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Sammanfattning 

 

Sponsring har historiskt sett genomgått en rad förändringar i takt med den ökade 

kommersialiseringen och globaliseringen av samhället. Från att till en början vara mer av 

välgörande mening krävs det numera tydliga krav på motprestation för att kallas sponsring. I 

Sverige har man de senaste åren uppnått rekordnoteringar vad gäller sponsring och där den 

överlägset största andelen består av sponsring av idrottsrörelsen. Syftet med denna uppsats är 

således att skapa en förståelse för hur företag värdesätter sitt sponsorskap av idrottsrörelsen, 

samt hur företag väljer att värdera för- respektive nackdelar vid idrottssponsring.  

 

Det empiriska underlaget är baserat på fyra semi-strukturerade intervjuer som har genomförts 

med företag som innehar större roller som sponsorer till idrottsrörelsen. Tidsperioden för 

intervjuerna har varit mellan 20 april 2018 – 3 maj 2018. 

 

Studien visar att en central del av sponsring generellt sett handlar om att skapa en “win-win”-

situation kring ett samarbete, där samtliga involverade parter gynnas positivt. Motiven till att 

ingå ett sponsorskap har enligt denna studie mestadels berört områden såsom en förbättrad 

”image”, ökad varumärkeskännedom, exponeringsmöjligheter, relationsmarknadsföring och 

sponsring som intern marknadsföring, men där målsättningen kan vara av olika karaktär 

beroende på val av sponsringsobjekt. De intervjuade nämnde även att det givetvis finns en del 

risker med sponsring i allmänhet och idrottsrörelsen i synnerhet, men att man har vidtagit 

diverse olika åtgärder för att i så god utsträckning som möjligt se till att skydda sig mot 

negativa skriverier. I vissa fall har det visat sig att sponsring till och med fungerat som en 

form av immunförsvar mot incidenter som haft potential att skada företagets anseende. 
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1. Inledning 

Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en övergripande bild om forskningsområdet och dess 

bakgrund. En definition av fenomenet sponsring samt en problemdiskussion kring detta 

presenteras, något som sedermera mynnar ut i ett syfte och ett antal forskningsfrågor. 

 

1.1 Problembakgrund 

Idrotten räknas idag som Sveriges största folkrörelse enligt Riksidrottsförbundet (2018) och 

engagerar en stor skara av landets befolkning på daglig basis. Faktum är att nio av tio barn 

och ungdomar representerar en idrottsförening vid något tillfälle under sin uppväxt (ibid.). 

Enligt Fyrberg och Söderman (2009) är idrotten som fenomen unik på flera olika sätt och står 

för många av de positiva värden som flertalet företag gärna vill associeras och förknippa sig 

med. Forskarna menar på att idrotten kan stå för flera olika typer av värden där idrottsliga 

framgångar kan vara ett utav dem (ibid.).  

 

“Vi har valt att sponsra idrotten för att nå både affärs- och samhällsnytta. I det avseendet har 

Djurgården hela tiden varit ett föredöme. Det är med glädje vi nu fortsätter i samma goda 

framåtsträvande anda. [...] Att vara med och bidra till att pojkar och flickor får idrottens alla 

fina värdegrunder med sig in i vuxenlivet har stor betydelse för oss.” (DIF 2018) 

– Nils Wiberg, VD Prioritet Finans 

 

Samtidigt menar Fyrberg-Yngfalk (2014) att idrotten idag i flera avseenden är direkt beroende 

av de ekonomiska bidrag som man bland annat får genom sina sponsorer, detta för att 

överhuvudtaget kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av dessa bidrag kan vara sponsring 

från olika företag. Vidare anser man att sponsring handlar om att skapa en ömsesidig nytta för 

båda parter, där samtliga inblandade kan känna sig tillfreds med hur överenskommelsen är 

utformad (ibid.). Att arbeta noggrant och systematiskt i processen att välja sponsringsobjekt 

menar Stotlar (2004) är en nyckelkomponent för ett lyckat samarbete. 

 

Larsson (2015) skriver om sponsring kring Volvo Ocean Race och förklarar att det finns en 

rad olika motiv till att ingå ett sponsorsamarbete. Att agera sponsor menar man ger ett 

mervärde i kundrelationer och kan även användas som ett sätt att stärka den egna personalen. 

Dessutom är det ett sätt att stärka sitt varumärke, vilket i slutändan rimligtvis bör generera i 
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en ökad försäljning. Vägen till ett lyckat sponsorskap kan vara snårig, men faller 

sponsorskapet väl ut finns det en stor potentiell vinning för båda parter. (ibid.) 

 

Om inte den givna överenskommelsen följs mellan parterna finns det enligt Chien, Kelly & 

Weeks (2016) en överhängande risk för att företag väljer att avsluta sina samarbeten med 

omedelbar verkan. Detta med anledning av att företagens anseende inte ska behöva ta skada 

av sådant som idrotten själv orsakat. Konsekvenserna kan bli förödande för de som drabbas 

av följderna (ibid.). När det exempelvis framkom att cyklisten Lance Armstrong varit dopad 

under sin karriär, valde ett flertal av hans huvudsponsorer att tämligen omgående upphöra 

med sitt partnerskap (BBC 2012). Svedjetun (2016) nämner ytterligare ett exempel på när 

företag tydligt markerat sitt ställningstagande till doping inom idrotten och det var då både 

Nike och Porsche avslutade sitt samarbete med tennisstjärnan Maria Sjarapova, detta efter att 

även hon testats positivt för dopning. 

 

Det är inte heller bara den som blir sponsrad som kan få utstå jobbiga konsekvenser genom 

negativa händelser som påverkar sponsoravtalet. När Swedbank år 2007 köpte 

namnrättigheterna till den nya nationalarenan för fotboll förklarar Månsson (2012) att 

företaget betalade omkring 153 miljoner kronor för rättigheten som skulle betalas över en 

sextonårsperiod. Det var vid denna tidpunkt den största arenasponsringen i Sverige genom 

tiderna. I samband med bygget väcktes det dock åtal mot sex personer för mutbrott med 

koppling till byggandet. Något som fick Swedbank att i samband med detta agera och 

överlämna namnet till antimobbningsorganisationen Friends (ibid.). Swedbank hävdar själva 

att överlåtandet av namnbytet dock inte hade något med mutanklagelserna att göra utan 

istället var det ett sätt att öka värdet på sin investering genom att involvera en tredje part 

(Björklund & Elfström 2011). 

 

1.1.1 Sponsring – nutid och dåtid 

I takt med den ökade kommersialiseringen och framförallt globaliseringen av både samhället 

och idrotten har även sponsringens roll inom idrotten förändrats. Det ställs från idrottens sida 

krav på fler aktörer som kan skjuta till resurser inom idrotten och det finns dessutom fler 

aktörer som i takt med den moderna samhällsutvecklingen också har chansen att göra det. 

(Fyrberg & Söderman 2009) 
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Meenhagen (2013) skriver om hur sponsringen inom idrottsrörelsen fortsätter att öka. En 

anledning som han beskriver är det engagemang och känslomässiga band som idrottsrörelsen 

bidrar med. Vidare menar han att i takt med den ökade globala sponsringen, så ökar också 

kraven på en specifik målsättning med sponsorskapet. (ibid.) 

 

Även om sponsringen idag förmodligen är mer aktualiserat än någonsin så är det även något 

som historiskt sett funnits med länge och har på så sätt en historisk referensram att utgå ifrån. 

Redan under gladiatortiden förekom det sponsring i form av ekonomiskt starka personer som 

bidrog med sponsring för att därigenom också öka sin egen popularitet (Busby & Winfield 

2002).  

 

Roos och Algotsson (1996) berättar om att det skulle dröja fram tills runt 1970-talet innan 

sponsring började användas som marknadsföring, där det dessförinnan oftast sågs som en 

gåva och mer ren välgörenhet. Idag ser kraven dock annorlunda ut och med det borde det 

rimligtvis även krävas en i allmänhet mer professionell och kommersiell syn på sponsringen 

som ett fenomen. Faktorerna i den moderniserade sponsringen kan göra att sponsringen på 

flera sätt upplevs som något diffus vilket även Olkkonen (2000) beskriver. 

 

IRM (2017) skriver om hur sponsring i Sverige för 2016 uppgick till den rekordhöga summan 

på knappt 7,2 miljarder kronor. I den summan utgör idrottsorganisationerna störst andel med 

drygt 70 procent. Resterande del utgörs av kulturell och social sponsring (ibid.). Detta stärker 

det som Jobber & Fahy (2006) skriver om, då de menar att idrotten är det absolut vanligaste 

sättet att sponsra genom.  

 

1.1.2 Definition av sponsring 

“Sponsorship is a business method for communication and marketing which, in the short and 

long term, has the aim of contributing to the sponsor’s brand awareness and image, as well 

as increasing the sponsor’s sales. Sponsorship should benefit all those involved, and lead to a 

result that can be measured against pre-defined objectives.” 

– Jiffer & Roos (1999), s. 25 

 

Även Roos och Algotsson (1996) beskriver sponsring som en affärsmässig överenskommelse 

med syfte att uppnå de båda parternas definierade mål. Detta skulle kunna ses som en mer 

modern definition av sponsring ur ett mer kommersiellt och inte fullt ut enbart välgörande 
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ändamål. Hur de definierade målen hos företagen som sponsrar ser ut kan dock skilja sig en 

del. Dahlén och Lange (2009) skriver om “goodwill” som ett utav målen som företagen kan 

sträva efter med sitt sponsorskap.  

 

Det tidigare nämnda exemplet kring Swedbank som överlåter arenanamnet till Friends skulle 

kunna ses som illustrerande för hur sponsring kan ge sig uttryck i olika former. Inte bara med 

direkta pengar eller produkter, utan också i form av överlämnande av en immateriell rättighet. 

Mullin (2000) skriver om just benämningsrättigheter för ett evenemang eller aktivitet som en 

ofta dyr investering som kräver att företaget har en väl genomtänkt ekonomisk plan. Mullin 

skriver vidare om hur imagen för ett företag är det primära målet för företagens 

sponsringsverksamhet för att i ett senare skede kunna öka företagets vinst. I fallet med 

Swedbank visar det på hur flera olika tillvägagångssätt är möjliga. (ibid.) 

 

Enligt Skatteverket (2005) ska sponsring som inte motsvaras av en motprestation av den 

mottagande parten definieras som en gåva och är då inte avdragsgill. I skatteverkets definition 

av avdragsgill sponsring krävs det ett avtal med direkta motprestationer som sponsorn ska 

kunna redovisa i sponsringsavtalet. De direkta motprestationerna ska värderas till 

marknadsvärdet. (ibid.)  

 

Något som i nutid kan ses som aktuellt utifrån ett företagsperspektiv är att jobba med CSR, 

vilket står för corporate social responsibility. Enligt Walraven, Bijmolt och Koning (2014) 

kan ett CSR-åtagande från företagen generera positiv image genom framförallt support av 

non-profit organisationer. Ett CSR-åtagande från ett företag skulle kunna innebära att man är 

med och finansierar olika typer av aktiviteter eller stöttar evenemang ekonomiskt framförallt 

utifrån ett socialt perspektiv. Författarna beskriver vidare att det finns en osäkerhet i huruvida 

CSR ska ses som sponsring och att det är en levande diskussion med olika åsikter. (ibid.) 

 

Svenskt näringsliv (2008) har försökt att reda ut CSR-begreppets egentliga betydelse och 

diskuterar samtidigt problematiken med dess otydliga innebörd. Svenskt näringsliv lyfter 

bland annat upp att en av de stora bristerna i dess definition är att innebörden av begreppet 

skiljer sig brett mellan olika länder. Det framkommer inte heller i deras definition om en 

motprestation för mottagande part av CSR-stöd är av krav. (ibid.) 
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Med detta som grund så har denna studies definition av sponsring valt att inte ta direkt hänsyn 

till CSR-arbetet hos de olika företagen. Vi lutar oss istället mot Skatteverkets definition om 

att sponsring måste besvaras med en motprestation av mottagande part. I vårt arbete har vi 

också utgått från en definition utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Där har vi valt att titta på 

sponsring som rör sig mot en organisation eller förening och alltså inte mot någon specifik 

individ.  

 

1.1.3 Sponsring/välgörenhet 

I en modell av Jiffer och Roos (1999) förklaras och tydliggörs sambandet mellan sponsring 

och välgörenhet. Man menar att skillnaden mellan dessa två relationstyper utgörs av graden 

av motprestation samt krav på effekt, något som åskådliggörs nedan i Figur 1. När man talar 

om motprestation menar man i denna kontext sådant såsom exempelvis exponering och 

försäljning, där man alltså har en förväntan på prestation. Med krav på effekt syftar man 

istället på bland annat sportslig framgång och massmedial uppmärksamhet (ibid.). Det som 

huvudsakligen kommer behandlas i denna uppsats avser sådant som nedan benämns som 

“Ren sponsring”, där det alltså finns ett krav på effekt samt krav på motprestation från det 

sponsrande företaget. 

