intervjuobjekten. Författarna lyfter fram att en 

fördel vid en telefonintervju är att distansen minskar risken för att påverka 

respondenten, genom personliga faktorer som kön, klass, ålder, etnisk bakgrund eller 

bara intervjuarens närvaro. 

Patel och Davidsson (2003) beskriver att kvalitativa intervjuer ska syfta till att 

upptäcka saker i en personens livsvärld eller uppfattningar om olika fenomen. 

Bryman och Bell (2007) lyfter fram att personliga intervjuer är att föredra när 

forskaren är intresserad av hur respondenten reagerar på olika frågeställningar, om det 

finns tveksamheter syns det oftast på sinnesuttryck. Författarna poängterar också att 

det kan finns beskrivande information hos intervjuobjektet som inte kan återges av en 

telefonintervju, exempelvis vilket skick företagets lokaler är i. Vi har lagt 

tyngdpunkten på personliga intervjuer eftersom vi är intresserade av 

intervjupersonernas sinnesutryck och personliga värderingar i ämnet sponsring. 

Telefonintervjuerna gjorde vi pågrund av geografiska skäl och att respondenten inte 

hade möjlighet att ställa upp på en personligintervju. 
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2.2.2 Sekundär och primärdata 

Bryman och Bell (2007) beskriver två typer av data som en forskare kan använda sig 

av, sekundär och primärdata. Sekundärdata är information som forskaren själv inte 

samlat in utan inbegriper litteratur och artiklar samt källor från Internet menar 

författarna. Bryman och Bell (2007) lyfter fram att det finns två stora fördelar med att 

använda sig av sekundärdata, exempelvis får forskaren tillgång data av hög kvalité 

samt att det är ett tidssparande och kostnadseffektivt. Primärdata är data som 

forskaren själv har samlat in med hjälp av intervjuer skriver Patel och Davidsson 

(2003). I uppsatsen har vi valt att använda oss av båda typerna av data. Teoridelen 

bygger helt på sekundärdata där vi har valt ut litteratur som behandlar sponsring och 

marknadsföring. Artiklar och resterande källor är hämtade från Internet och 

universitetsbibliotekets artikeldatabas. Primärdatan består av intervjuer som vi har 

producerat fysiskt med intervjuobjekten, vi även valt att spela in intervjuerna för att 

fånga alla åsikter och nyanser i samtalet. 

2.2.3 Urval 

För att få en så balanserad bild av ämnet som möjligt har vi valt att intervjua personer 

i företag som sponsrar idrottsföreningar och sakkunniga personer inom ämnet. Enligt 

Jacobsen (2002) är det vid utförandet av en undersökning viktigt att göra ett väl 

genomtänkt urval eftersom att det är svårt att mäta alla enheter. För att få ett 

tillfredställande urval i vår studie har vi utifrån egna preferenser och kontaktnät valt ut 

företag och idrottsföreningar som besitter kunskap i ämnet. Med hjälp av de 

intervjuobjekten kunskap om marknadsföring och sponsorrättigheter har vi fått en god 

insyn på hur företagen arbetar med sponsring. Repstad (2007) beskriver att denna 

urvalsprocess har stor likhet med ett strategiskt urval. Författaren lyfter fram att 

intervjupersonerna bör vara så olika som möjligt både ålder- och positionsmässigt för 

att få tillräckligt med spridning och olikheter för att utgöra ett representativt underlag. 

Vi tycker att vi har en god spridning mellan både ålder och olika nivåer på 

intervjupersonerna, däremot går det inte att bortse från det faktum att vi är begränsade 

att göra intervjuer i andra delar av Sverige vilket kan ses som en nackdel. En annan 

positiv aspekt i studien är att vi har intervjuat både företag som sponsrar 

idrottsföreningar och företag som säljer sponsorrättigheter, vilket ger uppsatsen ett 

större djup och ger oss möjlighet till att jämföra om båda parterna har samma 

uppfattning av de mål och effekter som sponsring medför. Nedan följer en kort 
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presentation av de intervjuobjekt vi har valt, en utförligare presentationen av urvalet 

finns i bilagorna. 

 Hasse Hofvergård, Projektledare för Wilson Creative, reklambyrå, Kalmar

 Johan Ekerot, Marknads- och försäljningsdirektör Guldfågel, Mörbylånga

 Mattias Rosenlund Fastighetsmäklare- och sponsringsansvarig, Pontuz 

Löfgren, Kalmar

 Martin Holm, Säljchef på Mix Megapol, Kalmar 

 Sofia Fagerberg, Marknadschef Woody Bygghandel Sverige, Helsingborg 

 Kay Wiestål Ekonomisk rådgivare och verkställande direktör, KWK 

Production AB, Kalmar 

 Fredrik Göthberg Verkställande direktör, IMCmedia, Växjö 

 

2.3 Forskningsprocessen 

Intresset för att skriva en uppsats om sponsring väcktes när vi diskuterade fotbollens 

utveckling de senaste åren. Frågan var vilka effekter som sponsring kunde medföra 

vilket ledde till att vi valda att undersöka detta djupare. Alla i gruppen är intresserade 

av fotboll och vi har förkunskaper inom elitfotboll och marknadsföring. Processen 

inleddes med att vi sökte teoretisk information angående sponsring. Med hjälp av 

litteratur och artiklar fick vi en fast teoretisk grund att stå på, vilket har varit till stor 

hjälp vid formulering av syfte och forskningsfråga. Vi bokade in sju intervjuer med 

personer i företag och sakkunniga inom ämnet sponsring, alla respondenter valde att 

ställa upp. Samtidigt som vi förberedde intervjuguiden skrev vi och utvecklade det 

teoretiska ramverket i uppsatsen. Det blev naturligt för oss att arbeta på ett abduktivt 

sätt eftersom vårt fokus har pendlat mellan teori och empiri.  

 

Patel och Davidsson (2003) beskriver att forskning handlar om att relatera teori och 

verklighet till varandra och skapa förståelse för ämnet. Jacobsen (2002) menar vidare 

att det handlar om att välja strategi för vilken forskningsansats som bör angripas, för 

att koppla teori och empiri på bästa sätt. Patel och Davidsson (2003) argumenterar för 

tre angreppsätt: induktion, deduktion och abduktion. Olsson och Sörensson (2008) 

förklarar att den deduktiva forskningen bygger på att forskaren innehar teoretisk 

bakgrund i forskningsämnet, och med hjälp av det empiriska materialet styrker han 
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eller avvisar de befintliga teorier. Denna metod lämpar sig bäst för kvantitativ 

forskning menar författarna, och eftersom vi har valt en kvalitativ studie passar inte 

denna ansats. Målet med studien är inte att bevisa tidigare teori utan att finna nya 

infallsvinklar. 

Bryman och Bell (2007) lyfter fram att det deduktiva arbetssättet kännetecknas av 

teori som första fokus. Enligt Jacobsen (2002) handlar det om att närma sig 

verkligheten genom att utgå från de tidigare etablerad teori inom ämnet. Bryman och 

Bell (2007) poängterar att empirin ger förståelse för denna sociala verklighet med 

utgångspunkt i hur deltagarna uppfattar omgivningen och dess interaktioner. 

Enligt Patel och Davidsson (2003) skiljer sig det induktiva arbetssättet mot det 

deduktiva eftersom förankringen ligger i empirin och att forskaren inte besitter teorin 

sedan tidigare, eller vet något om dess räckvidd. Bryman och Bell (2007) styrker detta 

och menar att forskare har som mål att relatera det empiriska materialet till de 

befintliga teorier som finns. Olsson och Sörensson (2008) menar att forskaren inte 

utgår från någon tidigare existerande teori utan använder det empiriska materialet 

inom ämnet för att formulera egna teorier. Dock menar Jacobsen (2002) att forskaren 

kan bli för snäv i sitt synsätt eftersom den befintliga teorin omedvetet eller medvetet 

kan skapa avgränsningar av informationen. Vi ansåg att den induktiva ansatsen satte 

gränser och den öppenhet vi var ute efter kändes begränsad, vilket resulterade i att vi 

valde bort den induktiva ansatsen. Bryman och Bell (2007) förklarar att den induktiva 

ansatsen har fått utstå en hel del kritik eftersom de befintliga teorierna enbart bygger 

på tidigare framtagen empiri. 

 

Abduktion är enligt Patel och Davidsson (2003) en kombination av deduktion och 

induktion. Jacobsen (2002) lyfter fram att abduktion är ett vanligt arbetssätt idag 

eftersom studier sällan avgränsas till ren induktion eller deduktion. Alvesson och 

Sköldberg (2008) poängterar att abduktion inte får ses som en mix mellan induktion 

och abduktion utan snarare en fluktuation där emellan, ett nära samspel där empiri 

utvecklas successivt samt att teori justeras och finslipas för att skapa djupare 

förståelse kring ämnet. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver abduktiv ansats som 

ett växelspel mellan teori och empiri. Författarna förklarar att abduktion är ett 

förhållningsätt för forskaren att finna nya mönster och infallsvinklar i ett 
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forskningsproblem. Tidigt i arbetsprocessen fann vi att det abduktiva arbetssättet 

passade vår frågeställning och vårt syfte. Vi hade inte möjlighet till att jobba helt 

induktivt eftersom vi hade förkunskaper inom ämnet och det deduktiva arbetssättet 

lämpade sig inte på grund av att vi ville gå in på djupet med vårt syfte och vår 

forskningsfråga. Att angripa forskningsfrågan med ett växelspel mellan empiri och 

teori har hjälpt oss med vårt syfte och på sätt upptäckt nya handlingar som bryter mot 

de rationella. Patel och Davidsson (2003) framhåller att det abduktiva arbetssättet inte 

låser forskaren på samma sätt som den induktiva eller deduktiva ansatsen hade gjort. 

2.4 Validitet och trovärdighet 

Validitet går enligt Bryman och Bell (2007) ut på att bedöma om de slutsatser som 

generas hänger ihop eller inte. Patel och Davidsson (2003) styrker detta resonemang 

och beskriver validitet som ett verktyg som hjälper forskaren att hålla sig på rätt väg 

genom undersökningen. Författarna menar att forskaren utgår från ett problem och 

definierar vad det är, utifrån denna problematik utformas ett tillvägagångssätt för att 

undersöka och analysera frågan. Gummesson (2008) beskriver att reliabilitet är starkt 

förknippat med tillförlitlighet i forskningsstudier. Författaren beskriver vidare, att vid 

kvalitativa studier så kan det vara svårt att göra generaliseringar i ämnet eftersom 

olika resultat kan uppkomma beroende på hur studien har gått tillväga. Bryman och 

Bell (2007) menar att det är på grund av sociala fenomen som en kvalitativ studie 

aldrig är den andra lik, vilket gör det svårt att uppnå samma resultat vid två olika 

intervjutillfällen. Patel och Davidsson (2003) betonar att eftersom kvalitativa studier 

kännetecknas av stor variation är det svårt att finna entydiga regler eller kriterier för 

att uppnå god kvalitet. Författarna menar att varje undersökning är unik och därför är 

det viktigt att forskaren beskriver på ett omfattande vis, hur forskningsprocessen har 

gått till. Vi har försökt att göra vår studie så trovärdig som möjligt genom att på ett 

tillförlitligt sätt förklara varje del i forskningsprocessen för att läsaren ska kunna 

bedöma och göra egna reflektioner. Patel och Davidsson (2003) beskriver att 

forskningsprocessen består av hur forskningsproblemet uppkommit, forskarens 

förförståelse, hur teoretisk kunskap har samlats, i vilken kontext eller sammanhang 

studien har uppkommit, hur information samlats in, på vilket sätt analysen har 

genomförts på samt hur resultatet redovisas. Valen av intervjupersoner och 

tillvägagångssätt är motiverade för att göra det möjligt att återskapa studien. 
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2.5 Metodkritik 

Holme och Solvang (1997) beskriver att forskarens subjektiva referensram kommer 

påverka studien i form av förförståelse och fördomar. Författarna menar att en 

forskare bör angripa ett forskningsproblem med en objektiv inställning. Alla i 

gruppen är intresse av idrott och sponsring, vi är därför medvetna om att vi kan vara 

färgade av tidigare erfarenheter och att vi inte kan angripa problemet helt objektivt. 

 

Vi är också medvetna om att kritik kan riktas mot oss eftersom huvudparten av 

intervjupersoner är verksamma inom Kalmarregionen. Vi har vägt upp detta med att 

intervjua en sponsringskonsult i Växjö och en marknadschef för ett större företag i 

Helsingborg. Mer om urvalet hittar ni under 2.2.3 urval.  
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3. Teori 

3.1 Sponsring 

Vi kommer härmed att presentera den teori som varit stöttespelaren och grunden i 

denna uppsats. Vi kommer behandla hur effektiva och värdeskapande relationer 

kan bildas mellan idrottsföreningen och dess sponsor vilket i slutändan ska gynna 

båda parter. Vi kommer även ta upp vilka nackdelar och fördelar som finns med 

sponsring och vilka anledningar som stödjer sponsring som marknadsföringskanal. 