 

 

Figur 1. Sponsring/välgörenhet. (Jiffer & Roos 1999, s. 26) 
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1.2 Problemdiskussion 

I ett allt större och växande digitaliserat konsumentsamhälle menar Hankinson & Cowking 

(1997) att konkurrensen för utbud av varor och tjänster har ökat hos olika företag. Det har lett 

till allt större krav på en så effektiv marknadsföring som möjligt. Med den ökade 

digitaliseringen och globaliseringen samhället har genomgått är också möjligheterna till 

marknadsföring på många sätt bredare än förut. Att välja en effektiv marknadsföring kan idag 

därför vara betydligt svårare och en snårigare väg fram bland alla de alternativa 

kommunikationsmedel som finns idag. Ett sätt är att använda sitt varumärke som 

kommunikationsmedel. Ett kommunikationsverktyg för detta är PR, public relations, och där 

sponsring är ett av de sätt som företag väljer att synas och marknadsföra sig själva på. (ibid.) 

 

Fyrberg & Söderman (2009) påstår att sponsorinvesteringar generellt sett ökar samt att 

idrotten är den dominerande branschen i detta. Att synas tillsammans med idrotten i olika 

sammanhang har alltså gått mot att mer och mer bli en central del av företagens egna 

marknadsföringsstrategier. Man har insett att man kan använda sponsring som ett 

marknadsföringsmedel genom vilket man dessutom kan stärka sitt egna varumärke, samt att 

man får en möjlighet att direkt kommunicera med en grupp människor som man normalt sett 

kanske inte hade kommit i kontakt med utan ingången via idrotten. (ibid.) 

 

I grund och botten är sponsring ett brett område. Det kan omfatta flera olika typer av 

aktiviteter och genom kommunikation ge sig uttryck på flera olika sätt. Just det flertalet 

alternativa aktiviteterna inom sponsring gör också att den kan ses som ett innehåll av flera 

delar inom marknadsmixens element. Men vad utgör då sponsringens signum och vilka för- 

respektive nackdelar finns det samt hur värderas detta? 

 

1.3 Forskningsfrågor 

• Vad har företagen för målsättning med sin sponsring? 

• Hur går företag tillväga vid val av sponsringsobjekt? 

• Hur värderar företag för- respektive nackdelar vid sponsring av idrottsrörelsen? 

 

1.4 Syfte  

Studiens syfte är att skapa förståelse för hur företag värdesätter sitt sponsorskap av 

idrottsrörelsen, samt hur företagen väljer att värdera för- respektive nackdelar vid sponsring 

av idrottsrörelsen.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensramar. De teoretiska utgångspunkterna 

grundar sig vid studiens syfte och dess forskningsfrågor.  

 

2.1 Motiv till sponsring 

Tripodi (2001) förklarar att marknadsföring generellt bör ses som ett verktyg för att uppnå 

uppsatta mål och att sponsring inte är något undantag gällande detta. Att formulera tydliga 

mål med ett sponsorskap gör det även möjligt att sedermera kunna utvärdera i vilken 

utsträckning som dessa mål faktiskt uppfyllts (ibid.). Anledningarna till att ingå ett 

sponsorskap kan variera, men Tripodi (2001) lyfter framförallt fram två huvudsakliga orsaker 

till detta som berör företagens kommunikation, nämligen en ökad varumärkeskännedom och 

en förbättrad “image”. Att kunna förbättra företagets ”image” är något som även Mullin 

(2000) framhäver som den kanske viktigaste aspekten med ett sponsorskap. 

 

Det finns olika tillvägagångssätt för att förbättra ett företags ”image” och Grönkvist (2000) 

beskriver bland annat att associationsvärdet vid sponsring får allt större betydelse. När man 

agerar sponsor vill man kunna utnyttja den ”goodwill” som finns hos sponsringsobjektet 

(Dahlén & Lange 2009; Grönkvist 2000). Därigenom menar Grönkvist (2000) att man vill åt 

en imageöverföring till sitt eget företag och att man på så sätt blir förknippad med något 

positivt.   

 

Förutom motiven om en ökad varumärkeskännedom och en förbättrad ”image”, nämner 

Cornwell (2014) även att sponsring kan användas i syfte att få exponera sitt varumärke för en 

bred publik. Jiffer och Roos (1999) menar att det traditionellt sett mest förekommande 

området kring sponsring just handlat om exponering, men att det inte är förrän man adderar de 

tre elementen associationer, relationer och integrerad kommunikation som sponsorskapet blir 

som mest effektivt som marknadsföringsverktyg. 

 

Att vara med och bidra till ett bättre samhälle i form av att vara en god samhällsaktör är även 

det ett motiv som Grönkvist (2000) tar upp och något som med åren har blivit allt viktigare. 

Där gäller det att förstå att man som företag är en del av samhället och att man har ett visst 

ansvar i att uppträda som goda förebilder. Genom sponsring finns möjligheter att uppfylla 
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detta motiv och ifall man väljer att inte ta sitt ansvar riskerar man att tappa en del respekt från 

omgivningen. (ibid.) 

 

Ytterligare en anledning till varför man använder sponsring som ett marknadsföringsverktyg 

är att man ges möjligheten att nå en specifik målgrupp som annars kanske hade varit svår att 

fånga i andra sammanhang (Cornwell 2014; Jiffer & Roos 1999). Platsen för ett evenemang 

kan enligt Jiffer och Roos (1999) således användas som en kommunikationskanal genom 

vilket sponsorn mer personligen kan möta sin målgrupp, något som även ger sponsorn en viss 

exklusivitet inom sitt område. På så sätt kan företag stänga ute sina konkurrenter och enbart 

fokusera på att öka sin egen synlighet. (Grönkvist 2000; Jiffer & Roos 1999) Därtill menar 

Cornwell (2014) att företag kan välja att arbeta med sponsring för att på så sätt kunna 

differentiera sitt varumärke från sina konkurrenter och för att kunna addera ett finansiellt 

värde till varumärket. 

 

Den relation som kan utvecklas mellan sponsorn och sponsringsobjektet menar Jiffer & Roos 

(1999) är ett av de starkaste motiven till att arbeta med sponsring. De rättigheter som man 

förvärvar genom ett sponsoravtal kan ge en helt ny dimension till sponsorn och dess 

produkter, vilket sedermera har visats sig ha en effekt såväl internt som externt i form av 

bland annat en känsla av samhörighet (Grönkvist 2000; Jiffer & Roos 1999). Man kan som 

konsument uppleva en viss stolthet i att företag väljer att stödja specifika aktiviteter, något 

som kan få till följd att man av den anledningen beslutar sig för att införskaffa produkter från 

det företaget snarare än dess konkurrenter (Jiffer & Roos 1999). Det kan skapa ett mervärde 

till sponsringen som fått en tydlig kommersiell prägel som blivit allt viktigare i ett generellt 

sponsorskap, något som Hessling, Åsberg och Roxenhall (2018) skriver om. 

 

Hessling, Åsberg och Roxenhall (2018) framhäver dessutom vikten av ett känslomässigt 

förhållande och förståelse mellan de båda parterna som ett viktigt motiv i ett sponsorskap. Ett 

sådant samförstånd bidrar genast med ett mervärde och dimension i sponsorskapet som annars 

är svår att nå. (ibid.)  

 

Det slutgiltiga målet med ett sponsorskap är att på både kort och lång sikt se till att öka 

företagens försäljning, vilket egentligen är målet med all form av marknadsföring. (Jiffer & 

Roos 1999; Mullin 2000).  
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Motiven till att arbeta med sponsring är många, men trots detta finns det ett antal nackdelar 

som Jiffer och Roos (1999) lyfter fram om att det är tidskrävande, samtidigt som det ställer 

stora krav på förberedelser och planering. Dessutom krävs det en personal som har stor 

kunskap kring ämnet för att få det att bli effektivt i långa loppet. Att man har klart för sig 

redan i ett tidigt skede kring vilka mål man har med sin sponsring samt vad man vill uppnå 

och varför det är viktig. (ibid.) 

 

2.2 Relationsmarknadsföring 

En stor del av ett sponsorskap handlar som tidigare nämnt om att kunna hantera relationer och 

att det finns en stor potentiell vinning för båda parter om det sköts på rätt sätt (Jiffer & Roos 

1999). Inom relationsmarknadsföring menar Grönroos (1999) att man betonar vikten av att 

vidmakthålla relationen till de aktörer som man har fortlöpande kontakt med. Avsikten med 

denna form av marknadsföring är att kunna addera ett mervärde till följd av en hög 

tjänstekvalité, något som sedermera ska bidra till att kunna differentiera ett företag från ett 

annat (Grönroos 1999; Gummesson 2002). Vidare menar Gummesson (2002) att man 

följaktligen även vill att det ska leda till en minskad kundomsättning samt att de redan 

existerande relationerna ska göras ännu starkare. 

 

Grönroos (1999) menar att relationsmarknadsföring erbjuder ett annat perspektiv på de 

relationer som finns på en marknad jämfört med mer traditionell marknadsföring. Enligt 

honom har det skett lite av ett paradigmskifte inom marknadsföring, där man gått från ett 

transaktionsorienterat synsätt till att det numera kretsar mer kring att kunna hantera relationer. 

Relationsmarknadsföring har enligt hans definition som utgångspunkt att inledningsvis 

identifiera en möjlig relation innan den senare kan etableras (ibid.) En nyckelaspekt kring 

denna form av marknadsföring förklarar Grönroos (1999) är att det inte enbart handlar om att 

attrahera kunder och att skapa transaktionstillfällen, utan det är även av stor vikt att ständigt 

se till att upprätthålla och förbättra de redan pågående relationerna som man etablerat sedan 

tidigare. Därtill har man ett ansvar att följa upp de uttalade löften som man lämnat på förhand 

och att vara noggrann med att dessa uppfylls. (ibid.) 
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“Marketing is the process of identifying and establishing, maintaining, and enhancing, and 

when necessary also terminating relationships with customers and other stakeholders, at a 

profit, so that the objectives of all parties involved are met; and this is done by a mutual 

exchange and fulfillment of promises.” 

– Grönroos (1999), s. 328 

 

Gummesson (2002) väljer i sin tur att beskriva relationsmarknadsföring kring tre centrala 

begrepp, närmare bestämt: relationer, interaktioner och nätverk. Han menar att en relation i 

dess enkelhet kräver minst två parter som har en förbindelse med varandra. När nya kontakter 

knyts och relationerna både blir fler till antalet och mer komplexa menar man att ett nätverk 

har uppstått. Interaktionen utgörs sedan av den aktivitet och det samspel som försiggår mellan 

de inblandade parterna. (Gummesson 2002). Att ha ett långsiktigt tankesätt kring sina 

relationer är viktigt, alltsammans för att kunna skapa sig fördelar gentemot sina konkurrenter 

både på kort och lång sikt. (Grönroos 1999; Gummesson 2002) 

 

Inom sponsring menar Walraven, Koning och Van Bottenburg (2012) att långsiktighet i 

sponsringsrelationer är eftersträvansvärt och att det skapar en mer gynnsam respons från den 

bestämda målgruppen. Anledningen till detta förklaras vid att sponsorskapet därigenom 

uppfattas som mer engagerat, något som även bidrar till en ökad sannolikhet för att kunderna 

ska minnas samarbetet (ibid.). 

 

2.3 Sponsring som intern marknadsföring 

Enligt Walraven, Koning och Van Bottenburg (2012) är intern marknadsföring att betrakta 

som en viktig komponent för hur framgångsrik en organisation är. Medarbetare som är mer 

engagerade och tillfredsställda kommer i högre grad att vara motiverade till att uppnå 

företagets uppsatta mål. Därtill spelar medarbetarna en betydande roll i att skapa ett värde för 

kunderna. (ibid.)  

 

När ett sponsorskap även används som en form av internt varumärkesbyggande menar 

Walraven, Koning och Van Bottenburg (2012) att det har en potential av att inverka på 

medarbetarnas egna identiteter och engagemang inom företaget. Således bidrar det till en 

känsla av intern stolthet inom företaget och slutligen även en ökad lojalitet. (Walraven, 

Koning & Van Bottenburg 2012; Jiffer & Roos 1999) 
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Utöver detta menar Meenaghan (1983) även att ett sponsorskap kan användas i syfte att 

rekrytera ny personal. Detta genom att det i positiv anda bidrar till en ökad 

varumärkeskännedom kring företaget och att fördelaktiga associationer skapas hos potentiella 

medarbetare. (ibid.) 

 

2.4 Val av sponsringsobjekt 

Stotlar (2004) skriver om hur det allt som oftast är idrottsrörelsen själva som väljer att söka 

upp sponsorobjektet istället för tvärtom. Att förstå hur ett företag väljer sina sponsringsobjekt 

är således av intresse även för den aktör som blir sponsrad (ibid.). Generellt sett menar Clark 

(1995) att man i förhand bör definiera ett antal kriterier som måste vara uppfyllda innan man 

överhuvudtaget överväger ett sponsorsamarbete, detta för att få en tydlighet i vad som är 

intressant och kunna veta vad man ska fokusera på. 

 

Även Jobber (2001) menar att man som företag bör fundera kring ett antal frågor vid val av 

lämpligt sponsringsobjekt. Det handlar om att vara tydlig med den målbild som man har kring 

sin kommunikation och att alltså på förhand veta vad man strävar efter med sitt sponsorskap. 

Det kan exempelvis vara att förbättra sin ”image” eller att knyta nya relationer. Då är det även 

av stor vikt att veta vilken målgrupp som man vill fånga genom sitt sponsoråtagande. Vidare 

beskrivs det mest väsentliga vid val av sponsringsobjekt vara att man hittar en partner som har 

en liknande ”image” som sitt eget företag och att man således står för samma värden. (ibid.) 