 

3.1.1 Sponsringens definition och innebörd 

Sponsring är ett sätt att arbeta när företag skall marknadsföra och exponera sig i 

dagens samhälle förklarar Olkkonen (2001). Han antyder dock att det inte finns någon 

djupare forskning inom ämnet. Sponsring lyfts fram som ett relativt nytt 

kommunikationsmedel av Fill (2006) och menar att utvecklingskurvan pekar uppåt på 

grund av de positiva effekter som sponsring medför. Enligt esv.se (2012) har ordet 

sponsring förändrats och utvecklats, sponsringen har gått från att vara ett rent 

ekonomiskt stöd till att kräva motprestationer från idrottsföreningen. Roos och 

Algotsson (1996) framhåller Grönkvist definition från 1985 ”Sponsring är 

affärsöverenskommelse mellan två likvärdiga parter som bygger på tjänster och 

gentjänster (motprestationer). Den ena partnern är oftast ett företag, medan de andra 

kan vara till exempel en idrottsorganisation, en kulturinstitution eller en individ. 

Vanligtvis ingår sponsring som en del av marknadsföringsmixen och kombineras med 

PR- och marknadsföringsaktiviteter. (Uno Grönkvist; genom Roos och Algotsson 

1996 sid. 19). 

 

Olkkonen (2000) beskiver att sponsring är ett svårt begrepp att förstå och kan framstå 

som relativt diffust. Dock skiljer sig  Grönkvists definition från många andras 

definitioner förklarar Roos och Algotsson (1996) eftersom den antyder att en 

motprestation är viktig från motparten. Czinkota och Ronkainen (2006) lyfter fram en 

annan definition, de förklarar att företag arbetar fram ett mål och en kampanj för att 

skapa ett intresse. Enligt författarna är företagets syfte att förknippas med ett 
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evenemang inom sport eller kultur, ändamålet är att skapa medvetenhet genom 

sponsorverksamheten, men kan också vara ren välgörenhet. 

Ouwersloot och Duncan (2008) menar att sponsring är tillförsel av ekonomiskt kapital 

till en verksamhet, individ eller evenemang och som motprestation får man förmedla 

sitt varumärke och förknippas med den sponsrade organisationen. Författarna menar 

att om företaget förknippas med rätt sponsrat objekt kan det ge positiva effekter om 

det används i en rätt miljö där företaget har positionerat sitt varumärke. 

Grönkvist(2000) och Jiffer och Roos (1999) framhäver att sponsring är ett 

tillvägagångssätt för ett företag att kommunicera och marknadsföra sig mot 

potentiella kunder. Jiffer och Roos (1999) betonar också att sponsring inte är en 

informationskanal utan ett verktyg bland andra marknadsföringsstrategier för att 

marknadsföra sin verksamhet. Esv.se (2012) styrker Grönkvists definition och menar 

att sponsringen fungerar på det sätt att  parterna arbetar fram en uppgörelse och ett 

avtal där ena parten lämnar ekonomisk ersättning (kontanta medel, varor eller 

tjänster) och den andra parten ger någonting tillbaka, i form av en motprestation. 

Grönkvist (2000) exemplifierar detta med arenareklam, där exponering av varumärket 

eller logotyp sker som motprestation från den sponsrade idrottsföreningen. 

3.1.2 Typ av sponsring 

Roos och Algotsson (1996) lyfter fram att sponsring kan finnas i flera olika stadier 

och typer. Författarna tydliggör att sponsring förekommer i de flesta branscher. Detta 

stöds även av Grönkvist (2000) och Mårtensson (2009) som skriver att sponsringen 

kan delas upp i flera olika delar och de mest tongivande grupperna inom sponsring är 

medier, till exempel TV och radio, evenemang samt sponsring av individer. Roos och 

Algotsson (1996) förklarar att sponsringen från företag enbart inte behöver ske till 

olika sportsliga eller kulturella evenemang, andra exempel på sponsring kan vara till 

humanitära och sociala verksamheter, forskning, arenor, TV och radio samt till 

produktplacering i filmer och musikvideos. Karaszi (2004) skriver att sponsringen 

inom idrott är den form av sponsring som är överlägset störst. Enligt Grönkvist (2000) 

grundar sig detta i att idrotten berör en väldigt stor målgrupp och är därmed ett 

effektivt sätt att marknadsföra sig på. Detta stöds av irm-media.se (2012) som 

presenterar i sin årliga undersökning att idrottssponsring stod för 72 % av de totala 

sponsringsinvesteringarna i Sverige 2011.  
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Roos och Algotsson (1996) delar upp sponsringen i olika kategorier som följer nedan; 

 

Ren välgörenhet - en motprestation krävs inte. Företaget ger kapital med sitt 

sponsorskap utan att få någonting tillbaka. Detta sker i rent goodwill syfte från 

företaget. 

Ren sponsring - Företaget som sponsrar kräver en motprestation från den andra parten 

i avtalet.  

Dold välgörenhet - Det sponsrade företaget ställer krav men har ingen förväntan om 

en eventuell effekt. 

Dold sponsring - Företaget som sponsrar har vissa förväntningar om effekter men 

inga krav ställs. 

 

Roos och Algotsson (1996) delar sponsring i olika klasser och rangordnar de efter hur 

stort och omfattande sponsoravtalet är. Författarna menar att sponsoravtal och klasser 

skiljer sig från varandra. De förklarar att företag med ett mer omfattande avtal kan ha 

högre förväntningar på motparten och detta kan till exempel innebära större fördelar, 

som full exponering och produktsponsring. Författarna betonar att när jämförelsen 

sker mellan klasserna är det främst den ekonomiska ersättningen som särpräglar 

företagen. De betonar att sponsorns ekonomiska resurser och kapital är avgörande när 

parterna förhandlar om ett avtal. 

 

Mårtensson (2009) poängterar att sponsring av idrottsutövare och individer är den 

betydligt största delen av sponsring, detta stöds även av Pickton och Broderick (2005) 

som tillägger att denna form av sponsring har blivit mer uppmärksammad och populär 

på senare tid. Mårtensson (2009) fastställer att företaget måste vara noggranna med 

valet av sponsringsobjekt när det kommer till individer, eftersom individen bör dela 

samma värderingar som företaget och varumärket. Shank (2005) tillägger att 

sponsring av en enskild individ skiljer sig mot sponsringen av en idrottsförening. 

Vidare menar Shank (2005) att det inte är en enskild individ och dess beteende som 

påverkar företaget utan ett flertal individers beteenden. Spridningen av negativ 

publicitet kan bli större och ett lag måste utstråla ett starkt samarbete för att många 

företag vill bli associerade med idrottsföreningen menar Shank (2005). 

 



17 
 

3.1.3 Motiv och faktorer för sponsorskap 

Farelly et al. (2003) förklarar att sponsringen ger möjligheter för företagets 

marknadsavdelning och idrottsföreningen att bygga en relation mellan varandra. Via 

relationen så kan båda parter bygga upp konkurrensfördelar tillsammans poängterar 

författarna. Fill (2006) lyfter fram att associationen mellan idrottsföreningen och 

sponsorn skapar ett värde. Farelly et al. (2003) förklarar  att parterna måste arbeta 

med tydliga kommunikationsstrategier och varumärkesstrategier för att skapa det 

värde som i slutändan ska gynna båda parter. Garry och Harwood (2006) påpekar 

dock att för värdet skall skapas måste parterna ha mycket kunskap inom ett par 

områden för att relationen skall vara värdefull, framgångsrik och givande. Författarna 

fastställer också att betydande kunskap om vilken sorts relation parterna skall bygga 

beroende på företagssponsorns storlek, resurser och vilken sorts bransch de är 

verksamma inom måste också finnas hos aktörerna. 

 

Keller (1998) nämner att arbete med sponsring skiljer sig från att arbeta med andra 

kommunikationskanaler och strategier, då kommunikation med kunden sker på ett 

annorlunda sätt. Sponsringen omfattar kunden på ett mer personligt plan förklarar 

Keller (1998) och kan även få företag och deras kunder till en närmare relation som 

skapar värde för båda parter. Mindre företag kan ha problem att hitta lönsamma 

sponsringsavtal skriver Garry och Harwood (2006). De kan vara svårt att hitta 

värdeskapande relationer om parterna inte har stora resurser och kan då inte forma 

effektiva utbytesprocesser med den andra parten i avtalet. 

 

Lagae (2005) beskriver idrottssponsringens framväxt de senaste åren och han nämner 

ett flertal faktorer som varit betydande. Författaren nämner bland annat att idrotten 

och varumärken har blivit globaliserade samt mer professionella. Han menar att detta 

har gjort att bevakningen av idrott har ökat och därmed användandet av idrott som 

kommunikationsmedel istället för traditionell marknadsföring. Detta visar Masterman 

(2007) exempel på i en undersökning där han visar att elektronikföretaget Samsung 

ökade sitt varumärkets igenkänning med 21 % det första året efter deras och 

fotbollsklubbens Chelseas FC sponsringsavtal där företagets logotyp fick visas på 

idrottsföreningens matchtröja. 
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Keller (1998) nämner också flera olika synsätt och faktorer till varför företag sponsrar 

idrottsevenemang. Han menar att alla faktorer har ett mål och ett syfte att integreras 

med varandra, det handlar bland annat om att öka kännedomen hos allmänheten om 

företaget och dess verksamhet. Via sponsringen har företaget chans att exponera sitt 

varumärke beskriver författaren. Fill (2006) menar att budskapet vid exponering når 

ut till en bred publik och skapar medvetenhet kring varumärket. Vidare poängterar 

Keller (1998) att framgång nås bäst om företaget väljer att sponsra ett evenemang där 

deras potentiella målgrupp kan finnas och att denna målgrupp tar till sig företagets 

budskap. Samtidigt som de vill öka kännedomen hos allmänheten om företaget, så 

kan de även via ett framgångsrikt evenemang identifiera sig med en specifik 

målgrupp menar Keller (1998). 

 

Socialt tryck som motiv kan enligt Grönkvist (2000) vara betydande och det 

karaktäriseras främst i mindre regioner. Företag vill inte hamna utanför gruppen av 

företag som stödjer lokala evenemang och idrottsföreningar, eftersom det kan sända 

ut negativa signaler enligt författaren. På grund av detta tryck ställer man således upp 

i olika sammanhang där sponsring har stor betydelse. Författaren påpekar att denna 

sociala faktor styr besluten och det kan uppkomma en ekonomiskt dålig affär som inte 

är positiv för resultatet av sponsringen.  

 

Aaker (1998) lyfter fram ”brand identity” där företaget vill skapa en bild av sig 

själva, vad de står för och meningen med varumärket. Författaren menar att de vill 

skapa en bild som kan speglas utåt. Keller (1998) styrker resonemanget och menar att 

företagen vill att konsumenterna skall ha samma värderingar som företaget, skapande 

av positiva värderingar och att potentiella konsumenter förknippar företaget med 

dessa värderingar.   

 

Grönkvist (2000) förklarar att ett av de mest klassiska motiven för sponsring är 

personliga motiv. Författaren menar att beslutstagaren och den ansvarige för 

företagets  sponsorverksamhet agerar med personliga känslor. Dessa val är oftast inte 

de bästa ur företagets synvinkel men gagnar beslutsfattaren på ett personligt plan. 

Grönkvist (2000) antyder dock att det personliga motivet alltid kommer att finnas 

kvar, men det kommer att minska eftersom företagandet och sponsorverksamheten 

blir mer professionella med tiden. Fill (2006) tillägger att sponsringens primära mål 
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för företag är att skapa ”brand awareness”, ”brand loyalty” och förbättra ”brand 

image”. Dessa primära mål diskuteras djupare i nästa kapitel. 

3.2 Varumärket 

3.2.1 Varumärket inom sponsring 

Kapferer (2004) påpekar att definitionen av ett varumärke kan vara svårbegripligt och 

att forskare  har svårt att komma överens om hur ett varumärke ska definieras. Den 

vardagliga synen på ett varumärke är en fysisk produkt som upplevs via beröring 

förklarar Grönroos (2007), men betonar samtidigt att fallet inte behöver vara så. Han 

får medhåll av Ind (2005) som menar att ett varumärke kan både vara fysiska 

produkter och icke-fysiska tjänster. Ind (2005) fastställer att varumärket alltid finns i 

allmänhetens medvetande, men att de uppfattar varumärket på olika sätt.  Pickton och 

Broderick (2005) framhåller, att när företaget utformar en varumärkesbild som har 

betydelse och påverkan för konsumenter när de konsumerar så skapas det en ”brand 

awareness”. 

 

Författarna delar in “brand awareness” i två olika delar; ”promted awareness” och 

”umpromted awareness”. Att konsumenten känner igen varumärket när de observerar 

varumärkets logotyp är ”promted awareness” och ” umpromted awareness” är när 

konsumenten själv förknippar varumärket inom en viss bransch eller produktkategori. 

Pickton och Broderick (2005) fastställer att “promted awareness” kan vara mer 

betydelsefullt och värdeladdat då det enklare leder till köp av företagets produkt. 

 

Grönkvist (1999) påpekar att sponsringen är ett effektivt sätt att särskilja sig och 

profilera sig ute på marknaden gentemot andra konkurrenter. Även nystartade 

verksamheter som snabbt vill skapa ett medvetande och en ”hype” runt sitt varumärke 

kan gå in med en sponsoraktivitet menar Grönkvist (1999). Författaren påpekar att all 

form av företagsförändringar kan gynnas av sponsoraktiviteter, till exempel 

produktförändringar. Sponsringen måste dock beblanda sig med andra 

kommunikationskanaler och strategier för att den skall vara framgångsrik och 

fördelaktig. Den är inte oberoende av andra kanaler och detta stöds även av Jiffer och 

Roos (1999) som menar att sponsringen enbart är en del av marknadsföringsmixen i 

ett företag. Dahlén och Lange (2009) poängterar att med sponsring så överlåter 
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idrottsföreningen det sponsrade företaget att använda deras varumärke i sin 

exponering och miljö. Författarna menar det är vanligt inom idrotten och är en sorts 

av licensering.  

3.2.2  Målgrupper och segmentering 

Pickton och Broderick (2005) menar att målgrupper är en del av segmenteringen av 

potentiella kunder. Författarna menar att företag delar upp den stora massan i mindre 

grupper och får ut specifika målgrupper. Denna uppdelning av massan delas in genom 

olika karaktärer för att enklare kunna nå ut via sina marknadsföringskanaler 

understryker Dahlén och Lange (2009). Även Fill (2006) och Mårtenson (2009) 

menar att segmentering är en uppdelning av potentiella kunder i mindre grupper som 

ger en mer distinkt fördelning av massan. Fill (2006) går djupare och framhåller 

betydelsen av vilken målgrupp man skall vända sig till, som själva segmenteringen av 

målgrupper. Företaget måste ha en plan för vilka eller vilket segment som de skall 

vända sig till påpekar han. 

 

Grönroos (2007) poängterar att en framgångsfaktor för att göra ett varumärke 

framgångsrikt är att förstå olikheterna mellan olika kunder inom sin marknad och 

Mårtensson (2009) stödjer detta med förklaringen att segmenteringen är grundstenen 

för framtida analyser av kundgrupper. Roos och Algotsson (1996) analyserar djupare 

och menar att när företaget hittat sin potentiella målgrupp de vill vända sig mot så 

skall företaget utvärdera om målgruppens beteende kommer att förändras. Själva 

beteendet definierar Roos och Algotsson (1996) som förändringar i kunders 

köpbeteende, kunders intresse för företaget och dess produkter i form av kontakt och 

köp. Företaget måste mäta om alla dessa förändringar är resultat av en effektiv 

sponsringskampanj menar Roos och Algotsson (1996). Meenaghan (2001) tillägger 

att det är från målgrupperna som företaget skapar idéer och förutsättningar som 

företagets verksamhet och sponsringens målsättning skall grunda sig på. Med sina 

produkter och tjänster vill företag skapa medvetenhet hos sin målgrupp förklarar Roos 

och Algotsson (1996). Vidare påtalar författarna att företaget vill kommunicera med 

allmänheten och målgruppen när de gör förändringar i sin logotyp, sitt utbud eller 

verksamhetsområde. Vidare poängterar Dahlén och Lange (2009) att det är viktigt 

som företag att ha kunskap om sin målgrupp då det har stor betydelse att nå ut på rätt 

sätt. Roos och Algotsson (1996) betonar att mätning av resultat enklast sker genom att 
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ta reda på hur stort utslag dessa förändringar har gjorts i samband med sponsringen 

vid ett evenemang eller till en idrottsförening. 

 

3.2.3  Positionering och image 

Dahlén och Lange (2009) menar att positionering handlar om att ett varumärke skall 

finnas tillgängligt och verka på en marknad så att kunderna uppfattar innebörden och 

dess värderingar på ett mottagligt sätt. Kapferer (2004) lyfter fram, att via 

positionering skall företaget särskilja sig från övriga konkurrenter som i sin tur skall 

ge konkurrensfördelar. Författaren tillägger att kärnan i varumärket och dess identitet 

är byggstenen för hur varumärket skall positioneras. Gummesson (2002) diskuterar 

vidare att positionering i sin enklaste form skall handla om att etablera sig i kundens 

sinne för att de sedan skall bli hängivna och trogna till varumärket. Fill (2006) menar 

att kunder skall veta varumärkets innebörd och värderingar för att sedan via 

positionering synas för kunden, vilket i sin tur ska leda till identifiering av 

varumärket. 

 

Grönroos (2007) förklarar att identifiering kan beskrivas som ett varumärkes image 

när kunderna skapar sig en egen uppfattning och bild av ett varumärke. Författaren 

förklarar att denna bild skall strålas samman med deras egen syn och värderingar på 

hur de vill att varumärket skall vara. Kapferer (2004) förtydligar att företaget själva 

skapar en identitet som sedan kunden uppfattar som en image. Grönroos (2007) 

betonar att denna image upplevs genom kundernas erfarenheter och upplevelser av 

produkten eller företagen. Viktigt för företaget är därför att leverera ett varumärke och 

möte med kunden som är positivt laddat för att deras upplevelse skall vara så 

harmoniskt som möjligt beskriver författaren. Detta stödjer Pickton och Broderick 

(2005) som nämner att när ett företag exponeras och syns i allmänheten där de vill 

synas så skapar de en bild av varumärket samt skapar förväntningar hos allmänheten 

och kunderna. Keller (1998) styrker resonemanget och förklarar att utformningen av 

olika strategier genererar till att en positiv bild av företaget framställs. 
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Pickton och Broderick (2005) nämner utöver ”brand awareness” två andra mått av 

varumärkets immateriella tillgångar; ”brand loyalty” och ”brand image”. Pickton 

och Broderick (2005) förklarar ”brand loyalty” med att det upplevs en sådan stark 

lojalitet från kunderna till själva företaget och varumärket att det leder till att 

konsumenten föredrar det företaget före andra företag. Vidare menar han att kunderna 

sprider bra och positiv marknadsföring genom ”word-of-mouth” till andra potentiella 

kunder som ännu inte konsumerat från företaget. Eftersom de  är trogna kunder hos 

företaget så menar Kapferer (2008) att ”brand loyalty” är något som finns djupt inne 

hos en individ och inte enkelt reduceras. Vilket Pickton och Broderick (2005) styrker 

och menar att kunderna inte lämnar företaget direkt på grund av annan konkurrent 

eller om mindre missnöje uppstår.  

 

Pickton och Broderick (2005) förklarar att ”brand image” finns ingjutet i varumärkets 

slogans, logotyper, karaktärsdrag och reklamkommunikation. De menar att faktorer 

som symboler, färger och typsnitt kan påverka kunderna genom psykologiska 

aspekter. Författarna menar att det är inte bara en sida av parterna som bygger en 

”brand image”, utan båda, eftersom företaget och idrottsföreningen är associerade 

med varandra hos den utvalda målgruppen. Detta för att gynna båda parter och 

uppmärksammas av allmänheten tillägger författarna. Shank (2005) betonar att 

företaget vill associeras och vara en del av idrottsföreningen eftersom de skapar 

värden i dess utövande. Därför menar författaren att företaget strategiskt måste välja 

vilken sport och idrottsförening de ska sponsra.  

 

Keller (1998) menar att sponsoraktiviteten ska framhäva företagets positiva image. 

Han menar att detta exempelvis kan vara en lukrativ eller prestigefylld bild. Denna 

image kan sedan ha en påverkan på konsumenternas syn på företaget förklarar 

författaren.  

 

Grönkvist (2000) påpekar att sponsringen har två stycken attribut. Författaren 

förklarar att det ena attributet är association som innebär att den verksamhet som är 

sponsrad och dess image förankras med sponsorn. Det andra attributet är 

simultanförmågan. Grönkvist (2000) menar att företaget vill att sponsringen som mål 

skall tillfredsställa en bredare målgrupp samtidigt som det första attributet verkar. 
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3.2.4  Relationer och nätverk 

Jiffer och Roos (1999) förklarar att allt i grund och botten handlar om att bygga 

relationer tillsammans genom sponsringen. Gummesson (2006) beskriver ”actor 

bonds” med att det är individerna inom företagen som skapar relationen. Ford et al. 

(2011) menar att det första intrycket av företaget återspeglas av individen och redan i 

detta stadiet kan osäkerhet och förmågor uppstå. Jiffer och Roos (1999) menar att 

långsiktiga relationer bygger starkare och djupare band där parterna utbyter kunskap, 

erfarenheter och information över en längre tidsperiod. Även Ford et al. (2011) 

poängterar att utbytet mellan de båda parterna är viktigt för att det skall ses som en 

investering. Samarbetet blir starkare parterna emellan och detta speglas utåt mot 

potentiella kunder och konkurrenter påpekar Jiffer och Roos (1999). Även Farelly et 

al. (2006) påpekar partnerskapets värde, eftersom en förändring har skett bland 

värderingarna hos ett företag. Författarna menar att företag värderar samarbete och 

partnerskap med idrottsföreningen betydligt högre nu än tidigare. 

 

Shank (2005) påpekar att djupare personliga relationer leder till att företag skapar 

fördelar av samarbetet i form av ”hospitality events”. Företaget kan till exempel ha 

tillgång till fria biljetter till fotbollsmatcher och reserverade sittplatser samt fördelar 

som dryck och mat i halvtidspausen. Keller (1998) stödjer detta och framhåller att det 

är ett utmärkt sätt att vårda sina kunder och relationer. Keller (1998) menar att 

företaget har möjlighet att erbjuda sina kunder ett möte där nytta kan kombineras med 

nöje. Shank (2005) betonar att dagens företag spenderar stora ekonomiska resurser för 

att kunna ha tillgång till detta på större idrottsevenemang. Vidare poängterar han att 

det skapar ett mervärde och bygger djupare relationer till kunderna. Författarna menar 

att processerna i ”brand loyalty”, ”brand awareness” tillsammans med djupare 

relationer skapar förutsättningar för ökad försäljning. Däremot beskriver Grönroos 

(2009) att det finns en mörk sida av relationer när det kommer till ”business-to-

business”. Han påtalar att stabila långvariga relationer kan till slut ge negativa 

konsekvenser för båda parter då bevakningen av marknadens utveckling kan stagnera. 

Författaren poängterar dock att företag kan vinna många fördelar genom att skapa 

nätverk, men tas inte den mörkare sidan i beaktning kan det vinnande konceptet 

istället leda till en börda för båda parter. 



24 
 

 

Roos och Algotsson (1996) vill lyfta fram skapandet av en ”goodwilleffekt” för ett 

längre tidsperspektiv. Författarna menar att parterna minst bör investera tre år i en 

sponsorrelation för att de skall kunna mäta effekterna av attityd och beteende hos den 

specifika målgruppen. Grönkvist (2000), Jiffer och Roos (1999) stödjer detta 

resonemang och fastslår att sponsorskap inte skall byggas via kortsiktiga relationer, 

utan som långsiktiga investeringar för inblandade parter. Jiffer och Roos (1999) 

menar att företag som sponsrar på kort sikt inte är effektiva med sin kommunikation 

ut till allmänheten, då de endast har möjlighet att exponera varumärket och företagets 

logotyp vid sponsringen. På längre sikt blir kommunikationen tydligare menar 

författarna, då allmänheten fått ett medvetande kring varumärket. Roos och Algotsson 

(1996) menar att parterna måste veta vad de har för ekonomiska mål med sin 

sponsring, men att det är den långsiktiga relationen som kommer ge de ekonomisk 

lönsamhet. 

3.3 Mätning och utvärdering av sponsorskapet 

3.3.1 Mäta och utvärdera 

Kolah (2006) framhåller att sponsring och dess framgång grundas på två byggstenar, 

mål som effektivt kan mätas samt riktlinjer som grundas på fungerande 

kommunikation och strategisk planering. Författaren förklarar att planeringen är 

beroende av data, och för att utforma strategin tar företag den relevanta datan i 

beaktning för utformandet av en optimal strategi. Denna strategi för sponsring 

kommer dock inte att vara effektiv om ett tillvägagångssätt för mätningen inte finns, 

samt vilket objekt mätningen grundads på poängterar författaren. Jiffer och Roos 

(1999) förklarar att mätningen av sponsringen kan vara problematisk, eftersom att det 

inte går på ett tydligt sätt avgöra vad ens investerade kapital har gett för avkastning 

och resultat. Roos och Algotsson (1996) påpekar att många företag är skeptiska till 

sponsring eftersom effekterna är svåra att mäta och utvärdera. Därför framhåller 

Grönkvist (2000) att sponsringsprojekt bör ha fastställda mål innan avtalet skrivs 

under samt att målen bör vara realistiska och mätbara. Roos och Algotson (1996) 

poängterar att sponsringsrelationer kan vara lönsamma på en längre sikt om 

användandet sker tillsammans med andra  marknadsföringsstrategier. Författarna 
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menar dock att det är svårt att urskilja om resultatet kommer från sponsringen eller 

från andra marknadskanaler. 

 

Roos och Algotsson (1996) förklarar, att om företaget har en produkt eller tjänst som 

kan ses som attraktiv för en bred och stor målgrupp så behöver de bara mäta 

allmänhetens nivå. Författarna menar att företaget oftast har en viss målgrupp de vill 

attrahera, därför gäller det att fokusera så att sponsringen ger en effekt på denna 

målgrupp. Enligt tangosponsring.se (2012) visar nyare forskning av ANA 

(Association of National Advertisers) på att mätbarhet, utvärdering och ”ROI” (return 

of invest) är några nyckelfaktorer för att parterna skall kunna fastställa om 

sponsringen är framgångsrik. Forskningen visar att bara 35 % av de tillfrågade 

företagen mäter resultat av deras sponsringsavtal. Undersökningen visar också att 65 

% av de tillfrågade företagen inte lägger tillräckliga resurser på att mäta 

sponsoraktiviteterna. 

 

3.3.2 Exponering 

Jiffer och Roos (1999) påpekar att när företag syns exponeras verksamheten och dess 

varumärke. Roos och Algotsson (1996) lyfter fram exponering som en effekt när 

företag skall mäta sin sponsring. De menar att exponering är viktigt för företagen då 

de genomgår en nyetablering eller expansion av en produkt, varumärke eller image. 

Vidare menar de att företagen vill förmedla till sina potentiella kunder att de är 

verksamma men även nå ut med sin information till målgruppen via exponering. 