 

Clark (1995) menar även att man som företag bör fundera kring eventuella risker med ett 

sponsoråtagande innan man slutligen fattar ett beslut om att sponsra eller inte. Vissa 

sponsringsobjekt riskerar negativ publicitet och kan därför medföra en negativ association till 

företaget (ibid.). Chien, Kelly & Weeks (2016) understryker vikten av att som sponsor se till 

att distansera sig från idrottare och föreningar i händelse av att en skandal kommit upp till 

ytan. Detta med anledning av att allmänheten inte ska få någon uppfattning av att man står 

bakom sådant och att det därigenom inte ska skapas någon negativ association till företaget. 

Ifall det uppstår en incident menar man att det är viktigt för en sponsor att fundera kring dess 

effekter och väga eventuella fördelar mot de potentiella nackdelarna, detta innan man fattar ett 

slutgiltigt beslut kring huruvida man bör avsluta sitt samarbete eller inte. Att avsluta ett 

samarbete till följd av en skandal behöver nödvändigtvis inte vara den enda och rätta utvägen, 

utan ibland kan det räcka med att tydligt markera att man tar avstånd till det inträffade (ibid.). 
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2.5 Utvärdering av sponsring 

Stotlar (2004) betonar vikten av att finna användbara verktyg till att kunna utvärdera sitt 

sponsorskap. Detta anser även Tripodi (2001) vara väsentligt på grund av att företag 

därigenom kan mäta och bedöma avkastningen på sin investering. Tidigare har flertalet 

företag misslyckats med att utveckla ett effektivt sponsorskap som kunnat svara mot de 

förutbestämda målen. Detta menar man delvis kan förklaras av en tidigare avsaknad av en 

fastställd utvärderingsprocess i såväl teorin som i praktiken. I takt med att sponsringen kring 

idrottsrörelsen ökat har också betydelse av att utvärdera dess effekt blivit allt viktigare. Att 

sponsringen har vuxit sig starkare genom åren har således resulterat i att behovet av ett tydligt 

utvärderingsverktyg har skapats. (Stotlar 2004) 

 

Att utvärdera ett sponsorskap handlar enligt Stotlar (2004) inte enbart om vad sponsorskapet i 

sig genererar, utan även om huruvida de specifika målen med sin marknadsföring genom 

sponsring uppfylldes eller inte. Tripodi (2001) förklarar att det inte alltid går att mäta samtliga 

mål med ett sponsorskap, men att man bör kvantifiera de mål som går att mäta. Har man 

exempelvis som mål att öka varumärkeskännedomen bör man förutom att mäta denna, även 

studera effekten hos specifika målgrupper under en bestämd tidsperiod (ibid.). 

 

Generellt sett menar Stotlar (2004) att sponsring har genomgått lite av en övergång från att 

vara välgörenhet till att numera mer kretsa kring en form av avkastning på investering. 

 

2.6 A-ERIC-modellen 

Jiffer och Roos (1999) tar upp en modell vid namn A-ERIC som beskrivs vara ett användbart 

verktyg i de fall man ämnar planera och utvärdera diverse olika sponsringsarbeten. Motiven 

till sponsring beskrivs enligt denna modell utifrån fyra olika element: Associationer, 

Exponeringar, Relationer och Integrerad Kommunikation.  
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Figur 2. A-ERIC-modellen. (Jiffer & Roos 1999, s. 36 & 52) 

 

2.6.1 Association 

Ett företag som agerar sponsor vill skapa en unik association som relaterar till en specifik 

målgrupp. Detta är något som sedan är av stor vikt för hur företaget väljer att bedriva sin 

kommunikation. En sponsringsaktivitet förmedlar ett specifikt budskap, vilket således skapar 

en association med ett visst kundsegment. Kunderna som upplever ett positivt värde av 

sponsringsaktiviteten skapar därmed en association mellan det sponsrande företaget och själva 

sponsringsobjektet, något som i sin tur ger konkurrensfördelar. (Jiffer & Roos 1999) 

 

2.6.2 Exponering 

Enligt Jiffer och Roos (1999) finns det ett antal olika tillvägagångssätt för sponsrande företag 

som vill exponera sitt varumärke. Att visa upp sig i media i form av till exempel TV och 

tidningar är ett exempel, men det kan även handla om att synliggöra sitt varumärke 

runtomkring ett eventområde och vid stora prisutdelningar. Oavsett strategi är det viktigt att 

poängtera vikten av att känna sin målgrupp för olika aktiviteter för att veta vart man bör rikta 

sitt fokus i första hand. (ibid.) 

 

2.6.3 Relationer 

Evenemang och andra sponsoraktiviteter skapar en mötesplats där möjligheten finns att knyta 

värdefulla kontakter menar Jiffer och Roos (1999). Författarna menar vidare att ett event 

exempelvis kan vara ett ypperligt tillfälle för en sponsor att träffa både publik, deltagare, 
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andra inbjudna gäster och andra sponsorer. En grupp av människor som man kanske inte hade 

fått chansen att möta annars och som man nu istället får möjligheten att bygga en relation till, 

samt att man genom ett erfarenhetsutbyte kan samla på sig nyttig kunskap inför framtiden. 

(ibid.) 

 

2.6.4 Integrerad kommunikation 

En förutsättning för en lyckad sponsringsaktivitet är att man framgångsrikt kunnat etablerat en 

god relation mellan sponsorn och sponsringsobjektet. Dessutom skall båda parter känna att 

man har något att vinna på en eventuell överenskommelse. Att använda sig av ett speciellt 

tema som man sedermera förmedlar till omgivningen har visat sig vara lyckosamt. Denna 

kommunikation kan sedan ske på olika sätt, men TV, radio och Internet är alla plattformar 

som används för att nå ut till sin målgrupp. (Jiffer & Roos 1999) 

 

2.7 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Att bedriva en sponsringsverksamhet är ett arbete som sträcker sig över flera olika områden 

och där man i rollen som sponsor framför allt bör ha en klar målbild över vad man vill 

åstadkomma genom sin sponsring. Tyngdpunkten i den teoretiska referensramen har legat på 

att behandla de bakomliggande motiv som finns kring sponsring i allmänhet. De motiv som 

huvudsakligen har framhävts har berört en förbättrad ”image”, ökad varumärkeskännedom, 

exponeringsmöjligheter, relationsmarknadsföring och sponsring som intern marknadsföring. 

Vilka motiv som man särskilt väljer att betona i ett sponsorsamarbete kan komma att variera 

beroende på val av sponsringsobjekt och i den beslutsprocessen är det viktigt att hitta ett 

företag med liknande ”image” och som står för samma värden som sitt eget företag, samt att 

man funderat kring eventuella risker som föreligger. Att sedermera utvärdera ett sponsorskap 

handlar i stora drag om att studera vad det i sig genererat, men även om man lyckats uppfylla 

de på förhand uppsatta målen. Användandet av de valda teorierna ska följaktligen bidra till att 

uppnå en ökad förståelse för hur företag värdesätter sitt sponsorskap av idrottsrörelsen och 

hur man väljer att värdera de för- respektive nackdelar som uppenbarats. 
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3. Metod  

Detta avsnitt syftar till att förklara studiens metodiska tillvägagångssätt och insamlingen av 

empirin. Metodavsnittet presenterar också studiens urval av respondenter samt utformningen 

av intervjuguiden. 

 

3.1 Kvalitativ ansats 

Insamlingen av den empiriska data har framförallt utgått från studiens forskningsfrågor och 

vilken metod som är bäst lämpad för att besvara dessa. Det gör att studien har valt att utgå 

från en kvalitativ metod. Den främsta anledningen till att använda just denna metod är att den 

utgår från att analysera och förstå verkligheten. Utifrån den kvalitativa metoden har forskarna 

sedermera valt att genomföra kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med intressanta objekt 

kopplade till denna studie. Förhoppningen med detta val är enligt Bryman & Bell (2017) att 

intervjuerna ska kunna landa i vad respondenten faktiskt tycker och inte utgå från forskarens 

perspektiv. Det gör att intervjuerna också ska kunna röra sig i olika riktningar inom ramen för 

frågeställningen (ibid.). 

 

3.1.1 Abduktiv ansats 

Det abduktiva angreppssättet handlar enligt Alvesson & Sköldberg (2017) om att utifrån 

teorin och empirin få fram en bredare förståelse och tolkning av fenomenet. Det beskrivs som 

en kombination av ett deduktivt och induktivt arbetssätt. I det abduktiva angreppssättet så ges 

även möjligheter för justeringar av den teoretiska referensramen allteftersom nya upptäckter 

görs (ibid.). Att arbeta enligt detta sätt anser forskarna har varit lämpligt för denna studie. 

 

Inledningsvis i studiens arbete har det jobbats med att ta fram lämpliga modeller och teorier 

som hjälper till att besvara studiens syfte och skulle med detta kunna ses som ett inslag av 

deduktiv ansats. Bryman & Bell (2017) skriver om hur en deduktiv ansats samlar in lämplig 

data för att senare antingen kunna förkasta eller bekräfta teorin. Studiens arbete har 

framförallt utgått från A-ERIC modellen i utformning av intervjuguide och frågeställningar. 

Däremot har det inte funnits något främsta syfte att generalisera teorin som är en av 

utgångspunkterna i den deduktiva ansatsen. I ett senare skede har det förekommit inslag av ett 

induktivt arbetssätt genom att i efterhand finna teorier som kunnat kopplas ihop med empirin. 
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3.2 Utformning av intervjuguide  

De semi-strukturerade intervjuerna har utgått ifrån en intervjuguide, se bilaga 1. Denna har 

innehållit ett antal huvudfrågor och en lista med färdiga ämnesområden med underliggande 

följdfrågor som varit någorlunda strukturerade, samtidigt har de varit öppna för att på sätt inte 

styra respondenten att svara i en specifik riktning. Intervjuobjektet får således utveckla sina 

egna tankar och svara mer utförlig kring de områden som diskuteras (Bryman & Bell 2017; 

Denscombe 2016). Bryman & Bell (2017) beskriver en intervjuguide som något som nästan 

skulle kunna liknas vid en kort minneslista över vilka områden som ska täckas i intervjun. 

Utformningen av intervjuguiden gjordes för att på ett så effektivt sätt som möjligt tillgodose 

studiens syfte och forskningsfrågor. Som hjälp till att utforma intervjuguiden togs även 

hänsyn till studiens teoretiska grund. Detta för att i ett senare skede kunna analysera 

eventuella samband mellan teori och empiri, samt för att slutligen få fram en slutsats.  

 

Intervjuguiden utgick från fyra centrala områden, nämligen företagens målsättning med 

sponsring, val av sponsringsobjekt, risker med sponsring samt hur företagen utvärderade sitt 

sponsorskap. Bland dessa kategorier utformades sedermera underliggande följdfrågor som 

utifrån respondentens svar kunde formuleras på lite olika sätt. Dessa följdfrågor anpassades 

för att på så sätt få så relevant information som möjligt av respondenterna.  

 

3.3 Urval av respondenter 

Inledningsvis sammanställdes en lista av författarna med potentiella företag som skulle kunna 

vara av intresse för studien. Fokus låg på större eller något större svenska företag som är 

aktiva inom sponsring av idrottsrörelsen i Sverige. Därefter kontaktades ett antal av dessa för 

förfrågan om intervju via mejl. Fyra företag ansåg slutligen vara ett lämpligt antal för studien 

utifrån den givna tidsramen, samtidigt som det ger tillräckligt med underlag för att kunna 

hjälpa till att uppnå studiens syfte på ett djupgående sätt. Med fyra företag var förhoppningen 

alltså att även att uppnå teoretisk mättnad (Denscombe 2016). Samtliga fyra företag var också 

de som svarade på förfrågan om att kunna ställa upp för en intervju. De företag som inte 

svarade på förfrågan kontaktades inte något mer.  

 

Kontakten mot företagen riktades mot ledande personer inom organisationen som på förhand 

ansågs lämpliga till att kunna besvara studiens forskningsfrågor, något som skulle kunna 

betraktas som ett strategiskt urval. Bryman & Bell (2017) förklarar att ett strategiskt urval tar 

hänsyn till just vem eller vilka som är bäst lämpade till att kunna besvara frågor kopplade till 
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studien. Urvalet bör också betraktas som ett subjektivt och målstyrt urval (Bryman & Bell 

2017; Denscombe 2016). Ett subjektivt urval beskrivs enligt Denscombe (2016) som något 

där enskilda personer som är att betrakta som intressanta för studien väljs ut. Detta för att få 

så stor relevans för studien som möjligt. Som tidigare nämnts har studiens urval och 

population riktat sig mot större företag som sponsrar idrottsorganisationer. Där vi slutligen 

landat i fyra relevanta företag. Då författarna inte såg någon anledning att intervjua personer 

som inte hade en befattning med sponsorskapet inom företagen så ska urvalet också ses som 

ett icke-sannolikhetsurval (Denscombe 2016).  

 

3.3.1 Val av sponsorer 

I valet av sponsorer har intervjuer genomförts med Volkswagen, Serneke, Fabege och 

Vattenfall. Samtliga fyra företag är aktiva inom sponsring av idrottsrörelsen.  

 

Volkswagen 

Volkswagen är idag en aktiv sponsringsaktör inom flera olika områden. Volkswagen (2018) 

skriver att företaget satsar hårt på idrotten, där framförallt fotboll och längdskidåkning varit i 

fokus. Volkswagen har sedan 2016 ett sponsoravtal med Svensk Elitfotboll. Det innebär att 

man är officiell ligapartner till Allsvenskan och Superettan, samt att man exponeras i samband 

med de olika lagens matcher. Inom längdskidåkningen har företaget sedan 2008 samarbetat 

med det svenska landslaget. Sponsorsamarbetet innebär bland annat att Volkswagen bistår 

skidlandslaget med material och persontransport. 