Författarna förklarar att exponering oftast sker i samband med andra 

marknadsföringskanaler och när sponsorn vill åt exponeringseffekten så bidrar 

sponsring till en ny dimension kring den traditionella marknadsföringen. Sponsorn 

räknar sedan ut resultatet i hur stor genomslagskraft exponeringen har haft i form av 

exponeringsutrymme enligt Roos och Algotsson (1996). 

 

Grönkvist (2000) nämner att exponeringen som sker vid en sponsoraktivitet är väldigt 

betydande, så viktig att det kan vara det främsta målet med att sponsra en 

idrottsförening för företag. Författaren menar att idrotten är så pass värdeladdad och 

avspeglar positivitet till allmänheten att företag vill exponera sig via 

idrottsföreningens evenemang. Jiffer och Roos (1999) stödjer resonemanget och 
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menar att exponering är den faktorn som har mest betydelse för företag som vill 

sponsra och exponera sitt varumärke. Grönkvist (2000) klarlägger att sponsring av en 

idrottsförening innebär att sponsors varumärke syns kring idrottsföreningens miljö 

och verksamhet. Jiffer och Roos (1999) förklarar att exponeringen kan vara det enda 

tillvägagångssättet för att potentiella kunder verkligen skall få kännedom om att 

sponsring finns och verkar.  

 

Jiffer och Roos (1999) menar att exponeringen sker genom tre olika kanaler; TV, 

tidningar och exponering på evenemang. Exponering och sponsring i TV gör att tv-

tittare exponeras av företaget i tv-rutan, men företaget syns också bland besökarna på 

evenemanget. Företagets logotyp och varumärke syns på till exempel på skyltar, 

matchbollar och matchtröjor som sedan exponeras ut till tv-tittarna. Författarna 

fortsätter förklara att exponering via tidningar sker där företagets logotyp och 

varumärke syns i skrift som publiceras i annonser, tidningar, affischer och reportage 

där den sponsrade föreningen är i fokus. Här finns fördelar om föreningen är stor och 

populär och får mycket mediebevakning betonar författarna. Jiffer och Roos (1999) 

menar att exponering via evenemang uppstår när man som person är på plats. De 

lyfter fram betydelsen av att företagen måste utmärka sig genom att synas och vara 

kreativa i sin uppbyggnad av logotyp och varumärke för att besökaren skall lägga 

märke till företaget. Grönkvist (2000) tillägger att sponsring vid evenemang handlar 

om att företagen köper sig rättigheter och plats för exponering samtidigt som Clark 

(1996) tillägger att det måste finnas ett stort intresse hos allmänheten för att 

exponeringen skall fungera fullt ut. 

 

3.3.3 Marknadskommunikation 

Dahlén och Lange (2009) lyfter fram att det finns många olika marknadskanaler för 

företag att använda sig utav. Författarna beskriver att marknadskommunikationen 

består av målgrupp, budskap och kanal. Detta ligger i grund till varför det är viktigt 

att välja rätt kanal. Dahlqvist och Linde (2005) skriver att massmediemarknaden har 

utvecklats mycket på senare år, i och med ny teknologi. I teorin tar författarna upp 

medier som dagspress, fackpress, TV, Internet, sponsring, bioreklam, mässor och 

direktreklam.  
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Mårtensson (2009) förklarar att människan har många behov och att reklam visar oss 

alternativ till lösningar. Hon påpekar att med rätt marknadskommunikation kan 

företag hjälpa till att övervinna hinder som gör att konsumenter inte väljer en viss 

produkt eller varumärke. Dahlén och Lange (2009) lyfter fram att marknadskommuni

kation är den främsta resursen som en marknadsförare har i kampen om kunderna. 

Författarna poängterar att marknadskommunikation handlar om att ställa sig tre 

frågor; Vilka vill vi nå? Vad vill vi säga till dem? Hur ska vi säga det? Om en 

marknadsförare har en bra förståelse för dessa aspekter minskar risken för att 

misslyckas med sin marknadskommunikation menar författarna. Fill (2006) ger 

medhåll och understryker att företag måste ha en strategi kring deras marknadskomm

unikation. Han poängterar att signalerna som företaget sänder ut inte bara mottages av 

en målgrupp utan av flera.  Målet med marknadskommunikationen är att lyckas få 

olika målgrupper att tänka på samma sätt om företaget förklarar Fill (2006). Dahlén 

och Lange (2009) påpekar att marknadskommunikationen ska syfta till att skapa 

associerar till företagets varumärke och Fill (2006) tillägger att marknadskommunikat

ionen kan särskilja företag mot konkurrenter. 

 

Pickton och Broderick (2005) betonar att sponsring är en del av marknadskommunika

tionen och att det finns det flera olika kommunikationskanaler som till exempel 

reklam, personlig försäljning, PR, och intern marknadsföring som ingår i sponsring. 

Fill (2006) beskriver att sponsring inom idrott har en hög attraktionskraft eftersom 

den attraherar stora publikmassor, delar upp naturliga målgrupper efter intressen samt 

att sponsorn själv kan vara delaktig i evenemanget. Shank (2005) påpekar, att när ett 

företag väljer att sponsra en känd idrottsutövare eller lag blir dessa individer 

företagets ansikte utåt. Det är vanligt att personerna i fråga blir en del av företagets 

kampanjer i exempelvis TV och dagspress förklarar författaren. Pickton och 

Broderick (2005) fyller i att målet med sponsring är att öka potentiella målgruppers 

kunskap och medvetenhet om företaget. Författarna förtydligar också att resultatet av 

sponsringen blir kraftigare med en tydlig kommunikation och exponering mot 

målgruppen. 
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3.3.4 Nackdelar 

Roos och Algotsson (1996) betonar att det alltid finns en negativ aspekt med 

kommunikations och marknadsföringsstrategier. De menar att det kan vara 

problematiskt att mäta sponsringen och visa på att en viss kampanj har gett utslag hos 

den aktuella målgruppen samt hur det påverkat företaget och den aktuella 

målgruppen. Roos och Algotsson (1996) fastställer att företaget även kan ha 

svårigheter att bestämma sig för vilken metod de skall använda sig av för att mäta då 

det kan ligga praktiska eller ekonomiska syften bakom mätningen. Roos och 

Algotsson (1996) förtydligar att mätningen av sponsoraktiviteter blir allt viktigare, 

och att kritiken mot mätningen oftast legat hos metoderna, men att kritiken bör riktas 

mot målsättningarna med sponsringen. Författarna betonar att om kunskapen är stor 

angående målsättningarna så blir det även lättare att analysera och mäta effekterna. 

 

Shank (2005) betonar att det negativa med sponsring är att allmänheten och de 

potentiella kunderna kan bli överbelastade av olika sponsringskampanjer. Han menar 

att detta kan leda till att de tröttnar på kampanjerna och inte tar hänsyn eller lägger 

märke till dem. Pickton och Broderick (2005) tillägger att om företag överexponerar 

sig i ett visst evenemang lägger inte konsumenterna märke till varumärkena, utan 

ignorerar kampanjerna istället för att få upp ögonen för dem. Ett annat problem med 

hanteringen av varumärken som Karaszi (2004) nämner är att företaget låter en annan 

part styra över varumärket då idrottsföreningen är utsändaren, detta kan vara ett 

risktagande för företaget eftersom att de mister kontroll och inte sköter vårdandet av 

varumärket själva. Pickton och Broderick (2005) förtydligar vikten att sponsra rätt 

idrottsutövare, rätt klubb och rätt evenemang eftersom allmänheten förknippar ett 

företags varumärke med det sponsrade objektet. Författarna menar att om de inte 

sköter sig på ett professionellt sätt  kan företaget drabbas negativt. 

3.3.5 Fördelar 

Shank (2005) poängterar att en av fördelarna med sponsring är att det skapar en 

gemensam ”vi -känsla” hos de anställda genom gemensam kultur och värderingar. 

Denna känsla sprider sig vid evenemang eftersom integrering med andra företag och 

nätverkande sker i samband med sponsorevenemang menar författaren. Vidare 

beskriver Shank (2005) att sponsring bryter ett mönster i det vardagliga arbetslivet 

vilket möjliggör att anställda och kunder kan involveras i idrottsföreningens 
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evenemang, träffar och aktiviteter. Grönkvist (2000) stödjer detta och påpekar att 

sponsring kan påverka ett företag internt, det vill säga att sponsring kan vara ett 

verktyg för att påverka de anställda inom företaget. Att de anställda är tillfreds är en 

viktig aspekt i ett välfungerande företag menar Grönkvist (2000). Han poängterar att 

dagens anställda är välutbildade individer och att företag måste bry sig om och förstå 

deras kompetens eftersom de är byggstenarna i företaget. Företaget kan investera i 

sponsring för att de anställda skall få avkoppling och tillfredställelse vid sidan av 

jobbet på sponsringsevenemang menar författaren. Grönkvist (2000) påpekar även 

som Shank (2005) att en sponsorrelation kan skapa sammanhållning inom företaget 

eftersom det skapar lojalitet och ”vi-känsla” hos de anställda.   

 

Roos och Algotsson (1996) fastställer att en fördel med sponsring är att den går att 

koppla samman med andra betydande medier och kanaler. Kommunikationen med 

kunderna blir starkare eftersom företaget blandar sponsring med den traditionella 

kommunikationsmixen.  

 

 Roos och Algotsson (1996) påpekar att företag bör kombinera arenareklam och 

reklamskyltar tillsammans med starka relationer och tydliga kommunikationer för att 

sponsringen ska bli så framgångsrik och effektiv som möjligt. Författarna menar att 

företaget exponerar sig för  att locka till sig en så stor målgrupp som möjligt. De 

menar att målgruppen har ett intresse kring det sponsrade evenemanget eller 

idrottsföreningen. Detta skall sedan leda till  att målgruppen får en positiv känsla av 

företagets budskap genom sponsringen. Grönkvist (2000) anser dock att arenareklam 

inte ingår i sponsring, även om många vill se det som sponsring. Grönkvist (2000) 

argumenterar för att arenareklam är en form av produktplacering. Författaren menar 

att företag köper platser för att exponera sitt varumärke och att detta bör inte ses som 

sponsring eftersom det kan jämställas med affischer eller stora ”billboards”. 
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3.4  Sammanfattning 

Definition och motiv 

Det finns många typer och definitioner på sponsring. Vi har i de teoretiska 

referensramarna tagit upp att definitionen av sponsringen kan vara diffus och 

svårbegriplig. Det som tydligast framgår i teorin angående definitionen är att det 

måste finnas en motprestation från idrottsföreningen. En sponsoraktivitet kan vara 

uppbyggd på flera olika sätt. Flera författare diskuterar motiven bakom sponsring av 

idrottsföreningar och evenemangen kring dem. Diskussionen bygger på att företagen 

via sponsringen kan öppna upp nya möjligheter, och den teoretiska referensramen 

förklarar att värde skapas utifrån kunskap om relationer, målsättning och uppsatta 

strategier. Dessa är nyckelfunktioner för att en sponsoraktivitet skall vara givande. 

Sponsringen till idrotten utgörs från den positiva förankringen hos allmänheten, den 

har blivit mer globaliserad, intensivare bevakningen och därmed användandet av 

idrott som kommunikationsmedel har ökat gentemot traditionell marknadsföring.  

 

Varumärke och Nätverket 

Lika mycket som företag vill exponera sitt varumärke och förmedla en stark image 

via positionering i samband med sponsorskap, så är det lika viktigt att bygga ett 

nätverk i sitt sponsorskap där företag kan hitta nya givande relationer med andra 

aktörer inom nätverket. I  nätverket kan sponsorerna hitta nya kunder i ”business-to-

business” sammanhang och umgås med affärspartners i en miljö där nytta och nöje 

kombineras. På detta sätt kan även företaget gynnas intern och effekterna utöver 

möjligheterna att exponera sitt varumärke kan vara direkt gynnsamma mot personalen 

som kan ses som en viss personalvård. Vår teoretiska referensram betonar att 

personalvården blir allt viktigare för dagens företag eftersom personalen är själva 

kompetensen i företaget. Företaget kan på detta sätt bygga interna fördelar via 

sponsring. Den teoretiska referensramen syftar även på att det kan skapas stolthet 

inom företaget på grund av sponsringen som kan skapa positiva effekter hos de 

anställda.  
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Image och målgrupp 

Den teoretiska referensramen lyfter fram att företag måste skapa en positiv image av 

varumärket hos allmänheten samt positionera det effektivt för att kunderna skall få 

positiva associationer till varumärket. Den teoretiska referensramen betonar  att 

sponsringen har två attribut, det ena association och det andra simultanförmåga. 

Associationsförmågan beskrivs med att den verksamhet som är sponsrad och dess 

image förankras med sponsorn. Simultanförmågan som är det andra attributet går ut 

på att företaget vill att sponsringen som mål skall tillfredsställa en bredare målgrupp 

samtidigt som det första attributet verkar. Vår teoretiska referensram behandlar även 

kunskapen för företag att nå ut till marknaden vid segmentering av målgrupper då 

företagets  varumärke inte kan tilltala alla konsumenter och dess behov. 

 

Mätbarhet och marknadskommunikation 

Vi behandlar även sponsringens problem med mätbarhet och utvärdering. Den 

teoretiska referensramen förklarar att det kan vara problematiskt att mäta sponsring 

och utvärdera vilket utslag det har gett på den aktuella målgruppen. Mätmetoder kan 

vara problematiska att identifiera speciellt eftersom marknadskommunikationen är så 

pass bred och vikten att hitta rätt kanal för sin sponsring är betydande. Människor 

utsätts idag för flera olika kanaler samtidigt och det ger olika effekter på resultatet. I 

slutet av vår teoretiska referensram så har vi tagit upp nackdelar och fördelar med 

sponsring. Dessa teoretiska ramar skall visa att vi har en stor bredd på teorin med 

relevanta och trovärdiga begrepp som behandlar områden som skall vara till hjälp för 

att besvara vårt syfte. Den teoretiska referensramen är en viktig del för uppsatsens 

senare kapitel. 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

4. Empirisk och teoretisk analys 

I denna del kommer vi utifrån den insamlade empirin jämföra den mot befintliga 

teorier som vi presenterade i förgående kapitel. Här nedan kommer en kort 

presentation av urvalet som den empiriska undersökningen bygger på.  

 Hasse Hofvergård, Projektledare för Wilson Creative, reklambyrå, Kalmar

 Johan Ekerot, Marknads- och försäljningsdirektör Guldfågel, Mörbylånga

 Mattias Rosenlund, Fastighetsmäklare och sponsringsansvarig Pontuz 

Löfgren, Kalmar

 Martin Holm, Säljchef på Mix Megapol, Kalmar 

 Sofia Fagerberg, Marknadschef  Woody Bygghandel  Sverige, Helsingborg 

 Kay Wiestål Ekonomisk rådgivare och verkställande direktör, KWK 

Production AB, Kalmar 

 Fredrik Göthberg Verkställande direktör, IMCmedia, Växjö 

 

4.1 Sponsring 

4.1.1 Vad innebär sponsring 

Ekerot definierar sponsring som ekonomiskt stöd i utbyte mot exponering av 

varumärke eller produkt. Holm är inne på samma spår och lyfter fram att sponsring är 

ekonomisk kompensation i gengäld av motprestationer av en idrottsförening eller 

organisation. Däremot ser Hofvergård på sponsring som en marknadsföringsaktivitet, 

där nätverk och nya affärsmöjligheter står i fokus. Ovanstående påvisar det Olkkonen 

(2000) framhåller, att sponsring är svårt begrepp att förstå och kan framstå relativt 

diffust. Olkkonens resonemang blir tydligare då Göthberg väljer att använda sig av 

ordet affärsutveckling än sponsring och vill skapa förutsättningar för näringslivet att 

göra affärer tack vara sponsorskapet. Rosenlund beskriver att han lägger mer fokus på 

hjärta än hjärna vid val av sponsringsobjekt, det är viktigt att skapa ”goodwill” och 

gynna regionen. Vilket stämmer överens med vad Grönkvist (2000) lyfter fram, att ett 

klassiskt motiv till sponsring är personliga motiv. Han menar att personliga motiv inte 

gagnar företaget på bästa sätt utan tillfredställer på ett mer personligt plan. Fagerlund 
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lyfter fram en annan intressant aspekt, där hon anser att arenareklam inte bör ses som 

sponsring, detta styrker även Grönkvist (2000) som definierar arenareklam som 

produktplacering som företagen köper för att exponera sitt varumärke, och inte som 

sponsring. 

Grönkvist (2000) samt Jiffer och Roos (1999) framhäver att sponsring är ett 

tillvägagångssätt för ett företag att kommunicera och marknadsföra sig mot 

potentiella kunder. Vilket alla respondenter höll med om, skillnaden ligger i vilket 

fokus företaget lägger på sina sponsringsaktiviteter. Den mest markanta skillnaden 

existerar mellan större och mindre företag. Fagerberg och Ekroth som båda är 

marknadschefer på större företag lyfter fram varumärkesexponering mer i definitionen 

av sponsring. Hofvergård som arbetar på ett mindre företag talar mer om nätverk och 

relationer. Göthberg tillägger att ett stort nationellt företag oftast tycker det är 

viktigare att synas i media och är inte lika intresserade av relationsbyggande i 

samband med matcherna. Vidare menar han att det finns ett marknadsföringsvärde i 

att synas, det yttersta steget är att namnsätta arenor efter huvudsponsorn. Farelly et al. 

(2003) instämmer med Göthberg resonemang och förklarar att sponsringen ger 

möjligheter för företaget och idrottsföreningen att skapa konkurrensfördelar 

tillsammans via deras relation. Holm menar att fördelarna kan få ett framgångsrikt 

utfall om de korsbefruktar sina verksamheter och mål. Fill (2006) förstärker detta och 

lyfter fram att en association mellan sponsorn och idrottsföreningen skapar ett värde 

för konsumenten.  

4.1.2 Mätbarhet 

Wiestål menar att han alltid rekommenderat företag att skriva sponsoravtal på minst 

tre år, annars är det ingen idé. Hans resonemang är att det krävs lång tid för att kunna 

utvärdera och mäta resultatet av sponsringen. Kortare avtal är inte att föredra, vilket 

stämmer överens med Roos och Algotsson (1996) som menar att sponsringsrelationer 

kan vara lönsamma på längre sikt. Wiestål tycker att mätbarheten och utvärderingen 

av en sponsoraktivitet är minst lika viktig som själva avtalet. Han förklarar att 

företagen måste ha en marknadschef som kan sitt arbete och som eftersträvar att 

sponsringsrelationen skall vara lönsam. Han menar  att varje satsad krona i slutändan 

ska bli värd tre. Även Göthberg delar Wieståls resonemang om att sponsringsobjekt 

måste vara lönsamma i längden. Wiestål tillägger att en budget, handlingsplan och 
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grundläggande mätningar är ett måste i dagens sponsoraktiviteter. Grönkvist (2000) 

framhåller att sponsringsprojekt bör ha fastställda mål innan avtalet skrivs under, 

målen bör vara realistiska och mätbara. Kolah (2006) stödjer delvis Wieståls uttalande 

med att sponsring och dess framgång skall byggas på två byggstenar – mål som kan 

mätas och grundas på kommunikation samt strategisk planering. 

 

Holm och Ekerot förklarar att de vanligtvis omförhandlar avtalet en gång per år med 

alla idrottsföreningar, beroende på hur de tycker att relationen utvecklats och om det 

varit lönsamt för företaget att sponsra idrottsföreningen. Ekerot förklarar att de mäter 

sponsringen i form av antal exponeringstillfällen i media och att det inte är ett större 

problem för företaget.  Roos och Algotsson (1996) beskriver  att en metod för att mäta 

sponsring är att mäta vilket exponeringsutrymme företaget får  i press och TV. Detta 

stämmer överens med Göthbergs resonemang om  att det är viktigt att kontrollera hur 

mycket medieexponering man får som sponsor. Han tillägger att det är särskilt viktigt 

om företaget är en större sponsor och vill synas på en nationell nivå. Ekerot påpekar 

att all denna typ av exponeringsutrymme kan omvandlas till ett värde i pengar. Vidare 

förklarar Göthberg att det finns företag som säljer undersökningar som visar hur 

mycket medieexponering ett företag får i samband med sponsringen. Han tillägger att 

dessa siffror krävs för att företag skall ha  underlag till sina beslut angående 

sponsringsinvesteringar.  

 

Holm instämmer med Ekerot och beskriver att  mätningen av sponsringen  inte är ett 

betydande problem hos Mix Megapol. Holm förklarar att de mäter sponsringen i form 

av hur många nya kunder företaget fått tack vare att de är med i gemensamma nätverk 

med andra sponsrande företag till Kalmar FF. Detta är ”business-to-business” kunder 

tillägger han. Att mäta antalet nya lyssnare på grund av sponsringen är dock betydligt 

svårare anser Holm. Det är SIFO som gör undersökningar på hur många lyssnare de 

har under hela året förklarar han. Utifrån det så utvärderar de sedan själva resultatet 

och avgör om sponsorrelationen varit givande. Delvis stämmer Holms resonemang in 

på vad Roos och Algotsson (1996) lyfter fram, att mätning av resultat enklast sker 

genom att ta reda på hur stort utslag sponsringen har gjort i samband sponsringen. 
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Rosenlund och Hofvergård är av en annan åsikt, de anser att mätningen är väldigt svår 

att genomföra för deras företag. Jiffer och Roos (1999) instämmer och förklarar att 

mätningen av sponsringen kan vara problematisk, eftersom det kan finnas brister i 

tydligheten om resultatet kommer från sponsringen eller andra marknadsförings-

kanaler. Roos och Algotsson (1996) tillägger att detta kan vara en anledning till 

företag inte väljer att sponsra. Rosenlund förklarar att syftet med sponsring är att 

stödja en idrottsförening och samtidigt stärka företagets varumärke. Men när de gäller 

mätningen framhåller han dess svårigheter tillsammans med att de inte har några 

siffror att utgå från. Hofvergård har synpunkten att mätningen är mer problematisk för 

mindre företag. Han menar att det antagligen är enklare för större företag att mäta 

effekten av sponsring eftersom större företag satsar mer på varumärkesexponering på 

arenor och får större genomslagskraft i medier. Däremot belyser Göthberg att det via 

exponering kan vara svårt att kontrollera vilket budskap företaget sänder ut. 

 

4.2 Värdeskapande 

4.2.1 Motprestationer 

Göthberg tycker att det är viktigt att sponsorskap inte ses som en allmosa utan att det 

krävs en motprestation från klubben. Exempelvis satsar Östers IF på ett nytt koncept i 

och med nya Myresjöhusarena, där sponsorerna ska få tillgång till utrymme för 

representation, loger, friskvård och restauranger. Han poängterar att fotbollsarenor är 

idag multiarenor för underhållning. Göthbergs resonemang har likheter med vad 

Grönkvist (2000), Roos och Algotsson (1996) diskuterar att sponsring har gått från 

välgörenhet, till att vara en attraktiv marknadsföringskanal för varumärken och 

produkter där en motprestation står i centrum. Även Hofvergård delar Göthbergs syn 

av att det måste finnas en motprestation från klubbens sida. I Kalmar FF finns det 

möjlighet att få tillgång till konferensrum, loger och mat- och dryck i samband med 

matcher på Guldfågelnarena förklarar Hofvergård. Holm tydliggör att företaget måste 

få avkastning på investerat kapital. Han menar att det finns två sidor av myntet, dels 

vad klubben kan erbjuda för bekvämligheter och värdeskapande inne på arenan samt 

vad de kan få ut via varumärkes exponering. Grönkvist (2000), Jiffer och Roos (1999) 

påpekar att exponeringen som sker vid en sponsoraktivitet har stor betydelse vid 

sponsring, för företag kan vara det främsta målet med att sponsra en idrottsförening. 
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De menar att exponering är den faktorn som har mest betydelse i ett sponsoravtal. 

Denna motprestation från idrottsföreningen sker i samband med idrottsföreningens 

matcher och evenemang, traditionell reklam, matchtröjor, material och färdmedel med 

mera. Göthberg delar inte riktigt samma resonemang och tillägger att sponsorskap där 

företag får tre meter reklam vid sidan av planen och några sittplatser på arenan är 

förbi, det gäller att idrottsföreningar är innovativa och hittar nya sätt att tillfredställa 

sponsorerna vilket också leder till att ta nya intäktskällor. Holm beskriver att 

sponsringen har förändrats under senare år och att dagarna då sponsringen endast 

förknippades med välgörenhet är förbi.  

 

Jiffer och Roos (1999) poängterar att exponeringen kan vara det enda 

tillvägagångssättet inom sponsring att visa sin medverkan för slutkonsumenter. 

Göthberg för delvis samma resonemang och framhåller, att via sponsring kan 

företagen stärka sitt varumärke eller logotyp genom att exponeras på skyltar eller 

matchställ vilket kan ge legitimitet till varumärket. Hofvergård för diskussionen 

vidare och lyfter fram, att värdet är högt att synas tillsammans med idrottsföreningen, 

i deras fall Kalmar FF. Vilket även Rosenlund stödjer och menar att Kalmar FF är 

Kalmars starkaste varumärke. Wiestål instämmer, men påpekar att det även finns en 

mörk sida av sponsring på elitnivå. Han förklarar att när fler sponsorer söker sig till 

större idrottsföreningar så tappar mindre föreningar möjligheten att attrahera 

sponsorer. Wiestål förklarar att de mindre föreningarna inte överlever utan 

ekonomiskt stöd från sponsorerna.  

 

Fagerberg lyfter fram att grundtanken bakom företagets sponsring är att kräva 

motprestationer från idrottsföreningen.  Hon använder uttrycket att ”ett plus ett skall 

blir tre”, det ska finnas ett mervärde att vara sponsor. Göthberg förklarar att varje 

sponsringssituation är unik och att det är omöjligt skilja vad som är mervärde för ett 

specifikt företag. Holm lyfter fram ett exempel; han tror inte att företaget själva kan 

locka 10,000 människor till ett event, därför allierar de sig med Kalmar FF eftersom 

de kan attrahera många människor till sina evenemang samt hoppas på att potentiella 

kunder kan finnas närvarande. Garry och Harwood (2006) lyfter fram att för ett värde 

skall uppstå ur en sponsringsrelation måste parterna ha tillfredställande kunskaper om 

varandra för att relationen skall vara värdefull, framgångsrik och givande. Författarna 
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tydliggör att företagets storlek, resurser och vilken sorts bransch de är verksamma 

inom måste beaktas.  

Göthberg betonar att idrottsföreningar måste vara innovativa och hitta nya 

motprestationer som skapar ett värde för företaget. Hofvergård förklarar att Kalmar 

FF anordnade en resa där 50-60 olika representanter från deras sponsornätverk som 

åkte till Amsterdam för att umgås och nätverka. Gummesson (2006) beskriver ”actor- 

bonds” där det är individerna inom företaget som skapar relationer med andra parter. 