 

STCC och Rallycross är andra sporter som Volkswagen valt att inleda ett sponsorsamarbete 

omkring. Inom STCC har Volkswagen bland annat bistått med tävlingsbilar till förare. Inom 

rallycrossen har man ett eget team vid namn PSRX Volkswagen World RX Team Sweden 

som representeras av olika förare. 

 

Volkswagen har även annan inriktning av sponsring än bara idrott. Bland annat har man sedan 

2010 samarbete med hjälporganisationen BRIS. Sedan 2013 jobbar man även tillsammans 

med Folkspel som syftar till att stödja svenskt föreningsliv.  

 

Serneke 

Serneke (2018) nämner att de har ett flertal åtaganden i olika idrottsorganisationer. Detta 

inom ett brett spann med alltifrån mer samhällsengagerade aktiviteter som till exempel 
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projektet, “Åttans spårvagn”, som handlar om att lära unga skolelever att lära sig åka 

skridskor. Samtidigt har man bland annat även ett sponsorskap med Göteborgs största 

ishockeyförening, Frölunda Indians.  

 

Serneke har även sponsoråtagande som inte är direkt kopplade till idrott. Till exempel 

berättarministeriet som handlar om att utveckla barns språkliga kunskaper.  

 

Fabege 

Fabege är ett Stockholmsbaserat fastighetsföretag där sponsringen mot idrottsrörelsen i 

huvudsak också baseras på Stockholmsområdet med omnejd. Där har framförallt fotbollen 

legat i fokus. Fabege har bland annat ingått sponsorsamarbete med Svenska Fotbollsförbundet 

och AIK Fotboll. Dessutom har man avtal inom ishockeyn med både AIK och Djurgården. 

Sedan 2016 äger Fabege 66,7% av Friends Arena. Fabege äger också 18,2 % av AIK Fotboll. 

(Fabege 2016) 

 

Vattenfall 

Vattenfall (2018) beskriver att företaget har åtagande i en rad olika sponsorsamarbeten. 

Företaget har flera sponsoråtaganden på dess huvudmarknader. Bland annat inom idrotten 

med till exempel olika skidevenemang. Man har sedan 1994 haft ett samarbete med svenska 

längdskidlandslaget och är idag dessutom huvudsponsor. Där bidrar man bland annat med 

energi till att lysa upp spår och snökanoner till konstgjord snö. Dessutom har man direkt 

riktade barn- och ungdomssatsningar inom skidsporten. 

 

Vattenfall jobbar även med olika typer av lokal sponsring och har så även gjort historiskt. Det 

kan bland annat handla om att bygga kraftverk för järnvägsspår eller sponsring av olika lokala 

event och arrangemang, till exempel Pridefestivalen.  

 

3.4 Tillvägagångssätt 

En första kontakt med respondenterna etablerades via mejl, där författarna till uppsatsen 

kortfattat gav sig till känna samtidigt som man redogjorde för vad som var syftet med studien. 

Utformningen av mejlet gjordes på ett informativt sätt så att de tillfrågade respondenterna 

tydligt skulle få en klar bild av vad som egentligen efterfrågades med intervjun, samt vilka 

villkor som intervjun skulle ske på. Att förfrågan skickades ut via mejl innebar också att 
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forskarna och respondenterna gavs möjlighet till ett skriftligt samtycke vilket Olsson och 

Sörensen (2011) beskriver som en viktig etisk dokumentation. 

 

Efter kontakten med respondenten fastställdes därefter formen för intervjun med tid och plats. 

Intervjuerna genomfördes antingen på respondentens arbetsplats eller via telefon. En stor 

fördel med att fysiskt träffa respondenten beskriver Bryman & Bell (2017) vara möjligheten 

till att kunna ta del av kroppsspråk och ansiktsuttryck hos respondenten som inte går att uppnå 

per telefon.  

 

Innan varje intervju startades informerades respondenten om möjligheten att vara anonym och 

att närsomhelst under intervjun kunna avbryta denna om den skulle vilja. Upplägget för 

intervjun och syftet med den pågående studien var även det något som de informerades om. 

Även om denna information redan förmedlats via mejl ansågs det som viktigt att förtydliga 

detta ännu en gång och att därmed ge respondenten en möjlighet att ställa frågor utifrån det, 

om denna skulle känna ett behov av det.  

 

Inför samtliga intervjutillfällen lades fokus vid att vara noggrant pålästa kring det företag som 

intervjuobjektet representerade, allt för att därigenom kunna få ut så mycket som möjligt av 

själva intervjun. Samtliga intervjuer pågick under en tidsperiod mellan 30–35 minuter.  

 

Den första intervjun genomfördes med Volkswagen, 20 april 2018, vid deras showroom vid 

Kungsträdgården. Intervjun genomfördes med Alexander Dahlin, vars titel är sponsor- och 

eventansvarig.  

 

Den andra intervjun genomfördes med Catharina Gorthon, 24 april 2018, som är 

varumärkesansvarig på Serneke. Intervjun genomfördes på telefon. 

 

Intervju nummer tre genomfördes 28 april 2018. Intervjun skedde via telefon med Elisabet 

Olin, kommunikationschef på Fabege. 

 

Den fjärde och sista intervjun genomfördes 3 maj 2018 tillsammans med Åsa Rolke, som 

bland annat är ansvarig för Vattenfalls skidsponsring i Sverige. Intervjun genomfördes på 

Vattenfalls huvudkontor i Solna.  
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3.5 Sammanställning av intervjuerna 

Innan starten på intervjuerna tillfrågades respondenterna om de godkände att intervjun 

spelades in. Varenda en av de tillfrågade gav sitt godkännande till detta. Därigenom 

underlättades arbetet då man med en ljudinspelning fullt ut kunde fokusera på respondentens 

svar vid intervjun, detta för att sedan kunna gå igenom intervjun i lugn och ro i efterhand. 

Intervjuerna transkriberades samma dag som de genomfördes för att med fördel kunna få en 

tydlig bild av vad som egentligen sades.  

 

Efter transkriberingen av intervjun inleddes arbetet att på ett så enkelt och strukturerat sätt 

som möjligt presentera empirin i valda delar, i huvudsak utifrån intervjuguidens fyra 

huvudfrågor som sågs som mest relevanta utifrån studiens syfte. Därefter har också en 

analytisk del sammanställts kopplat till de teorier och modeller som ingått i studien.  
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4. Empiri  

I det detta avsnitt presenteras studiens empiri. Resultaten som presenteras utgår från de 

intervjuer som gjorts med studiens olika respondenter. Sammanlagt handlar det om fyra olika 

företag där en representant från varje företag har genomfört intervjun.  

 

4.1 VOLKSWAGEN 

En intervju genomfördes med Alexander Dahlin som arbetar som sponsor- och eventansvarig 

på Volkswagen Personbilar. Han har varit verksam i sin nuvarande roll i ungefär 1,5 år och 

har dessförinnan arbetat med marknadsföring.  

 

4.1.1 Målsättning med sponsorskap 

Generellt sett förklarar Alexander att meningen med sponsring för Volkswagens 

vidkommande är att i positiv anda förknippa sig med andra och där man gemensamt kan bidra 

till att stärka varumärket för de inblandade parterna. 

 

Motiven till att ingå ett sponsorsamarbete kan sedan delvis variera från ett fall till ett annat. 

En del sponsoråtaganden menar han enbart görs på affärsmässiga grunder, där man betalar för 

att synas i specifika sammanhang. Att köpa TV-reklam kan vara av sådan art, men detta är 

inte att betrakta som det ultimata sponsorskapet i Alexanders ögon. Det optimala är enligt 

honom när det finns mer substans i ett samarbete och där man tydligt knyter an till en person 

alternativt en rättighet som man sedermera gifter sig väldigt bra med. Då menar han att det 

finns en chans att få en helt annan utväxling.  

 

En del i att Volkswagen arbetar med idrottssponsring menar Alexander handlar om idrottens 

tydliga koppling till ungdomar. Detta är något som man vill knyta an till med anledning av att 

därigenom skapa sig en mer ungdomlig image kring sitt varumärke. Även om 

genomsnittsåldern för en bilköpare är relativt hög och inte direkt innefattar barn och 

ungdomar, menar Alexander på att deras föräldrar är en av deras målgrupper. 

 

Vidare förklarar Alexander att aktiveringen är en viktig aspekt i ett sponsorskap för 

Volkswagen. Han berättar att Volkswagen avsätter minst lika mycket pengar för aktivering 

som kostnaden för själva rättigheten. I samarbetet med längdskidlandslaget nämner han att 

man bland annat är ute på tävlingar, arrangerar egna tävlingar och “brandar” upp stadion. 
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Dessutom kör samtliga åkare runt i Volkswagens bilar och man använder sig även av åkarna 

både kollektivt och individuellt i olika sammanhang. Det kan handla om allt från stora 

vinterkampanjer i TV till att man använder sig av åkarnas röster i radioreklam.  

 

“Ett sponsorskap ska ge exponering, men mycket är individuellt från avtal till avtal angående 

vad man kan förvänta sig. Vissa kanske kan erbjuda stor exponering i sociala medier, medan 

andra kanske erbjuder en delaktighet i våra aktiviteter på något sätt. Det kan vara alltifrån en 

återförsäljarkonferens till ett seminarium – det är individuellt.”  

 

I slutändan menar Alexander att målsättningen med ett sponsorskap kretsar kring att få 

exponera sitt varumärke och att det följaktligen ska leda till att fler får upp ögonen för 

Volkswagen, samt att man skapar en association till det sponsrade segmentet. Förhoppningen 

är sedan att detta ska leda till en ökad försäljning. Exakt vad man kan förvänta sig av ett 

sponsorsamarbete kan däremot variera en del. 

 

4.1.2 Val av sponsringsobjekt 

Processen som leder fram till ett avtalat sponsorsamarbete kan se väldigt olika ut, förklarar 

Alexander i intervjun. Rent allmänt menar han på att de ständigt får in extremt mycket 

förfrågningar och att de i stort sett hela tiden får arbeta med fler rättigheter än vad de 

egentligen klarar av. Det optimala hade varit att få tid till att djupdyka i dessa och att välja ut 

de mest gynnsamma för Volkswagen, men enligt Alexander är verkligheten inte sådan. 

 

Därtill nämner han att det är viktigt att poängtera att man hela tiden måste se till att förhålla 

sig till det regelverk som finns uppsatt från ägarna i Volkswagen Tyskland. Vid alla större 

sponsorskap måste man få ett godkännande därifrån och då bygger man ett “business case” 

kring sponsorskapet som sedan skickas in. 

 

Inom Volkswagen har man haft en önskan om att bli lite mer av ett premiumvarumärke. Att 

folk med andra ord ska vara villiga att betala mer för deras produkter. Av den anledningen har 

man därför valt att rikta sina val av sponsorskap utifrån de segmenten. Alexander berättar att 

man inför varje sponsorsamarbete gör en analys över vilka människor som finns 

representerade i anslutning till ett specifikt sponsringsobjekt. Detta jämförs sedermera med 

den befintliga målgruppen och den önskade målgruppen. I samma veva mäter man även i 
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vilken utsträckning som till exempel fotbolls- och skidintresserade har Volkswagen som sitt 

förstaval av bil kontra allmänheten – något som är jätteviktigt att följa upp. 

 

“För oss som ett stort varumärke vill vi arbeta med de större sporterna som ger mycket 

uppmärksamhet och relativt stora avtal som man kan jobba brett med i hela landet.” 

 

Anledningen till att man valt att arbeta med idrottssponsring grundar sig till en början vid ett 

egenintresse och att det med tiden blivit lite av en vana. Alexander menar att idrotten som 

fenomen generellt sett har ett stort intresse kring sig och erbjuder möjligheten att kunna få 

spridning över hela landet. Idag förklarar Alexander att man bland annat har ett centralt avtal 

med Svensk Elitfotboll som ger Volkswagen rättigheten till reklam på samtliga arenor i 

landets två högsta serier i fotboll för herrar. 

 

4.1.3 Risker med sponsring 

Alexander menar på att det finns en risk inblandad i nästan alla åtaganden. Han förklarar att 

fotbollen exempelvis har haft ett något skamfilat rykte genom historien, men att det har fått en 

skjuts i positiv riktning på sistone. Givetvis vill man inte förknippas med negativa rubriker 

och därför försöker man bidra i förebyggande syfte, men incidenter kan ske utan föraning.  

 

“All sponsring är naturligtvis inte bra och all varumärkesexponering är inte heller bra i alla 

sammanhang.” 

 

I intervjun förklarar Alexander att det från centralt håll ofta kan vara mindre bra att sponsra 

enskilda föreningar. Risken är då att man kan få anhängare till konkurrerande föreningar emot 

sig och att det därmed får negativ effekt. Lite av den anledningen valde därför Volkswagen 

Stockholm att vara lite unika genom att sluta avtal med de tre större Stockholmsklubbarna i 

fotboll vid samma tillfälle. Han medger att det inledningsvis fanns ett visst motstånd kring 

detta, men att det numera blivit accepterat och att det enar klubbarna på ett positivt sätt. 