Hofvergård förklarar att detta är ett nytt sätt att nätverka då allt inte handlar inte om 

affärer utan snarare att lära känna varandra utanför arbetet och skapa en personlig 

relation. Shank (2005) styrker detta menar att det är under sådana här evenemang som 

nytta kan kombineras med nöje.  

Göthberg förklarar att många företag oftast inte kräver någon typ av motprestation. 

Holm beskriver dock att företaget ställer tydliga krav på att idrottsföreningarna ska 

hålla en elitnivå och att idrottsföreningen skapar ett mervärde för företaget via en 

motprestation. Göthberg tillägger att det är bra att företagen kräver motprestationer 

från idrottsföreningen eftersom de sätter press på dem att ta hand om sina sponsorer 

på ett bra sätt. Slutligen poängterar Göthberg att det är bättre att företagen är tydliga 

med vad de förväntar sig av samarbetet, och att idrottsföreningen följer upp avtalet 

med jämna mellanrum. Istället för att företaget väljer att säga upp avtalet direkt efter 

kontraktet gått ut. 

4.2.2 Nätverk   

Holm beskriver att det viktigaste vid val av sponsringsavtal är tillgången till det 

nätverk som finns etablerat inom idrottsföreningen. Wiestål poängterar att det är 

viktigt att skapa ett nätverk bland företagare på orten där de är verksamma. Han 

menar att företagsledare kan träffa andra personer i liknande roller och kombinera 

affärer med nöjen. Göthberg tillägger att det är viktigt att företag är aktiva i 

sponsorskapet, en vital del med sponsring är att företag bjuder in anställda och kunder 

på evenemang där de kan nätverka med varandra. Detta resonemang stöds av Shank 

(2005) och Keller (1998) som menar att djupare personliga relationer skapas genom 

att kunder och företag umgås utanför för sina naturliga roller. Keller (1998) 

framhåller att detta är ett utmärkt sätt att vårda kunder och relationer. Vidare påpekar 

han, att när företag har möjlighet att erbjuda kunder ett möte där nöje kombineras med 
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nytta så skapas positiva associationer till företaget och varumärket. Holm poängterar 

att en viktig faktor när företaget väljer sponsringsobjekt är att göra det utifrån 

kundernas intresse. Exempelvis om många av deras kunder är intresserade av golf, så 

är det naturligt för dem att sponsra Ekerums golfklubb ute på Öland. De kan då 

erbjuda sina stora kunder möjlighet till att spela golf ute på Ekerum vilket i slutändan 

kan det leda till att de väljer företaget som samarbetspartner. Han menar att 

erbjudandet av ett mervärde på personligt plan spelar stor roll i näringslivet, alla 

affärer görs inte bara med hjärnan utan till viss del även av hjärtat. Holms resonemang 

stämmer överens med de Grönkvist (2000) lyfte fram tidigare, att ett klassiskt motiv 

till sponsring är personliga motiv. Rosenlund är delvis inne på samma spår då han 

beskriver att deras sponsringsstrategi bygger på att stödja Kalmar FF som är den 

största fotbollsklubben i Småland. Han lyfter fram att Kalmar FF är positivt för 

regionen och Kalmar, vilket i slutändan även gynnar företaget. Shank (2005) lyfter 

fram, att en av de viktigaste delarna av sponsring är att företaget får tillgång till 

idrottsevenemang och kan skapa mervärde och djupare relationer till kunder. Jiffer 

och Roos (1999) poängterar att allt i grund och botten handlar om att bygga relationer 

tillsammans genom sponsring. Författarna menar att långsikttiga relationer skapar 

starkare och djupare band där partnerna utbyter kunskap och information.  

 

Roos och Algotsson (1996) lyfter fram att parterna minst bör investera tre år i en 

sponsorrelation för att de skall kunna mäta effekterna av attityd och beteende hos den 

specifika målgruppen. Rosenlund för samma resonemang och förklarar att de arbetar 

med ett tre års avtal med Kalmar FF där företaget delar en loge med Handelsbanken. 

Detta skapar en trevlig mix av folk som kan nätverka och samverka över gränserna. 

Göthberg tillägger att det är viktigt värdera hur du vill uppfattas, han menar att 

företaget måste vara omsorgsfull på vilka signaler de vill sända ut. Han menar att det 

är viktigare för det lilla företaget att nätverka med kunder och andra sponsorer på 

arenan, medan större företag är mer intresserade av att synas i media.  

 

Att rikta sig mot befintliga kunder är en annan strategi som Rosenlund presenterar. 

Han menar att de kan erbjuda kunder att följa med på fotbollsmatcher och på så sätt 

skapa mervärde. Enligt Rosenlund skicka detta positiva signaler gentemot kunden. 

Keller (1998) delar samma mening och framhåller att det ett utmärkt sätt att vårda 

sina kunder och relationer. Holm poängterar att de arbetar på samma sätt. De har ett 
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visst antal biljetter förklarar han, syftet med biljetterna är att bjuda med befintliga 

eller potentiella kunder och på så sätt skapa mervärde. Han betonar att de inte 

använder biljetterna till att bjuda med familj, eller vänner, utan enbart i affärssyfte. 

Shank (2005) ger medhåll och beskriver att sponsorer ofta har fria biljetter till 

idrottsevenemang och reserverade sittplatser samt fördelar som dryck och mat, som i 

sin tur skapar stort mervärde för kunderna. Fagerberg poängterar att i slutändan är det 

kunden som betalar. Därför menar hon att det är viktigt att lyssna på vad kunderna vill 

ha och vad de tycker om samarbetet. 

 

4.3 Varumärken 

4.3.1 Externt  

Wiestål lyfter fram att företag vill förknippas med idrott och välbefinnande, och då är 

idrotten en unik kanal eftersom 83 % av den svenska befolkningen är 

idrottsintresserade. Grönkvist (2000) stödjer detta resonemang genom att förtydliga 

att sponsring av idrott är ett effektivt sätt att marknadsföra sig på. Fill (2006) påpekar 

att idrotten berör en stor målgrupp och når ut till en stor massa. Hofvergård och 

Rosenlund poängterar att det är positivt för deras företag och varumärke att 

förknippas med idrott eftersom det sänder ut positiva signaler till allmänheten. De 

menar att de vill synas tillsammans med Kalmars starkaste varumärke i form av 

fotbollsklubben Kalmar FF. Fagerlund styrker detta och lyfter fram att idrotts-

sponsring är bra för deras varumärke eftersom varumärket exponeras i positiva 

sammanhang. Hon framhåller att sponsringsobjekten skall färga hela företagets 

samlade bild, och det krävs ett helhetstänkande för att bli framgångsrika. Keller 

(1998) stödjer detta med att poängtera att sponsring skall förtydliga företags image. 

Via sponsringen har företag chans att exponera sitt varumärke förtydligar författaren. 

Därför handlar det om att positionera sig rätt förklarar Holm, när de sponsrar 

speedway så använder de Rockklassiker hellre än Mix Megapol, då Rockklassiker är 

ett starkare varumärke hos den målgruppen. Fill (2006) och Gummesson (2002) 

diskuterar samma innebörd och framhåller att det är viktigt att kunderna vet 

varumärkets innebörd och värderingar, det handlar om att etablera sig i kundernas 

sinne för att de ska bli hängivna och trogna till varumärket.  
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Göthberg påpekar dock att sponsring av fotboll kan vara negativt för varumärket och 

företaget om inte alla inom idrottsföreningen sköter sig professionellt. Även Wiestål 

påpekar att professionalism är av stor vikt. Han anser att företagen måste vara 

selektiva i sitt val av sponsringsobjekt eftersom varumärket kan få negativ publicitet 

om idrottsföreningen inte sköter sig. Att bygga upp en riskprofil och sponsra rätt 

föreningar och individer för att undvika denna risk är av betydlighet enligt Pickton 

och Broderick (2005). Författarna tydliggör vikten av att sponsra rätt evenemang och 

förening eftersom allmänheten förknippar företagets varumärke med sponsorskapet. 

Karaszi (2004) påpekar att företagen förlorar kotrollen över exponeringen av 

varumärket vilket kan få konsekvenser. Enligt Pickton och Broderick (2005) kan det 

ske överexponering, vilket kan leda till inte konsumenterna lägger märke till själva 

varumärkena, utan ignorerar kampanjerna istället för att få upp ögonen för dem. 

Rosenlund instämmer och poängterar betydelsen att ha balans i sin exponering. 

Wiestål lyfter fram att det har skett en utveckling i detta avseende, idrottsföreningen 

och sponsorn har tagit en mer seriös roll och arbetar idag mer professionellt.  

 

Holm lyfter fram att det är viktigt med en strategi vid profilering av varumärke. Det 

gäller att välja arenor där uppmärksamheten är hög. Han nämner Guldfågeln Arena 

som exempel, och förklarar att de vet att deras varumärke kommer att synas i 

samband med Kalmar FF:s matcher eftersom de har 36 meter arenareklam som 

kommer att synas i TV och andra medier. Fagerlund beskriver att Woody Bygghandel 

också arbetar med arenareklam, på handboll-, trav- och fotbollsarenor. Målet är att 

synas så mycket som möjligt för att varumärket ska fastna i kundernas medvetande. 

Hon poängterar att arenareklam är ett bra medium för detta. Keller (1998) stödjer 

detta resonemang och beskriver att företaget har som mål att öka kännedomen hos 

allmänheten samt att exponera sitt varumärke via sponsringen. Hofvergård delar dock 

inte samma uppfattning som föregående respondent, och menar att Wilson Creative 

inte lägger stor vikt på att synas med sitt varumärke och logotyp eftersom de inte ser 

någon större vinning i det.  Han förklarar de hellre gör något annat för pengarna, 

exempelvis använda en Kalmar FF-spelare i sin marknadsföring om önskan uppstår. 

 

 



41 
 

Hofvergård och Göthberg lyfter fram att det är positivt att skapa ”goodwill” via sitt 

engagemang i en idrottsklubb. Göthberg tillägger dock att det kan vara problematiskt 

att se direkta ekonomiska fördelar om ett företag väljer att engagera sig i mindre 

attraktiva sponsringsobjekt som till exempel juniorlag eller annan idrott med en 

begränsad publik. Han förklarar att det mer handlar om att visa en generös sida och 

inte som en affärsmässig investering när företag väljer att sponsra mindre aktörer. 

Han tror att det är svårt att få en ökad försäljning med enbart varumärkesexponering 

via mindre idrottsklubbar eller juniorlag. Ekerot instämmer med påståendet och säger 

att Guldfågeln även sponsrar mindre lokala lag för att skapa ”goodwill” för 

varumärket. Den delen av sponsringen handlar om att ställa upp för bygden i 

närområdet, det bidrar inte som i regel till lönsamhet men förstärker varumärket på 

den lokala marknaden avslutar Ekerot. Roos och Algotsson (1996) beskriver detta 

som ren välgörenhet, eftersom att motprestationer saknas. Författarna menar att ett 

sådant engagemang sker i syfte av att skapa, ”goodwill”. Göthberg tillägger att det 

kan vara effektivt att använda sig av företagets sponsringsengagemang i samband med 

marknadsföring.  

 

Fagerberg lyfter fram att Woody Bygghandel är officiell ungdomsfotbollspartner till 

svensk fotboll, vilket innebär att företaget är med och utvecklar och ger ut stipendium 

till ungdomsledare. Hon motiverar detta med att det passar bra in med deras profil, 

och att det skapar ”goodwill” och positiva signaler till varumärket, vilket bidrar till en 

förbättrad image av företaget. Grönroos (2007) förklarar att ett varumärkes image 

innebär att kunderna skapar sig en egen uppfattning och bild av ett varumärke. 

Författaren menar att bilden ska strålas samman med företagets syn och värderingar 

på hur det vill att varumärket skall uppfattas. Kapferer (2004) förtydligar att företaget 

själva skapar en identitet som sedan kunden uppfattar som en image. Grönroos (2007) 

betonar att denna image upplevs genom kundernas erfarenheter och upplevelser av 

produkten eller företagen. Viktigt för företaget är därför att leverera ett varumärke och 

möte med kunden som är positivt laddat för att deras upplevelse skall vara så 

harmoniskt som möjligt förklarar författaren.  
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Hofvergård anser att Swedbanks strategi med att överge namnrättigheterna till 

antimobbning organisationen Friends är ett ypperligt exempel på ”goodwill”, vilket 

skapar uppmärksamhet och stärker Swedbanks varumärke hos allmänheten. Keller 

(1998) stödjer detta, syftet med sponsring kan vara skapandet av ”goodwill”. Holm 

påpekar dock att Mix Megapol inte är med i en sponsorrelation med en idrottsförening 

av ren ”goodwill”, vilket de gjort klart för sina partners. Han förklarar att de inte kan 

lägga energi och kapital i ett projekt, utan att själva gynnas av situationen. En annan 

intressant poäng som Göthberg lyfter fram är jämställdhetsfrågan inom sponsringen. 

Han förklarar att de företag som går in i ett avtal med Östers IF både köper 

sponsorpaket till dam och herrfotbollen tillsammans. Göthberg tror att detta är positivt 

då många större företag har jämställdhetspolicys som säger att företag måste sponsra 

både herr- och damföreningar. En annan fördel Göthberg talar om är att damfotboll på 

senare år fått större genomslagskraft i medier som TV och dagspress vilket kan leda 

till att företag blir mer exponerade. Han fastställer att han endast ser fördelar med att 

dam och herrlaget ligger under samma marknadsavdelning. 