 

Enligt Alexander har Volkswagen däremot som vana att oftast skriva in en klausul i sina avtal 

som ger dem rätten att avsluta ett samarbete om det skulle uppdagas att en skidåkare till 

exempel har åkt fast för doping. Han bedömer dock att det generellt sett hör till 

ovanligheterna att sponsorsamarbeten avslutas i förtid i Sverige av sådana anledningar och att 

Volkswagen inte har behövt vidta några sådana åtgärder under hans tid. 
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4.1.4 Utvärdering av sponsorskap 

Effekterna av ett sponsorsamarbete utvärderas med jämna mellanrum enligt Alexander. En 

viss analys genomförs inför ett samarbete, men sedan får man även månadsvisa rapporter och 

mätningar. Där följer man upp den statistik och fakta som presenteras kring bland annat 

exponering, men en utvärdering görs även kring sådant som inte alltid går att analysera rent 

statistiskt såsom den allmänna känslan kring ett samarbete. Vid en utvärdering menar 

Alexander att det faktabaserade och den allmänna känslan är av lika stor vikt. 

 

När ett samarbete ska utvärderas menar Alexander på att Volkswagen värdesätter 

varumärkesexponering högt. Där mäter man i vilken utsträckning som man lyckats nå upp till 

den förväntade målbilden, något som sedermera sätts i relation till investerad krona. Att följa 

upp sina samarbeten på detta sätt menar han framför allt är viktigt i de större avtalen. Enligt 

Alexander händer det att man inte utvärderar mindre samarbete specifikt, vilket mycket har att 

göra med att en utvärderingsprocess kräver både tid och resurser. 

 

4.2 SERNEKE 

Catharina Gorthon arbetar som varumärkesansvarig på Serneke och i hennes roll har det fram 

tills alldeles nyligen ingått sponsring, event och mässor. Hon ansvarar sedan 1,5 år tillbaka 

över all typ av varumärkesarbete, där man noggrant arbetar med hur man vill uppfattas såväl 

internt som externt. 

 

4.2.1 Målsättning med sponsorskap 

För Serneke handlar sponsring mycket om ett samhällsengagemang och där man valt att se 

sponsring från två olika håll. Catharina menar att det är varumärkesbyggande samtidigt som 

att det är ett givande och tagande mellan sponsorn och sponsringsobjektet. Det man vill är att 

uppnå en “win-win”-situation som gynnar båda parter. Att enbart pumpa in en massa pengar 

för att synliggöra sin logotyp är inte ett arbetssätt som Serneke arbetar utefter.  

 

På senare tid förklarar Catharina att man arbetat fram ett koncept kring sin målsättning kallat 

“Serneke Goals”. Detta innebär att man vill gagna samhällsfunktioner genom att hjälpa andra 

att uppnå sina mål och att det i slutändan ska bidra till ett bättre samhälle. Konceptet kan ses 

som ett paraply över all sponsring inom företaget och tanken är att skapa en form av röd tråd. 
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“Vi använder vår sponsring väldigt mycket i samhällsbyggnadssyfte, detta eftersom att vi är 

ett byggföretag som bygger bostäder samt utvecklar såväl fastigheter som stora områden. 

Därför vill vi ta ett större perspektiv på det hela och vara med och utveckla samhället. Då 

tror vi att vi når ut på ett bra sätt genom att stödja olika initiativ som har som mål att göra 

samhället bättre.” 

 

Vidare nämner Catharina även att man ämnar använda sitt sponsorskap internt inom Serneke 

och att man vill att medarbetarna ska känna en stolthet i deras sponsoråtaganden. Att kunna 

känna ett engagemang från medarbetarna är något som de känner är väldigt centralt och 

sådana faktorer är viktiga att ha i åtanke vid sidan av den rena varumärkesexponeringen. Inom 

Serneke stödjer man dessutom de anställda internt genom en viss ekonomisk ersättning i de 

fall man är aktiv i en förening alternativt om man har barn som är det. 

 

Generellt sett är målsättningen med ett sponsorskap väldigt individuellt utformat utifrån 

sponsringsobjektet. Catharina menar att man från Sernekes sida vill visa upp sitt engagemang 

i de sponsorskap som man väljer att ingå. Att sponsringsobjektet därmed kan känna ett stort 

stöd från Serneke och att man då samtidigt får en chans att exponera sitt namn. Ibland händer 

det att man ställer särskilda krav på ett samarbete såsom att få vara matchvärd eller kring 

placeringen av logotypen på en matchtröja, men detta varierar beroende på sport och aktivitet. 

 

4.2.2 Val av sponsringsobjekt 

Sernekes idrottssponsring grundar sig vid ett stort engagemang från deras VD som sett till att 

etablera samarbeten på flera fronter. Dessa samarbeten har sedan utvecklats genom åren som 

gått. Att man sponsrar idrotten har mycket att göra med att man vill associeras med de värden 

som finns naturligt inom idrotten såsom glädje och gemenskap. Därtill ser även idrotten till att 

binda ihop samhället oavsett bakgrund och den välkomnar alla som vill vara med.  

 

Catharina nämner att det tidigare var viktigt med de affärsnätverk som finns kring idrotten vid 

val av sponsringsobjekt. Ett sponsorskap upplevdes då som ett tillfälle där man kunde knyta 

nya kontakter och skapa en relation till olika branscher. Numera menar man dock att sådant 

inte är av lika stort värde, detta då Serneke inte längre är lika beroende av andra. 

 

Ett önskvärt scenario när det gäller val av sponsringsobjekt menar Catharina skulle vara att 

man ges möjligheten att aktivt söka upp de man vill sponsra och att man sedermera för en 
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dialog utefter det, men så har det i stort sett aldrig sett ut i verkligheten. Ett stort antal 

ansökningar trillar in med jämna mellanrum och mycket tid går enbart åt till att hantera 

dessa.   

 

“Vi får in extremt mycket ansökningar och det är något som vi också har fått lägga krut på 

bara för att kunna klara av att hantera det som kommit in. [...] Anledningen till att vi startat 

“Goals”-arbetet är för att vi vill komma till en punkt där vi själva ska kunna lägga upp en 

strategi om vad vi vill vara med på och att man sedan tar en diskussion utefter det.” 

 

När man ska ingå ett sponsorsamarbete förklarar Catharina att det framför allt är viktigt att 

känna att man delar samma värderingar. Det tidigare nämnda konceptet “Serneke Goals” är 

uppbyggt kring tre övergripande mål som ska genomsyra samtliga av deras samarbeten och 

som de känner är viktiga att uppfylla. Det handlar (1) om att det ska finnas en glädje och 

gemenskap i alla åtaganden, (2) att bryta ny mark och vara utmanande på diverse olika sätt 

samt (3) ha ett tankesätt som ska gynna nästa generation. Det kan till exempel vara att man 

har en bra juniorverksamhet eller att man bedriver ett arbete mot en mer jämställd idrott.  

 

Den viktigaste för Serneke vid val av sponsringsobjekt berättar Catharina är att man ska 

associeras rätt. Där gäller det att hitta dem som på ett naturligt sätt kan sammanflätas med det 

som Serneke står för. Att kunna använda ett sponsorskap internt är även det något som 

Serneke värdesätter högt när man väljer bland eventuella samarbeten. Catharina nämner att 

skidåkning och cykling är stort inom företaget, där man både har ett eget långloppsteam och 

ett cykelteam. En del aktiviteter arrangeras därför internt kring de sporterna.  

 

“Det finns så många bra klubbar och föreningar, men vi vill hitta de som vi kan känna att vi 

kan stå för och som vi också kan dra nytta av internt hos oss.” 

 

De större sponsoråtaganden som Serneke har såsom Frölunda Indians och IFK Göteborg är 

samarbeten som sträcker sig en lång tid tillbaka i tiden. Att ha sådana sponsringsobjekt är 

väldigt varumärkesbyggande i sig menar Catharina, men där har man även valt att engagera 

sig i deras samhällsengagemang och de goda CSR-arbeten som redan finns. Detta till skillnad 

från viss lokal sponsring som ofta kan beröra olika byggprojekt där man vill stödja de 

föreningar som sedan kommer ha nytta av deras byggen. Är man dessutom ny som aktör i en 

stad menar hon att ett sponsorskap kan vara en väg in i de nätverk som finns etablerade där. 
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4.2.3 Risker med sponsring 

I intervjun förklarar Catharina att en nackdel med idrottsrörelsen är att den generellt sett 

fortfarande är lite väl stereotyp och att det finns en gubbstämpel kring mycket som man även 

måste förhålla sig. Nätverken är alltjämt väldigt mansdominerade inom de idrotter där 

Serneke är aktiva såsom ishockey och fotboll. Dessutom menar hon på att det inom idrotten 

kan finnas en avsaknad av vilja att göra något riktigt bra av ett sponsorsamarbete.  

 

“Det är fortfarande få som tar sponsringen till nästa nivå. Mycket handlar om kontakter där 

man hjälper varandra istället för att man tänker större och kring vad som faktiskt gynnar 

företaget och föreningen – att man verkligen tillsammans tar båda två till nästa nivå.” 

 

Vidare menar hon att skillnaden är relativt stor mellan olika sponsringsobjekt angående deras 

vilja att ta det till nästa nivå. Hon förklarar att man direkt märker av ifall man samtalar med 

någon med erfarenhet av sponsring och som därmed har en tydlig plan för ett eventuellt 

samarbete. Detta till skillnad från om det är klubbdirektören som tar kontakt för att försöka få 

tag i mer pengar. Det blir tydligt att man antingen vill ha ett bra samarbete som gynnar båda 

parter eller att man bara är ute efter pengar. 

 

Naturligtvis finns det även en risk med att synas i samband med negativa rubriker kring 

idrotten såsom stökigheter i anknytning till en fotboll- eller ishockeymatch. Där förklarar 

Catharina att det kan finnas en möjlighet för Serneke att bidra till något som inte fungerar. 

Detta genom att ställa krav på hur man bör hantera sådana incidenter framöver och genom att 

tydligt visa att man tar avstånd från det inträffade. Man har däremot en möjlighet att bryta ett 

samarbete i förtid om det skulle uppstå en händelse av mer allvarlig karaktär som innebär att 

man inte följt det som varit sagt i avtalet kring vad man ska stå för. 

 

4.2.4 Utvärdering av sponsorskap 

Catharina nämner att man överlag har varit lite dåliga på att utvärdera sina sponsorskap. Att 

ha en tydlig målbild redan från start är något som Serneke numera betonar vikten av, detta för 

att kontinuerligt kunna kontrollera ifall man uppfyller sina mål. Tidigare har man inte varit 

tillräckligt bra på att upprätta mål inför sina samarbeten, utan då har det mer handlat om att 

man ingått ett partnerskap med hjärtat och med anledning av ett eget intresse. 
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I samband med vissa matcher förklarar Catharina att man får löpande information kring hur 

mycket som deras logotyp har synts. Hon menar att det kan ses som en bra fingervisning, men 

att hon hade föredragit en lite mer målstyrd statistik. Att till exempel 7,5 miljoner människor 

har sett en logga säger inte så mycket egentligen, utan enligt henne är det viktigare att få veta 

om båda parter kunnat motsvara förväntningarna kring ett samarbete. 

 

I intervjun framgår det alltså att den viktigaste biten för Serneke i en utvärderingsprocess är 

huruvida man fick ut det som man kunde förvänta sig av ett samarbete eller inte. Detta 

samtidigt som man även får fundera kring sina egna åtagande och om man har kunnat erbjuda 

det som sponsringsobjektet kunnat förvänta sig av Serneke på förhand. En viktig del i detta är 

att man har kontinuerliga avstämningar och ett allmänt bra samarbete. 

 

Dessutom menar hon att det även är viktigt att utvärdera vad ett samarbete ger i mjukare 

värden, till exempel ifall deras personal kan känna en stolthet i att Serneke agerar sponsor i 

olika sammanhang. Detta för att på olika sätt dra nytta av ett sponsorskap för att locka till sig 

ny personal, men även för att få den befintliga personalen att vilja stanna kvar inom företaget. 

 

4.3 FABEGE 

Elisabet Olin arbetar som kommunikationschef och har sponsring som en del i sitt uppdrag. I 

sin roll där hon varit verksam i ungefär fem år ingår framför allt kommunikation och 

varumärkesbyggande aktiviteter. 

 

4.3.1 Målsättning med sponsorskap 

Enligt Elisabet finns det flera olika anledningar till att Fabege arbetar med idrottssponsring. 

Man får bland annat exponering av varumärket till en väldigt bred målgrupp samtidigt som 

man kan visa att man tar ett samhällsansvar, speciellt för Fabege som bygger stadsdelar. Att 

bidra som samhällsaktör är något som Fabege värdesätter högt och det vill man att 

medarbetarna ska känna en stolthet kring. Det kan handla om alltifrån att man bidrar till en 

mer jämställd idrottsrörelse till att man är med och stödjer ungdomar genom sin sponsring. 

 

Att arbeta med sponsring av idrotten är speciellt av flera skäl förklarar Elisabet. Hon menar 

bland annat på att idrott egentligen är en av få saker som vi fortfarande ser i realtid på TV. Då 

vill man få största möjliga exponering under matchtid, vilket hittills har gett bra resultat 

jämfört med annan media där man har möjligheten att välja bort reklamen. Idrotten är även en 
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stor folkrörelse med ett stort allmänt intresse runt sig. Fotboll är dessutom den mest populära 

sporten som ses av otroligt många människor och som utövas som många barn. Elisabet 

menar att man således får mycket exponering för pengarna inom idrotten.  

 

“Sport är i princip det enda vi ser i realtid på TV och som man inte stänger av.” 

 

Inför ett sponsorsamarbete förklarar Elisabet att målsättningen kan vara väldigt olikt 

formulerad beroende på vem det är som man agerar sponsor till. Generellt sett förväntar man 

sig bland annat att idrottsföreningarna har en hög etik och moral, samt att man arbetar aktivt 

för en sund idrottsrörelse. Jämför man Fabeges nuvarande samarbeten med AIK respektive 

antimobbningsorganisationen Friends, menar hon att det är större fokus på exponering i 

samarbetet med AIK, medan det i fallet med Friends mer handlar om att associeras rätt.  

 

Den primära målgruppen som man vill nå ut till genom att sponsra idrottsrörelsen är 

föräldrarna till de idrottande ungdomarna. Där vill man att varumärket ska framkalla positiva 

minnen och att det på sikt ska få fler människor att välja Fabege.  

 

“Vi vill att föräldrarna ska ha en positiv association med vårt varumärke. Om de påverkar 

flyttbeslut för sin arbetsplats så vill vi att de ska känna att Fabege är något som man hört 

talas om.“ 

 

4.3.2 Val av sponsringsobjekt 

Fabege har ett antal principer när det kommer till sponsring och det handlar bland annat om 

att man valt att inte sponsra enskilda individer, detta då man menar att det finns en större risk 

att få skadat anseende om en enskild individ skulle vara inblandad i en incident såsom än vad 

fallet är om man istället sponsrar en förening. Dessutom menar Elisabet att Fabege alltid har 

ungdomsidrott som en komponent i sina val av sponsringsobjekt och att det ska finnas en 

koppling till Stockholm i och med att det är där som Fabege är baserade. 

 

Enligt Elisabet korsas en del vägar på ett naturligt sätt och att det då blir mer logiskt att kliva 

in som sponsor vid vissa tillfällen. Med tanke på att man till exempel äger Friends Arena och 

cirka 20 % av AIK så blev det alltså naturligt att sponsra såväl AIK som Svenska 

Fotbollsförbundet. Att förknippas med fotboll är något som man allmänt ser positivt på. 
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“Vissa samarbeten är väldigt naturliga. Med Svenska Fotbollsförbundet delar vi samma 

arena och då är det naturligt att vi har ett nära samarbete med dem precis som med AIK.” 

 

När man ska välja sponsorsamarbete understryker Elisabet vikten av att alltid ha en strategi 

som man bottnar i och som man kan luta sig emot. Utifrån det gäller det sedan att man inför 

varje potentiellt samarbete ser till att fråga sig om det är någon som passar in i den profilen. 

En profil som bland annat berör sådant såsom ifall det gynnar ungdomar i Stockholm och 

bidrar till ett bättre samhälle i stort. Annars menar Elisabet att det är att betrakta som ren 

marknadsföring och att man då kan se det som vilken annan annonsering som helst. 

 

4.3.3 Risker med sponsring 

Elisabet berättar att det finns vissa risker med att sponsra idrottsrörelsen. Det kan till exempel 

handla om anhängare till konkurrerande föreningar till AIK som visar sitt missnöje med att de 

samarbetar med AIK. Enligt Elisabet har Fabege därför medvetet valt att inte lansera sig 

själva i särskilt stor utsträckning kring att de står nära AIK. 

 

“Vi har valt att inte lanserar så hårt mot att vi står nära AIK. Vi säger aldrig att vi är 

AIK:are eller att vi hejar på AIK, utan vi säger snarare att vi stöttar ungdomsidrotten i Solna 

där vi har hälften av våra kontor. Vi tar inte ställning för AIK på det sättet.” 

 

Elisabet nämner att det dessvärre kan uppstå negativa skriverier kring idrotten kopplat till 

bland annat dopning och huliganism, samt att det kan ha viss negativ påverkan på deras 

varumärke. Detta är frågor som Fabege är väldigt engagerade i och som man löpande 

diskuterar med sina sponsringsobjekt, där man samtalar kring hur man gemensamt kan 

motverka sådant. Dessutom har man till exempel gått in och sponsrat Arne Ljungqvist 

Foundation som arbetar hårt mot doping och kosttillskott.  

 

4.3.4 Utvärdering av sponsorskap 

Vid en utvärdering av ett sponsorskap förklarar Elisabet att Fabege inte lägger så stor vikt vid 

statistik kring varumärkesexponering i exempelvis tidningar och TV. Hon menar att det skulle 

ge en skev bild av deras sponsorskap med tanke på att de medvetet har valt att delvis styra sin 

sponsring mot dam- och ungdomsidrotten som kanske inte får så stor allmän uppmärksamhet.  
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“Ifall statistik kring exponering hade varit det viktigaste att studera så hade vi enbart behållit 

loggan på herrtröjan. Om det vore det viktigaste att visa vår VD, då hade vi fått välja bort 

dam och ungdomar.” 

 

Det viktigaste för Fabege generellt sett handlar om att deras varumärke ska exponeras i 

positiva sammanhang. Där ser man positivt på det faktum att man syns i TV och att föräldrar 

ständigt exponeras för deras varumärke när matchställen ska tvättas. 

 

4.4 VATTENFALL 

Åsa Rolke arbetar på Vattenfall och är bland annat ansvarig för skidsponsringen i Sverige. 

Hon har varit på Vattenfall i snart tio år och i sin nuvarande roll i nästan två år.  

 

4.4.1 Målsättning med sponsorskap 

När man ska ingå ett sponsorsamarbete menar Åsa att man tittar mycket på hur man kan nyttja 

sponsorskapet internt. Både som ett sätt att skapa en ökad intern stolthet genom att man 

sponsrar skidåkning, men även att man utnyttjar sponsorskapet i kontakten med sina kunder. 

Detta hoppas man skapar ett mervärde och bidra med ytterligare dimensioner i relationerna. 

 

“För två veckor sedan var vi till exempel uppe i Lindvallen och då hade företagsförsäljningen 

med sina kunder dit. Där fixade vi sedan en liten afterski tillsammans med alla alpina 

landslagsåkare. Att bara få mingla lite med dem en timme är väldigt unikt och något som man 

knappt kan köpa för pengar. Vi kan alltså addera värde till våra kunder som andra har svårt 

att mäta sig med.” 

 

I Vattenfall lägger man numera inte särskilt stor energi på att exponeras ytterligare. Åsa 

menar att det redan finns en hög varumärkeskännedom kring att de sponsrar Skidförbundet 

och att Vattenfall nästan har gått och blivit synonymt med skidåkning. Landslagsmössorna 

med Vattenfalls logga förklarar man har varit en succé. Inom Vattenfall skulle man 

exempelvis inte betala för att få upp någon banderoll någonstans för att därigenom kunna 

synas mer, utan då gör man hellre en aktivering som rimmar bättre med deras 

varumärkesstrategi och att man funderar kring hur man kan nå ut med den på bästa sätt.  

 

Långsiktighet är något som Vattenfall vill visa att man arbetar utefter, något som således även 

visar sig i deras sponsoråtaganden. Vattenfall har funnits i över 100 år och har sponsrat 
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Svenska Skidförbundet i snart 25 år, vilket är ett av de längsta och mest välkända 

sponsorskapen i Sverige. Nyckeln till att man lyckats skapa en sådan stark association till 

skidåkningen menar Åsa har att göra med deras långsiktiga visioner. 

 

Generellt sett vill man att ett sponsorskap ska vara en “win-win” för båda parter. Åsa menar 

att ett sponsorskap i stora drag handlar om ett utbyte med syfte att båda ska få ut exakt det 

man velat ha. Det är viktigt att ha en god dialog och att man verkligen ställer upp för varandra 

i alla situationer. Det alpina landslaget har till exempel nyligen gått ut med ett löfte om att 

halvera sina koldioxidutsläpp till 2022 och där känner Vattenfall att man verkligen kan bistå 

med hjälp. I gengäld kan Vattenfall använda dem som ambassadörer i deras arbete. 

 

4.4.2 Val av sponsringsobjekt 

Vattenfall har delvis använt idrottssponsring som ett sätt att vaccinera sig mot negativa 

skriverier kring företaget. Enligt Åsa finns det undersökningar som visar att cirka fem procent 

fler tycker om Vattenfall när de ser dem tillsammans med Skidförbundet än om de ser 

Vattenfall för sig. Idrotten har med andra ord varit en positiv injektion överlag för Vattenfall. 

 

“Vattenfall har haft ganska mycket negativt skrivande omkring sig. Vi har haft en massa 

brunkol i Tyskland som vi sålde av för något år sedan. Sponsringen har varit lite av en 

krockkudde för oss.” 

 

Att man valt att arbeta med skidåkning handlar mycket om att skidvärlden rimmar väldigt bra 

ihop med Vattenfall, vilket har gjort att det fallit sig naturligt att använda dem som 

ambassadörer. Det är nordiskt och de förvaltar ett arv. Därtill är det folkligt, samtidigt som de 

vill förmedla en känsla av svenskhet. Åsa menar även att skidåkningen är perfekt utifrån det 

budskap som man vill förmedla om att man gör vad man kan för miljön. Hon anser att ingen 

annan sport passar så bra ihop med deras arbete om att bli fossilfria inom en generation, 

samtidigt som man har en klimatproblematik att brottas med. Skidåkningen kräver bland 

annat en massa dyr konstsnö för att kunna utövas året om, till skillnad från fler andra sporter. 

 

Vidare förklarar Åsa att ungefär 60 % av Sveriges befolkning är intresserade av skidåkning 

och att Vinterstudion har uppemot en miljon tittar per helg. Den enorma räckvidden som man 

får genom att sponsra Svenska Skidförbundet och den plattform man följaktligen kan använda 

för att sända ut sitt budskap, är alltsammans något som är positivt vid val av sponsringsobjekt. 
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Vattenfalls mål om en fossilfri generation kan inte uppnås på egen hand, utan det krävs hjälp 

från andra för att kunna rädda klimatet. Att sponsra mindre sporter hade inte haft samma 

räckvidd, vilket inte hade varit att föredra då man har allmänheten som sin målgrupp. 

 

Ett annat skäl till att man valt att sponsra skidåkningen är kopplat till jämställdhet. Inom 

fotbollen är herrfotboll mycket populärare än damfotboll, men inom skidåkningen är det mer 

jämnt fördelat. Vattenfall försöker uppmuntra kvinnor till att arbeta hos dem och att få dem i 

ledande positioner. Då kan man få mycket inspiration av skidåkningen. 

 

Vattenfall har även en policy kring att enbart sponsra lag och inte individer. Man har främst 

sponsrat på nationell nivå, även om det förekommer att man sponsrar på lokal nivå men då 

sker det från de lokala kontoren och inte från centralt håll. Anledningen till detta är att man 

därigenom får större spridning. Man får då möjligheten att besöka alla klubbar och deras 

medlemmar. Dessutom nämner man att man får ett större inflytande på detta sätt. 

 

4.4.3 Risker med sponsring 

Att det finns risker med att sponsra idrottsrörelsen är självklart, men det är inte någonting som 

man diskuterar på daglig basis inom Vattenfall. Enligt Åsa finns det risker med i stort sett allt 

och incidenter kan ske utan föraning. När den norska skidåkaren Therese Johaug åkte fast för 

dopning för 1,5 år sedan förklarar dock Åsa att det Svenska Skidförbundet var snabba med att 

säga att man tar avstånd ifrån det, samt att det inte är någonting som man vill associeras med.  

 

Enligt Åsa har Vattenfall skrivit in i sina avtal att man kan avbryta sina samarbeten ifall det 

skulle uppkomma något som skulle kunna skada deras anseende, men det är något som man 

får ta ställning till ifall något sådant skulle inträffa. Man har eventuella risker listade och kan 

känna att man har ryggen fri i sådana situationer. Efter ett snart 25 år långt förhållande 

berättar dock Åsa att man känner att man har byggt upp ett starkt förtroende för varandra. 

 

4.4.4 Utvärdering av sponsorskap 

För att utvärdera ett sponsorskap förklarar Åsa att man bland annat använder sig av Sifo-

undersökningar om hur väl allmänheten känner till att Vattenfall sponsrar skidåkning kontra 

andra företag. Där har det framkommit att omkring 50–55 % har kännedom om att Vattenfall 

är sponsor till Svenska Skidförbundet, detta i jämförelse med det flesta andra företag som 

ligger runt 2 %. Man har även använt statistik kring hur mycket man har visats i TV. 
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Sedan berättar Åsa att man utvärderar sina respektive aktiveringar. Där tittar man mest på 

antalet besökare vid dessa aktiveringar. Ibland har man även haft en frågesport om Vattenfall 

för att höja kännedomen kring deras produkter och tjänster, då kanske man kollar efter hur 

många som deltog i denna. Hur man väljer att utvärdera beror lite på typen av aktivering.  

 

Inom Vattenfall genomför man därtill en del egna utvärderingar internt om hur man skulle 

kunna utveckla sina sponsorarbeten. Åsa menar på att det inte finns någonting annat som 

väcker ett sådant intresse internt som skidåkningen. Ingenting får så mycket positiva 

kommentarer om man ser till det som publiceras på deras intranät och i sociala medier. 