4.3.2 Internt 

Göthberg förklarar att företag måste vara duktiga och göra sin hemläxa innan de ger 

sig in i ett sponsorprojekt. Han anser att företaget måste bestämma sig för vilken 

målgrupp man skall nå ut till, göra marknadsundersökningar internt och se vilka 

kunder och anställda som är positiva till företagets engagemang inom 

idrottsföreningarna. Detta stödjer även Dahlén och Lange (2009) som poängterar att 

marknadskommunikation handlar om att ställa sig tre frågor; Vilka vill vi nå? Vad vill 

vi säga till dem? Och hur ska vi säga det? Delvis för Wiestål samma resonemang och 

diskuterar nyckelfaktorer, det är viktigt att ha en bra kommunikation inom företaget 

och förklara anledningen med sponsringen vilket förhoppningsvis leder till positiva 

effekter inom företaget. Han argumenterar för tyngden av en handlingsplan, 

kommunikationsplan och en strategi som alla förstår. Både Wiestål och Göthberg 

anser att företag kan förbättra sig avsevärt på den punkten. Farelly et al. (2003) 

påpekar att parterna måste arbeta med tydliga kommunikationsstrategier och 

varumärkesstrategier för att skapa det värde som förväntas. 
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Rosenlund beskriver att kommunikationen skall vara tydlig inom företaget angående 

sponsringen. Han lyfter fram att deras anställda skall veta varför de sponsrar olika 

event och idrottsföreningar och om det finns en tydlig handlingsplan som alla 

anställda är medvetna om underlättas hela projektet. Även Holm för samma 

resonemang, de arbetar med en strategisk bedömning innan de går in med båda 

fötterna i ett projekt. Han framhåller att de gör en analys av projektet för att se dess 

fördelar gentemot kunderna, sin egen verksamhet och alla andra inblandade parter. 

Holm delar även Rosenlunds resonemang att det är viktigt att alla anställda är 

medvetna om varför sponsringen sker, samtidigt som han poängterar att alla från 

ledningen till säljarna bör veta hur det går till. Han menar att det är oerhört viktigt att 

alla inom företaget tycker att det är bra för företaget, även om alla inte är intresserade 

av samma idrotter eller stödjer samma lag. Hofvergård för delvis samma resonemang, 

han är noga med att alla ska veta om varför sponsringen sker, däremot anser han inte 

att alla bör veta hur kontakten och förhandlingarna går till. Resonemanget diskuteras 

av Shank (2005) och Grönkvist (2000) som påvisar att sponsring kan påverka ett 

företag internt, det vill säga att sponsring kan vara ett verktyg för att påverka de 

anställda.  

 

Göthberg berättar att företag ofta har tillgång till sittplatser under hemmamatcherna 

och för att en intern effekt skall uppstå måste de anställda inom företaget turas om att 

ha tillgång till biljetterna. Han diskuterar ämnet djupare och fastställer att företaget 

måste bygga upp tillfällen där de anställda på grund av samarbetet med Östers IF har 

tillgång till biljetter med exempelvis mat och dryck i pausen. Detta skapar ett 

mervärde för den anställde och i slutändan kanske det ses som en löneförmån avslutar 

han. Shank (2005) påpekar att sponsring bryter ett enformigt mönster i det vardagliga 

arbetslivet för de anställda då de involveras i idrottsföreningens evenemang, träffar 

och aktiviteter. Detta tror Göthberg kan vara väldigt effektivt internt eftersom det 

skapar en ”stolthetskänsla”, Wiestål delar samma uppfattning att de anställda kan 

skapa en stolthetskänsla över att arbeta i ett företag som sponsrar en idrottsförening. 

Grönkvist (2000) och Shank (2005) är delvis inne på samma spår och förklarar att en 

sponsorrelation kan skapa sammanhållning inom företaget då det skapar lojalitet och 

”vi-känsla” hos de anställda. Shank (2005) förklarar vidare att den känslan sprider sig 

vid evenemang eftersom integrering med andra företag och nätverkande sker i 

samband med sponsorträffarna. Göthberg fastställer att sponsorskap ska ses som en 
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helhet med både interna och externa fördelar. Grönkvist (2000) för resonemanget 

vidare och påpekar att sponsring kan ge anställda avkoppling och tillfredställelse via 

olika idrottsevenemang. Hofvergård betonar att den interna biten inte får glömmas. 

Han förklarar att positiva interna effekter kan uppstå och han delar Grönkvists (2000) 

resonemang där det kan anses som en typ av personalvård. Han förklarar, att kunna gå 

gratis på fotboll varje hemmamatch skapar en gemenskap hos de anställda inom 

företaget. Tillsammans får de anställa skratta, klappa och unna sig något gott att 

dricka poängterar han. Hofvergård fastställer att detta är ett ypperligt sätt att bygga 

upp sammanhållningen inom företaget. Shank (2005) stödjer detta och påpekar att 

sponsringsaktiviteter kan vara positiva för de anställdas välmående, och Grönkvist 

(2000) påpekar att de anställdas välmående är en viktig aspekt i ett välfungerande 

företag då deras kompetens ses som byggstenar i företaget. 
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5. Slutsatser 

I det avslutande kapitlet kommer vi utifrån den teoretiska och empiriska analysen 

föra en diskussion och komma med slutsatser som berör syftet och 

forskningsfrågan. 

5.1 Slutsatser 

5.1.1 Syfte och forskningsfråga 

 

Vi kommer först svara på syftet och därefter svara på forskningsfrågan, därefter 

kommer vi att diskutera studiens syfte för att sedan framhålla de slutsatser vi kommit 

fram till. Med syftets diskussion som underlag kommer vi sedan att lyfta fram en rad 

olika tendenser och slutsatser som besvarar vår forskningsfråga. 

 

Syftet med studien är att undersöka och analysera vad fotbollssponsring på elitnivå 

har för fördelar respektive nackdelar för ett företag, externt och internt. 

 

Tillsammans med detta syfte har vi också en forskningsfråga som lyder; Vilka effekter 

kan uppstå för ett företag via sponsring av elitidrott? 

 

5.1.2 Syfte 

 

Externt 

Det har i den teoretiska och empiriska analysen lyfts fram att definitionen på 

sponsring är en subjektiv bedömning utifrån företagets egna förutsättningar och 

erfarenheter. Detta på grund av skillnader mellan olika branscher, men framförallt 

vilket fokus företaget väljer att lägga på sina sponsringsaktiviteter. Vi har 

uppmärksammat är att större företag lyfter fram exponering i definitionen av 

sponsring till skillnad från mindre företag som talar mer om nätverk och relationer. 

Vilket har sin grund i att större företag är mer intresserade av synas i media än att 

delta i lokala nätverk i samband med sponsringsaktiviteter. Fördelarna med sponsring 

är därför också olika mellan företagen. Det går inte att göra några generaliseringar av 

vad som är värdeskapande i sponsringsrelationer utan att idrottsföreningen delar in 
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företagen i olika segment, branscher, storlek på företaget och vilken dignitet avtalet 

har. De externa effekterna ur ett sponsorskap är därför svåra att fastställa utan att 

analysera specifika fallföretag.  

 

I den teoretiska och empiriska analysen belyser vi två stora områden inom sponsring, 

varumärkesexponering och relationsbyggande i nätverk, det finns företag som väljer 

att enbart fokusera på en av delarna men också företag som väljer att kombinera dem. 

De identifierade fördelarna med varumärkesexponering och relationsbyggande i 

nätverk kan vara att företaget skapar sig ett medvetande hos konsumenterna, samt hos 

de potentiella ”business-to-business” kunder som finns inom nätverket. Företagen kan 

lära sig mer om varandra och dra nytta av varandras  kunskaper och verksamheter.  

 

Det har också lyfts fram att relationsbyggande runt idrottsföreningens nätverk kan 

vara mer fördelaktigt för mindre företag. Många av sponsorerna är närvarande på 

evenemangen och det blir en naturlig och trevlig mötesplats för de inblandade 

parterna. Vi har sett tendenser att företag som är inriktade mot ”business-to-business” 

har ett större utbyte att vara delaktiga i detta nätverk eftersom det bildas en ny 

innovativ plattform där det finns möjlighet att träffa nya potentiella kunder samt 

förstärka de relationer som redan finns. Det har framkommit att nätverket kan vara ett 

effektivt sätt att skapa relationer med andra kunder och sponsorer. Vilken bransch 

som företaget är verksamma inom spelar också stor roll i hur företaget bör utforma 

sina sponsringsrelationer. Exempelvis har ett mindre lokalt företag ett stort underlag 

att träffa nya potentiella kunder på sponsringsaktiviteter. Däremot behöver inte ett 

företag som satsar på en nationell nivå ha samma utbyte av att bjuda in företagets 

kunder, fokus ligger istället på varumärkesexponering. I den empiriska och teoretiska 

analysen framkommer det att varumärkesexponering är det enda sättet att nå ut till 

slutkonsumenter. Därför passar denna strategi bättre för ett företag som säljer 

konsumentprodukter som till exempel Guldfågeln. 

 

Via respondenterna har det visat sig att de flesta av företagen inte utgår från vad 

kunderna vill ha utan andra motiv spelar roll vid val av sponsringsobjekt. I många fall 

handlade det om emotionella motiv och att företaget vill skapa “goodwill” runt 

varumärket. Vi har hittat tendenser att större företag i större utsträckning bygger sina 

sponsringsaktiviteter på var de får störst genomslagskraft i media. Gemensamt är att 
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alla respondenter lyfter fram att det är viktigt att gynna regionen där företaget är 

verksamma. Elitfotboll har ett högt nyhetsvärde och en huvudsponsor syns på 

nationell nivå i press och TV i samband med fotbollföreningens hemmamatcher.  

 

Företaget som har tagit det yttersta steget i sponsringsrelationer och köpt 

namnrättigheter på arenor, blir omnämna i fotbollsprogram på TV, tidningar och via 

annan media. Det fungerar nästan som en märkesutvidgning, och företaget associeras 

med idrottsföreningen vilket kan vara positivt hos konsumenter. Målet är att skapa ett 

medvetande hos konsumenten om företagets produkter och tjänster, i längden syftar 

sponsorrelationen till att öka varumärkets attraktionskraft. Noterbart är att en lyckad 

exponering av varumärket ger företaget legitimitet och att företaget ses som en stark 

marknadsaktör.  

 

Den teoretiska och empiriska analysen belyser att idrottsevenemang skapar naturliga 

målgrupper i kunder som är intresserade av idrott. Exempelvis når ett företag som 

säljer en produkt eller tjänst som har med idrott att göra en målgrupp som oftast är 

intresserade av sport. Det första steget i ett nytt sponsringsprojekt bör därför vara att 

analysera och undersöka vilken målgrupp företaget vill nå ut till, och vilket som är det 

effektivaste tillvägagångssättet. Det framgår också att företag måste vara långsiktiga i 

sina sponsorrelationer för att det i slutändan ska vara framgångsrikt. Långsiktigheten 

är även av betydelse när det kommer till mätning av sponsring eftersom det är enklare 

att mäta resultatet över ett längre tidsperspektiv. Beroende på bransch och kapital har 

vi noterat att det finns komplikationer vid mätning. Det framkommer att det krävs 

resurser för vissa typer av mätningar, framförallt när det kommer till att mäta hur 

frekvent företaget nämns i media.  

 

En annan identifierad nackdel med att engagera sig i sponsring är att företaget inte 

helt själva kan kontrollera budskapet, utan blir beroende av att idrottsföreningen 

sköter sig professionellt och de inte misskrediterar företagets varumärke. 

Varumärkesexponeringen kan också uppfattas på ett felaktigt sätt av konsumenterna 

eller vara helt verkningslös om det sker en överexponering av varumärket. Det kan 

leda till att kunderna ignorerar varumärket och budskapet istället för att bli medvetna 

och intresserade av det.  
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Internt 

I den teoretiska och empiriska analysen lyfts interna effekter fram som en positiv 

aspekt av sponsring. Respondenterna beskriver att det skapas en ”stolthetskänsla” 

internt av att företaget har möjlighet att sponsra en idrottsförening på elitnivå. I vissa 

fall kan sponsring fungera som intern marknadsföring vilket kan förstärka företagets 

position och göra det attraktivare som arbetsplats. Många av respondenterna vi har 

intervjuat har med sitt företag abonnerade sittplatser på idrottsarenan som en del av 

sponsringsavtalet, där de anställda turas om att gå på matcher. Detta kan ses som en 

löneförmån för många anställda samt visa att företaget bryr sig om sin personal.  

 

Idrottsevenemang lämpar sig väl för representation, men fungerar också utmärkt som 

företagsaktivitet, vilket kan ses som en typ av personalvård. Vi har uppmärksammat 

att det är viktigt att ta hand om sin personal, idag ses anställda inte som utbytbara 

kugghjul utan snarare som grundstenar inom företaget. Under idrottsevenemang kan 

anställda träffas och umgås utanför arbetet. Detta bygger sammanhållning och som 

företag står man enade och kan förhålla sig på ett representativt sätt mot potentiella 

kunder . Vid evenemangen byggs en ”vi-känsla” upp och positiva känslor bildas hos 

de anställda. Denna ”vi-känsla” kan förenkla integreringen och nätverkandet med 

andra företag i samband med idrottsföreningens evenemang. Vilket leder till att 

personalen inte är enkla att byta ut eftersom det är människorna inom företaget som 

skapar relationer till andra företag. 