 

Vidare menar Åsa att det är svårt att ha en färdig mall för hur någonting ska utvärderas, detta 

då man tittar på olika saker i olika fall. Generellt sett kollar man dock en del på målgruppen 

som man riktar sig mot vid specifika tillfällen och hur man kan göra för att nå denna. Man 

tänker till kring hur man kan se till att aktivera dem vid olika tidpunkter. 

 

Någon tidsplan för sin utvärdering förklarar Åsa att man tidigare inte haft, men att man 

överväger det i och med den nya sponsringsstrategin som man är i full gång att arbeta fram. 

Tidigare har det till exempel varit så att man anlitat Sifo när man känt att man velat få reda på 

någonting. De egna mätningarna har även de gjorts för specifika ändamål. 

 

Åsa berättar att det viktigaste att studera i en utvärdering är hur väl Vattenfall lyckas med att 

få folk att välja dem från det att de känt till dem. Detta med anledning av att deras kännedom 

och synlighet nås utan nämnvärd ansträngning. Bland annat fick de många glada tillrop efter 

OS, detta trots att de inte hade en enda reklampelare på OS. Folk räknar iskallt med att det 

står Vattenfall på mössorna och således är det inte något som Vattenfall behöver köpa sig till. 

 

“Det vi vill öka är just omvandlingsfaktorn från att de känner till oss till att de faktiskt väljer 

oss i slutändan. Det är där vi kommer att lägga fokus. ”Awareness” och “visibility” – det får 

vi helt gratis.” 
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5. Analys 

I kommande kapitel har vi valt att analysera den insamlade empirin utifrån det teoretiska 

ramverket. Vi har utgått från våra fyra huvudfrågor till respondenterna för att komma så 

nära svaret i vår frågeställning som möjligt.  

 

5.1 Målsättning med sponsorskap 

Någonting som samtliga fyra intervjuobjekt nämner kring sponsring i allmänhet är att man 

vill uppnå en ”win-win”-situation där man gemensamt kan hjälpas åt att nå högre höjder 

genom diverse olika utbyten. Serneke talar bland annat om sponsring som ett givande och 

tagande mellan sponsorn och sponsringsobjektet. Detta kan kopplas till det Hessling, Åsberg 

och Roxenhall (2018) beskriver om att ett samförstånd mellan involverade parter kan leda till 

ett mervärde för företagen.  

 

Svaren från intervjuerna visar även att det finns klara likheter gällande målsättningen med ett 

sponsorskap, men att det även finns vissa områden där det skiljer sig något åt kring hur man 

resonerar kring sin sponsring. Flera av de motiv som företagen nämner under intervjuerna kan 

på ett eller annat sätt kopplas till en ökad varumärkeskännedom och en förbättrad ”image”, 

något som även Tripodi (2001) framhäver som två huvudsakliga aspekter av ett sponsorskap. 

Ett exempel på detta kan vara att Volkswagen vill skapa sig en lite mer ungdomlig ”image” 

genom sin sponsring av idrottsrörelsen.  

 

Samtliga fyra företag nämner associationsvärdet som en viktig komponent i ett sponsorskap, 

där man vill förknippa sig med andra för att därigenom förhoppningsvis kunna öka sitt 

anseende och förbättra sin ”image”. Sernekes modell, ”Serneke Goals”, som alltså är ett 

koncept kring deras målsättning och där de vill gagna samhällsfunktioner, är ett exempel på 

hur man som företag vill åt en positiv association. Associationsvärdets betydelse tillsammans 

med en imageöverföring till sitt eget företag är även något som Grönkvist (2000) poängterar. 

 

Såväl Serneke som Fabege betonar vikten av ett aktivt samhällsengagemang och att man 

tydligt visar att man tar ett samhällsansvar, vilket man vill ska skapa positiva associationer 

kring företagen. Det kan handla om alltifrån att man sponsrar ungdomsidrott till att man på 

olika sätt bistår idrottens arbete om att främja jämställdhet. Att framstå som en positiv 

samhällskraft som tar ansvar menar Serneke och Fabege vara speciellt viktigt med anledning 
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av att de båda företagen har samhällsbyggande och fastigheter i fokus i sina företag. Detta är 

även något som Grönkvist (2000) tar upp om betydelsen av att vara en god samhällsaktör. 

Företaget ger därmed indikationer på att målsättningen med företagens sponsorskap är att 

etablera en positiv association till företagen genom att verka som goda förebilder, något som 

blivit ett allt starkare motiv på senare år (ibid.).  

 

Ytterligare ett motiv som används i samband med idrottssponsring är att man som företag vill 

dra nytta av idrottens goda rykte och dess värdegrunder, och att därigenom på sätt och vis 

försäkra sig emot negativa skriverier. Vattenfall tar upp sina incidenter med kolgruvor som 

icke miljövänliga och den dåliga PR som tillkommit i samband med detta. Sponsring av idrott 

och andra sociala projekt kan då balansera upp företagets rykte och kommunicera vad 

företaget egentligen vill stå för. Detta är något som Tripodi (2001) beskriver då han lyfter 

fram just kommunikationen som en av de huvudsakliga aspekterna när det gäller sponsring, 

och som såväl Grönkvist (2000) som Dahlén och Lange (2009) tar upp om att man som 

företag vill utnyttja den ”goodwill” som finns hos sponsringsobjektet. 

 

Enligt Jiffer & Roos (1999) har sponsring historiskt sett handlat om en möjlighet att exponera 

sitt varumärke. Av intervjuerna att döma är exponering fortsatt en av de främsta 

målsättningarna med ett sponsorskap, detta då det nämns i samtliga fyra samtal med 

företagen. Vattenfall förklarar dock att de numera inte behöver lägga några vidare resurser på 

ytterligare exponering och ökad varumärkeskännedom, detta med anledning av att man nästan 

blivit synonymt med skidåkning och att man därigenom får mycket sådant utan att behöva 

anstränga sig nämnvärt. Att agera sponsor till idrottsrörelsen är även en möjlighet att nå ut till 

en bred publik, men det är även en chans att komma i kontakt med specifika målgrupper 

(Cornwell 2014; Jiffer & Roos 1999). 

 

Att tänka långsiktigt i sina sponsringsrelationer är även det något som man bör ha som 

målsättning med varje samarbete, detta då det skapar fördelar gentemot konkurrenterna både 

på kort och lång sikt (Grönroos 1999; Gummesson 2002; Walraven, Koning & Van 

Bottenburg 2012). Detta är något som Vattenfall framhåller som en viktig nyckel i skapandet 

av deras starka association till skidåkningen, där man funnits som stöd till varandra genom 

alla år. Att ständigt se till att vidmakthålla och förbättra relationen till sina partners är något 

som även Grönroos (1999) anser vara av stor vikt för ett framgångsrikt samarbete. 

  



 37 

A-ERIC-modellen som nämns av Jiffer och Roos (1999) bekräftar också företagens svar kring 

aktiviteternas betydelse för en positiv association. Volkswagen pratar exempelvis om vikten 

av ett kringarrangemang runt en rättighet, såsom exempelvis egna skidtävlingar. Även 

Vattenfall pratar om betydelsen kring arrangemang och nämner en afterski med 

skidlandslagets alpina åkare tillsammans med Vattenfalls kunder som något lyckat och 

mycket attraktivt, vilket även bidrar med ytterligare dimensioner i kundrelationer. Detta 

understryker även det som Jiffer & Roos (1999) skriver om att ett evenemang ger sponsorn en 

viss exklusivitet inom sitt område, samtidigt som ett sponsorskap precis som Cornwell (2014) 

beskriver alltså kan användas som ett effektivt sätt att differentiera sitt varumärke från sina 

konkurrenter och därigenom addera ett finansiellt värde till varumärket.  

 

Vattenfall betonar också vikten av att alla medarbetare inom företaget ska kunna känna sig 

involverade och stolta över sponsorskapet. Fabege är inne på samma spår och berättar bland 

annat om hur de bjudit in alla sina anställda med familjer till en allsvensk fotbollsmatch. 

Fabege, Serneke och Vattenfall nämner alla intern stolthet inom företaget som en viktig 

aspekt och målsättning med sponsorskapet. Att medarbetarna känner en stolthet för företaget 

de representerar, vilket på så sätt också kan bidra till mer engagerade och motiverade arbetare, 

där man i högre grad vill bidra till att uppnå företagets mål. Att på så sätt skapa ett mervärde 

till sponsorskapet är något som även framhävs av Hessling, Åsberg och Roxenhall (2018). 

Detta ligger även i linje med Walraven, Koning och Van Bottenburg (2012) som nämner hur 

intern stolthet inom företaget också kan leda till ett ökat engagemang och en ökad lojalitet. 

Enligt Meenaghan (1983) kan den interna marknadsföringen även användas för att rekrytera 

ny personal genom att skapa fördelaktiga associationer. 

 

Mullin (2000) och Jiffer & Roos (1999) skriver om hur företagens primära mål med 

sponsringen i ett längre perspektiv helt sonika har som målsättning att öka företagets vinst. 

Något som också visar sig vara gemensamt för alla företag, oavsett om sponsorskapet har som 

målsättning att rikta sig mot exempelvis association eller exponering. Vattenfall pratar till 

exempel om att öka omvandlingsfaktorn via sitt sponsorskap, från att människor känner till 

företaget till att man faktiskt väljer dem.  

 

5.2 Val av sponsringsobjekt 

I intervjuerna framkommer det att processen att välja sponsorobjekt kan skilja sig en del från 

fall till fall, samt att man kan ha olika målsättningar med olika sponsoråtaganden. Något annat 
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som företagen har gemensamt är att de upplever en majoritet av sponsringsobjekten som 

uppsökande och att man får in fler förfrågningar än vad man egentligen klarar av att hantera. 

Där menar man att det optimala istället hade varit det omvända, alltså att företagen sökte upp 

sponsringsobjekten och att man därmed kan ha större kontroll över händelseförloppet. Detta 

överensstämmer med Stotlar (2004) beskrivning om att det vanliga är att idrottsrörelsen själv 

får ansvara över att ta kontakt och söka upp potentiella sponsorer.   

 

Något som särskilt betonas vid samtliga intervjuer kring val av sponsringsobjekt är vikten av 

att man är noggrann med att hitta en partner som står för samma värden och som med andra 

ord har en liknande ”image” som sitt eget företag. Lyckas man väl i den processen menar man 

att möjligheterna är större att få ordentlig utväxling på ett samarbete och att man därigenom 

kan upprätta starka relationer mellan varandra. Alla fyra företag har i någon form valt att ha 

sponsorsamarbeten som på något sätt ligger nära företagets verksamhet. Det kan till exempel 

handla om Fabeges sponsorskap med AIK som spelar på Friends Arena som Fabege har ett 

större ägandeinnehav i. Betydelsen av detta stämmer med det som Hessling, Åsberg och 

Roxenhall (2018) tar upp kring vikten av en känslomässig förståelse för båda parter som ett 

ökat mervärde i sponsorskapet, men även det som Jobber (2001) nämner om att hitta ett 

sponsringsobjekt som man har tydliga kopplingar till och som har en liknande ”image”. 

 

Clark (1995) & Jobber (2001) menar att man bör ha en tydlig bild över sponsorskapet redan 

innan man väljer sponsringsobjekt och att man funderar kring vad man egentligen vill 

åstadkomma med varje specifikt sponsoråtagande. Alltsammans för att kunna veta inom vilket 

område som fokus bör riktas. Detta är något som Fabege särskilt poängterar och att det är 

viktigt med en tydlig strategi som man hela tiden kan bottna i. Volkswagen förklarar även att 

de ständigt måste förhålla sig till det regelverk som finns från ägarna i Volkswagen Tyskland. 

 

Både Serneke och Fabege menar att valprocessen kan komma att ändras i takt med att 

företagens storlek växer. De menar att relationerna, som via sponsorskapet bland annat kan 

växa fram genom “Eventet som mötesplats”, snarare är av vikt under företagets uppstartande 

och vid skapandet av nya kontakter och nätverk, något som även beskrivs av Gummesson 

(2002). Att välja sponsorobjekt utifrån dess kontaktnät menar man är något som minskar i 

betydelse i takt med att företagen växer sig större. Detsamma gäller det faktum att 

sponsringen för vissa företag inledningsvis baserades mycket på VD:s engagemang, men att 

dessa samarbeten senare utvecklats och tagits till en ny nivå, vilket skulle kunna kopplas till 
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det som Jiffer & Roos (1999) skriver om att relationen till sponsorn och sponsringsobjektet är 

ett av de tyngsta argumenten för sponsring. 

 

5.3 Risker med sponsring 

Både Volkswagen och Fabege tar upp det faktum att det kan finnas risker med att förknippas i 

alltför stor utsträckning med en specifik idrottare eller förening. Det kan bland annat lätt vara 

så att man får motståndarsupportrar emot sig eller att sponsorskapet har en stor osäkerhet 

kring sig då allt vilar på hur väl en enskild idrottare alternativt förening sköter sig i såväl 

tävling som vid sidan av idrotten. Därav har båda företagen också valt att inte sponsra 

enskilda idrottare och därmed har man övervägt de risker som finns med specifika 

sponsringsobjekt vilket även Clark (1995) betonar vikten av. 

 

Något som Volkswagen, Serneke och Vattenfall nämner kring sin riskhantering vid sponsring, 

är att man har inskrivna klausuler i sina sponsoravtal om att det finns en öppning kring att 

bryta avtalen förutsatt att sponsringsobjektet hamnat i blåsväder och att det riskerar att skada 

deras anseende. Chien, Kelly & Weeks (2016) skriver att det kan vara att rekommendera att 

dra sig ur ett samarbete vid större skandaler om möjligheten finns, detta för att undvika att 

konsumenterna ska kunna dra kopplingar mellan sådana negativa händelser och ditt företag. 

 

Samtliga fyra respondenter nämner dessutom att man trots de risker som finns med sponsring 

av idrottsrörelsen istället väljer att se sina sponsoråtagande som en möjlighet att vara med och 

bidra till en förändring som ska gynna samhället i sin helhet. Att man i sina roller som 

sponsorer på olika sätt kan ställa krav på föreningarna om att arbeta förebyggande och att man 

ser till att vara engagerade samt att man för en kontinuerlig dialog kring hur man gemensamt 

kan motverka att negativa incidenter inträffar. Detta agerande kan återigen kopplas till att man 

som företag gärna vill iklä sig rollen som en god samhällsaktör, vilket Grönkvist (2000) 

understryker. 

 

Vidare upplever Serneke att det från idrottens sida kan saknas en förmåga att se ett 

sponsorsamarbete i ett större perspektiv och att det ibland kan kännas som att man enbart är 

ute efter pengar, detta istället för att verkligen arbeta fokuserat med att göra det bästa av ett 

sponsorskap både på kort och lång sikt. Detta skulle kunna förklaras av att man på förhand 

saknat tydligt definierade mål och att man inte varit helt på det klara med vad man velat få ut 
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av sponsorskapet, vilket verkligen är något som är viktigt att betona (Clark 1995; Jobber 

2001) 

 

5.4 Utvärdering av sponsorskap 

När ett sponsorskap ska utvärderas beskriver alla de intervjuade företagen förutom Fabege att 

man studerar den statistik som finns tillgänglig kring hur deras varumärke har exponerats. 

Jiffer och Roos (1999) skriver om att exponering kanske är den enskilt viktigaste fördelen 

med ett sponsorskap och således är det fullt rimligt att det är detta man studerar i första hand i 

en utvärdering. Fabege nämner dock i intervjun att man inte lägger någon större stor vikt vid 

statistik kring hur deras varumärke exponerats i media, utan förklarar att det skulle ge en skev 

bild av deras sponsorskap i och med att de delvis fokuserar på dam- och ungdomsidrott som 

inte drar till sig allmänhetens intresse i lika hög grad.  

 

Det som flera av respondenterna tar upp kan delvis kopplas till det som Fabege nämner kring 

att de inte ägnar någon tid till att analysera sin exponering. Respondenterna menar på att en 

utvärdering av sin exponering inte säger allt. Såväl Volkswagen som Fabege berättar att man 

även väger in en allmän känsla kring ett sponsorskap i en utvärdering, något som inte alltid 

går att mäta rent statistiskt i siffror. Detta hänger ihop med det som Tripodi (2001) förklarar 

om att det inte alltid går att mäta samtliga mål kring ett sponsorskap, men att man i alla fall 

bör mäta det som går att mäta. 

 

Ett genomgående tema i en utvärderingsprocess och som samtliga respondenter adresserar i 

en sådan är att man granskar hur väl man lyckats infria de förväntningar som båda parter haft 

på samarbetet inför att man ingick sitt sponsoravtal. Har man som sponsor fått den utväxling 

som man hoppats på och har man kunnat erbjuda sponsringsobjektet det som de förväntat sig 

från dem? Stotlar (2004) skriver om vikten av att finna användbara verktyg för utvärdering av 

sponsorskapet, något som Tripodi (2001) anser är viktigt för att kunna bedöma avkastningen 

på sin investering. Det är också något som framkommer hos intervjuobjekten som ett område 

som skulle kunna bli ännu bättre hos företagen. Bland annat pratar respondenterna om en 

önskan om tydligare riktlinjer för en utvärdering hos företaget. Att förväntningarna på 

exponering kan vara något enklare att utvärdera medan andra aspekter kan vara svårare.  

 

Tidsmässigt kan det variera mellan olika sponsoråtaganden gällande när man väljer att 

utvärdera sponsorskapet. Viss information får man löpande under avtalets gång, ibland kan 
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man få månadsvisa rapporter och vid vissa tillfällen begär man olika undersökningar. En del 

mindre samarbeten förklarar dock respondenterna med att man inte alltid utvärderar på grund 

av att det kan vara tidskrävande. Detta är även något som Jiffer och Roos (1999) tar upp och 

att sponsring generellt kräver att man avsätter en hel del tid samt att man är i behov av 

resurser i form av personal. Att dock ha regelbundna avstämningar med den man sponsrar är 

något som samtliga respondenter understryker betydelsen av för ett lyckat samarbete.  
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6. Slutsatser 

I denna del presenteras de slutsatser som man kunnat dra med utgångspunkt i den insamlade 

empirin med tillhörande analys. Detta tillsammans med studiens syfte och frågeställningar 

sammanfogar en slutsats.  

 

Studiens syfte har varit att skapa en förståelse för hur företag värdesätter sitt sponsorskap av 

idrottsrörelsen, samt hur företagen väljer att värdera för- respektive nackdelar vid sponsring 

av idrottsrörelsen. Med den insamlade empirin med tillhörande analys som grund har 

sedermera ett antal slutsatser kunnat dras. 

 

Sammanfattningsvis visar studien att målsättningen med sponsring för samtliga intervjuade 

företag handlar om att ge – för att få något tillbaka. Alla fyra företag talar om vikten av en 

“win-win” för båda parter. De flesta andra målsättningar kan på ett eller annat sätt knytas till 

en ökad varumärkeskännedom och en förbättrad ”image”, där man bland annat vill skapa 

positiva associationer kring företaget. Syftet är i slutändan att via sin exponering, association 

eller vad som än är syftet med just det specifika sponsoravtalet – att tjäna mer pengar åt 

företaget.  

 

Studien har även kommit fram till att det viktigaste att ha i åtanke vid val av sponsringsobjekt 

handlar om att hitta en samarbetspartner som står för samma värden och som har en liknande 

”image” som sitt eget företag, något som samtliga intervjuade företag var noga med att 

poängtera. Därigenom är chansen större att man lyckas uppnå ett framgångsrikt samarbete 

mellan de inblandade parterna. I intervjuerna framkom det även att processen att välja 

sponsringsobjekt kan variera, likaså målsättningen med olika sponsoråtaganden. Man menar 

dessutom att det allra oftast är idrottsrörelsen som söker upp sina sponsorer och inte tvärtom. 

Vidare understryker även studien betydelsen av att ha en tydlig bild över sponsorskapet redan 

innan man väljer sponsringsobjekt och att man funderat kring eventuella risker med ett 

samarbete, detta för att veta vad man kan förvänta sig av varje sponsoråtagande.  

 

Att sponsra idrottsrörelsen är något som de fyra intervjuobjekten för denna studie ser positivt 

på i största allmänhet. Anledningarna till detta är många, men grundar sig någonstans vid att 

man med idrottens hjälp kunnat höja sitt eget varumärke på flera håll och kanter. Bland annat 

genom att associeras och förknippa sig med flertalet av de positiva värden som finns naturligt 
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inom idrotten. Det finns risker med allt och således även inom idrotten, men genom att på 

förhand vidta diverse olika åtgärder så minskar risken för att ditt företag ska behöva ta skada 

av sådant som idrotten orsakat. Samtliga företag har bland annat valt att avstå från att sponsra 

idrottare på individnivå, detta då det medför en större risk än om man sponsrar en större 

organisation. Därtill nämner de flesta företag att de har möjligheten att kunna bryta ett avtal 

ifall en större incident har inträffat. Alla intervjuobjekt kopplade till denna studie förklarar 

dock att man trots de risker som finns med sponsring av idrottsrörelsen, istället väljer att se 

sina åtaganden som en möjlighet att bidra till en förändring som ska gynna samhället. 
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7. Diskussion 

I kommande kapitel kommer analysen och slutsatsen att vävas ihop med tidigare forskning. 

Med tillhörande förslag på vidare forskning. 

 

7.1 Slutdiskussion 

Sponsringens långa resa från gladiatorspel till kommersiell marknadsföring, med rekordhöga 

summor i Sverige har krävt en modernisering och konkretisering av vad sponsring egentligen 

är (IRM 2017; Meenhagen 2013; Olkkonen 2000). Den moderniserade sponsringen kan på så 

sätt vara svår att få ett tydligt grepp om, och därmed kan det också uppstå svårigheter i att 

faktiskt värdera sponsorskapet. Något som denna studie också vittnar om då två av fyra 

företag antingen har eller håller på att arbeta fram en ny sponsringsstrategi för att tillmötesgå 

dagens krav.  

 

Studien visar på att företagen bland annat värdesätter en ökad varumärkeskännedom och en 

förbättrad ”image” som två viktiga områden av sponsorskapet. Att sponsorsamarbeten som 

pågått en längre tid värdesätts högre genom en ökad positiv association och samförstånd 

mellan parterna och därmed också skapar ett mervärde. Det skapar också relationer vilket 

empirin visar vara av stark betydelsen för sponsorskapet. Samtliga företag som intervjuats har 

varit tydliga med att det slutgiltiga målet med sponsring trots allt, helt sonika handlar om att 

generera vinst till företaget, precis som Mullin (2000) skriver om.   

 

Empirin visar att det inte heller bara är associationen mot befintliga, eller potentiella 

konsumenter som värdesätts. Den interna stoltheten inom företaget, att kunna associera sig 

med vissa sponsorobjekt, var också något som värdesattes högt vilket också Walraven, 

Koning & Van Bottenburg (2012) nämner.  

 

Varenda ett av företagen avstår från att sponsra individuella idrottare med motiveringen att 

det är en större risk att sponsra en specifik individ. Tripodi (2001) skriver om att ett av 

sponsorskapet huvudsakliga syften är att förbättra företagets “image”. Därför är det också av 

stor vikt att företaget väljer vilken riktning sponsorskapet ska ta. Fabege som sponsrar AIK 

ser exempelvis en risk med att andra supportrar till rivaliserande klubbar kan få en negativ 

association till företaget om dessa associeras med klubben. Därav väljer Fabege att mer rikta 

in sig på exponering istället för association i just det samarbetet.  
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Genom studien så har vi kunnat göra en försiktig överblick över hur sponsorskapet värderas, 

och vilka faktorer som prioriteras. Sponsring är ett komplext område som ständigt utvecklas, 

därför bör viss försiktighet i att generalisera studien tas i åtanke. Däremot styrker studien till 

viss del tidigare forskning inom området samt de teoretiska referensramarna kring detta. Det 

skulle kunna ses av betydelse då sponsorskapet alltjämt är under utveckling och det på sikt 

också sannolikt kommer att krävas en utveckling inom de teoretiska ramarna.  

 

7.2 Vidare forskning 

Sponsringen mot idrottsrörelsen har utvecklats mycket de senaste åren och det ter sig 

sannolikt att den även kommer att göra så framöver. Förslag på vidare forskning skulle kunna 

vara hur det digitaliserade samhället också påverkat och kommer påverka sponsringen mot 

idrottsrörelsen. Denna studie har försökt framhäva företagens olika värderingar kring 

sponsorskapet och det skulle kunna vara intressant att se hur företagets värderingar i 

sponsorskapet påverkas av digitaliseringen.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

1. INLEDNING 

• Vad är din roll? Hur ser din arbetsbeskrivning ut? 

• Historik? 

• Hur länge har du arbetat med sponsring? 

 

2. DEFINITION AV SPONSRING 

• Hur skulle du vilja definiera sponsring? 

 

3. VARFÖR SPONSRING? 

• Varför väljer ni sponsring som ett marknadsföringsverktyg?  

• Vad har ni för målsättning med er sponsring? 

• Har ni någon specifik strategi/policy kring sponsring? 

• Vilka förväntningar har ni på ett sponsorsamarbete? 

• Vilka krav ställer ni på ett sponsorsamarbete? 

 

4. VAL AV SPONSRINGSOBJEKT 

• Hur går processen till när ni ska välja sponsringsobjekt?  

• Vad är mest attraktivt vid val av sponsringsobjekt?  

• Vilka är incitamenten/motiven till att ni arbetar med sponsring av idrottsrörelsen? 

• Vilka värden är det som ni identifierat inom idrotten och som ni vill associera er med? 

• Finns det specifika målgrupper som ni vill nå genom idrotten? Varför är dessa 

intressanta för er? 

• Vilka delar av idrottsrörelsen är ni aktiva som sponsorer till i nuläget? 

• Hur resonerar man vid val av idrott? 

• Hur skiljer sig sponsring av idrottsrörelsen från andra områden av samhället? 

 

5. RISKER MED SPONSRING 

• Vilka risker finns med att sponsra idrottsrörelsen? 

• Hur värderar man som företag de för- och nackdelar som finns vid sponsring av 

idrottsrörelsen? 

• Finns det tillfällen då ni som företag tvekat vid att sponsra idrotten? 
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• Har ni avslutat något samarbete med idrotten för att det skadat ert anseende på något 

sätt? 

 

6. UTVÄRDERING AV SPONSORSKAP 

• Hur och när utvärderar ni ett sponsorsamarbete? 

• Tid och kriterier? 

• Vad är det viktigaste att studera i en sådan utvärdering enligt er? 

 

7. ÖVRIGT 

• Finns det något som du tycker att du skulle vilja tillägga i denna diskussion? 
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