 

En nackdel som vi vill lyfta fram inom sponsring är att det kan vara tidskrävande. 

Företaget måste ha tid och engagemang för att det ska bli någon effekt av 

sponsringsaktiviteterna internt. Företaget bör ha en strategisk plan angående val av 

sponsring, hur företaget skall gå tillväga, vad företaget har för mål och vad företaget 

hoppas att få ut av sponsorrelationen. Denna plan bör integreras inom hela företaget, 

från frontlinje upp till ledningen. Det kan också finnas många olika viljor inom 

företaget, exempelvis vilken idrottsförening företaget ska sponsra och det kan finnas 

anställda som inte alls är intresserade av idrott. Detta kan skapa konflikter internt i 

företaget, och det gäller att vara noggrann och undersöka att både kunder och 

anställda ser sponsorskapet som något positivt för företaget. Därför är en strategisk 

plan nödvändig för att undvika dessa konflikter. 
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5.1.3 Forskningsfråga 

 

Forskningsfråga; Vad för effekter kan uppstå hos ett företag via sponsring av 

elitidrott? 

 

Vi kommer nu att svara på vår forskningsfråga genom syftet. I studien har vi valt att 

använda oss en bredare forskningsfråga som bygger på slutsatser vi har gjort i syftet.  

Syftet har en karaktär av likna en fallstudie om fotbollssponsring. Ejdegård (2009) 

beskriver att syftet med en fallstudie är ta en del av ett större förlopp och beskriva 

verkligheten utifrån fallet. Vi har därför valt att överföra fotbollssponsring till en 

större forskningsfråga. I studien har det visats tendenser att all sponsoraktivitet har 

liknande effekter oavsett vilken idrott som står i fokus. Vi har uppmärksammat att 

publikmängd, sponsorer och vilken uppmärksamhet idrottsföreningen får i media är 

avgörande för vilka effekter sponsring har ur ett företagsperspektiv.  

Sponsring har under åren förändrats från att vara ren välgörenhet till att företagen 

kräver motprestationer av idrottsföreningen. Det framgår i vår studie att företag 

gynnas av att sponsra idrottsföreningar eftersom idrottsrörelsen är positivt 

värdeladdad för konsumenterna. Effekten kan bli att konsumenterna uppfattar 

företaget som generösa och stödjande, denna effekt kan ge sken av “goodwill” från 

företaget. Vi anser dock att denna effekt kan vara missvisande eftersom det inte finns 

något “goodwill” motiv från företag som sponsrar elitidrott. Den teoretiska och 

empiriska analysen har visat att alla företag kräver en motprestation och de kommer 

att avsluta sin sponsorrelation om det inte är lönsamt för företaget. Vi anser därför att 

“goodwill” endast förekommer på en lägre sportslig nivå. 

 

Varumärkesexponering är en annan betydande del inom sponsring och effekten av att 

exponeras i samband med elitidrott leder till att konsumenter kan få en positiv bild av 

företaget. Detta på grund av att idrott anses vara positivt laddat och att de flesta 

människorna i Sverige är idrottsintresserade. I den empiriska och teoretiska analysen 

lyfts imagehöjande som viktig del av att sponsra en idrottsklubb. Företag vill 

associationernas med idrottsföreningar för att stärka och höja statusen på varumärket. 

Därför är det viktigt för företag att välja rätt sponsringsobjekt annars uteblir det någon 

effekt av samarbetet. Det kan också bli en negativ effekt av varumärkesexponering 
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eftersom att företaget inte själv kan styra budskapet som sänds ut, detta kan leda till 

en missvisande bild av företaget. Det kan även genom för mycket exponering leda till 

motsatt effekt att ingen märker budskapet eftersom att det försvinner i mediebruset. 

 

En lyckad exponering av ett varumärke leder till att kunder blir medvetna om 

företaget och ger legitimitet till varumärket. Det finns också interna effekter av en 

lyckad varumärkesexponering. Det kan exempelvis höja motivationen hos de 

anställda på företaget och medarbetare kan känna en stolthet att företaget är med och 

sponsrar en idrottsförening. Det kan också höja företagets attraktionskraft och locka 

arbetskraft till företaget. 

 

En annan effekt av sponsring är att företaget får tillgång till ett nätverk av andra 

sponsorer. Detta skapar en plattform för att träffa nya potentiella kunder och att utbyta 

kunskap och erfarenheter med andra företag. Det kan också leda till ökade affärer i 

framförallt ”business-to-business” företag eftersom det är ett naturligt sätt att träffa 

kunder. Det skapar också möjlighet att vårda befintliga kundrelationer och genom 

dessa evenemang skapa mervärde för kunden, vilket i längden kan ge lojala och 

trofasta kunder. 

5.1.4 Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna  

 

 Vi har sett tendenser till att större företag är mer intresserade 

varumärkexponering i sponsring eftersom att det är det enda sättet att påverka  

slutkonsumenter inom sponsring. Det kan också vara ett bra sätt att skapa 

medvetenhet om företaget.  

 

 Vi har sett tendenser till att mindre företag är mer intresserade av 

sponsringsobjektets nätverk och att skapa relationer med andra sponsorer och 

potentiella kunder.  

 

 Genom att välja rätt sponsringsobjekt kan företaget skapa en association till 

idrottsföreningens varumärke vilket förhöjer konsumenternas bild av 

företaget. 
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 Företag som sponsrar en idrottsförening kan öka företagets attraktionskraft 

och skapa en stolthetskänsla i företaget. Det fungerar också som en slags 

personalvård om företaget aktivt bjuder in sina anställda på 

sponsringsaktiviteter.  

 

 Det finns ingen ”goodwill” i sponsring på elitnivå eftersom att företagen alltid 

ställer en motprestation på idrottsföreningen. Sponsring är ett förlegat ord på 

elitnivå eftersom det inte längre handlar om donationer till föreningen. 

 

5.1.5 Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetet med uppsatsen har vi kommit fram till ett antal ämnen vi tycker är 

lämpliga för fortsatt forskning inom vårt ämnesområde. Det skulle vara relevant att 

göra en mer omfattande studie med ett större urval av företag och idrottsföreningar för 

att kunna göra mer generaliseringar i ämnet.  

 

Det hade också varit intressant att vända perspektiv och forska mer djupgående om 

idrottsföreningar som utövar sin verksamhet på en lägre sportslig nivå. Vad som 

framkommit i vår studie är att sponsorer till de mindre lokala idrottsföreningarna 

oftast har personliga motiv och kopplingar till klubben. Kan de mindre 

idrottsföreningarna arbeta på samma sätt som elitidrottsföreningarna och skapa 

liknande effekter för företagen?  

 

Slutligen anser vi att vår studie kan användas praktiskt av både företag och 

idrottsföreningar. Studien kan hjälpa företag att utveckla sponsringsrelationer och 

skapa mervärde för företaget. Det är enkelt för ett företag att investera pengar i en 

idrottsförening och skapa en relation, men det är svårare att göra den lönsam. Vi 

belyser de effekter som företaget bör fokusera på i en sponsorrelation, för att göra den 

givande och framgångsrik. Idrottsföreningar har också ett utbyte av att läsa vår studie 

eftersom att det skapar en medvetenhet hos idrottsföreningen om vad sponsorer 

eftersträvar i en sponsorrelation vilket skapar bättre förutsättningar för att attrahera 

nya sponsorer.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Urval 

Wilson Creative 

Wilson Creative är en reklambyrå som är starkt integrerat i Kalmar. De arbetar med 

allt från digital marknadsföring till den rätta “flyern”. Vi valde Wilson Creative på 

grund av de är liten silversponsor till Kalmar FF, vilket innebär den fjärde högsta 

nivån av sponsorskap. De är även den reklambyrå Kalmar FF samarbetar med vilket 

har skapat hög interaktion mellan företagen. Vår respondent på Wilson Creative heter 

Hasse Hofvergård och är strategisk projektledare men även den personen som har 

huvudansvaret över kontakten med Kalmar FF. 

Guldfågeln AB 

Guldfågeln AB är en del av matfågelkoncernen Blenta-gruppen och är ett av Sveriges 

ledande företag inom sin bransch. 1975 grundades Guldfågeln och huvudkontoret är 

beläget i Mörbylånga på Öland med cirka 500 anställda. Guldfågeln AB är ett 

intressant företag för vår studie med tanke på de är ett av regionens största och 

framgångsrika företag samt att de 2011 skrev ett avtal med idrottsföreningen Kalmar 

FF. De köpte namnrättigheterna till Kalmar FF:s nya arena, Guldfågeln Arena, som 

sträcker sig till 2017. Tillsammans med Kalmar FF så hoppas Guldfågeln via 

sponsringen att deras varumärke i regionen och i övriga Sverige skall stärkas. Vår 

respondent på Guldfågeln AB är Johan Ekerot som arbetar som marknads- och 

försäljningsdirektör på företaget. 

Pontuz Löfgren AB 

Pontuz Löfgren AB är en fastighetsbyrå som har varit verksamma i Kalmar sedan år 

1994, och sedan 2007 även i Växjö. Företaget är etablerade och stora i regionen och 

har en marknadsandel på 40 % i Kalmar. Vi har valt Pontuz Löfgren på grund av att 

de sponsrar smålands två största idrottsföreningar. Relationen mellan dem och Kalmar 

FF ansåg vi intressant gällande vår studie då de är så kallade Guldsponsorer, alltså 

näst högsta sponsornivån hos Kalmar FF. De har även stöttat och sponsrat andra event 

som till exempel Barncancergalan där de under åren bidragit med 1,4 miljoner kronor. 

Vår respondent på Pontuz Löfgren AB var Mattias Rosenlund är fastighetsmäklare 

och delägare i företaget. Han har även huvudansvaret för alla sponsringsaktiviteter. 
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Mix Megapol 

Mix Megapol ingår under koncernen SBS Media Group som äger nio TV- och 

radiokanaler och varje vecka når fyra miljoner svenskar via deras tv-program och 3,4 

miljoner lyssnare via radioprogrammen. På Mix Megapol ansvar de över två av 

radiokanaler, sin egen och Rockklassiker. Varför vi valt Mix Megapol beror på deras 

stora bredd men framförallt deras sponsring mot elitidrottsföreningar som; Kalmar 

FF, Växjö Lakers, HV71 och Dackarna Speedway. Vår respondent på Mix Megapol 

heter Martin Holm och arbetar som säljchef inom Kalmar regionen.  

 

Woody Bygghandel 

Woody Bygghandel består av ett 70-tal bygghandlare som finns utspridda över hela 

Sverige. Woody Bygghandel är ett koncept från Interpares Sverige som är en fri 

inköpskedja, där bygghandlarna är delägare. Nyligen tecknade de ett treårigt avtal 

med Svenska fotbollsförbundet där Woody Bygghandel blir den officiella partnern för 

svensk ungdomsfotboll. Varför vi valde dem beror på deras nationella satsning inom 

sponsring. De är ett stort företag och ger bra bredd till våran studie. Vår respondent 

heter Sofia Fagerberg och är marknadsansvarig på Woody Bygghandel, hon har 

ansvar för upphandling och marknadsaktiviteter, på nationell nivå. Men har också 

kunskap om hur delägarna arbetar med sponsring på lokalnivå. 

Kay Wiestål 

Kay är född 1940 och är en bosatt entreprenör i Kalmar. Han har en imponerande 

bakgrund som fotbollsproffs i USA, samtidigt som han studerade vid Stanford 

University. Vidare i karriären blev han även fotbollstränare för Kalmar FF och var 

först att någonsin ta upp de i allsvenskan. Idag jobbar Kay som ekonomisk rådgivare 

och är verkställande direktör för KWK Production AB. Varför vi valde att intervjua 

Kay beror på att han har arbetat med 60-70 av Sveriges mest framgångsrika 

idrottsmän och kvinnor. Som ekonomisk rådgivare har han bland annat hjälp sina 

klienter att förhandla fram attraktiva sponsoravtal. Kay har bland annat arbetat med 

stora profiler som Björn Borg, Peter Forsberg och Ralf Edström. 
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Fredrik Göthberg 

Fredrik Göthberg har en gedigen bakgrund som företagare, på 90-talet startade han 

upp radiokanalen Hit & Gold FM, och senare drev han Toyota Center i Växjö. Idag är 

Fredrik också verksam inom tre olika företaget; Göthberg Kommunikation och 

Affärsutveckling inom sälj- och marknadsföring, där han dels utbildar säljare och 

utvecklar företags sälj- och marknadsstrategi. Han driver också en egen 

marknadsföringskanal i Växjö. Men varför vi valde att intervjua Fredrik Göthberg 

beror på att han ansvarar genom sitt företag IMCmedia för att sälja och paketera 

Östers IF och Växjö Lakers sponsorrättigheter till deras nya arenor; Myresjöhusarena 

och Vidaarena. 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Nedan följer den intervjuguide vi valt att följa under våra intervjuer. Eftersom vi valt 

en semistrukturerad intervju har vi delat upp den i punktform för att vara säkra på att 

vi fått med alla delar. 

 

Berätta om dig själv 

 

Sponsring 

 

 Definition 

 Fördelarna och nackdelar 

 Mätbarhet 

 Motiv 

 Motprestationer 

 

Varumärke 

 

 Varumärkesuppbyggnad 

 Image 

 Målgrupp 

 Exponering 

 

Nätverk 

 

 B2B 

 B2C 

 

Internt  

 

 Anställda 

 Sponsorobjekt 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. Linné-

universitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning och forskning, 

och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv 

kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 
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