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Sammanfattning 

Denna uppsats avhandlar begreppet sponsring och vilka prioriteringar sponsrande företag gör 

när de väljer sponsringsobjekt. En jämförelse har gjorts mellan kultur- och idrottssponsorer. 

Med en kvalitativ ansats har tre företag som ägnar sig åt  kultursponsring (Vattenfall, SAS 

och IKEA), samt fem företag som sysslar med  idrottssponsring (AXA, Svenska spel, Agent 

03, Adidas och ICA), undersökts för att kunna göra denna jämförelse. Samtliga intervjuobjekt 

är belägna i Stockholm.  

Resultatet av undersökningen har tydligt visat att Idrottssponsorer prioriterar exponering och 

en naturlig koppling mellan sponsorobjektet och den egna verksamheten. Kultursponsorer 

prioriterar associationer till värden som bildning och kulturbevarande för att skapa goodwill, 

samt goda relationer till stora kunder och anställda. 
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1. Inledning 

Då intäkter från publik och samhällelig finansiering inte räcker till för att finansiera en 

verksamhet får man söka sig till privata finansiärer. Sådan medelsanskaffning kallas för 

sponsorskap, mecenatskap och insamlingsverksamhet. Sponsring räknas som ett eget område 

då den har en roll i företagens marknadsföring.1 Det finns olika definitioner av begreppet 

sponsring, för denna uppsats behövs dock en mer allmän definition av begreppet sponsring då 

organisationerna som ska undersökas sponsrar olika typer av verksamheter och har olika 

samarbetsformer med sina sponsringsobjekt. Den definition som Nationalencyklopedin gör är 

relativt tydlig och universell:  

” sponsring (ytterst av lat. spo´nsor 'den som ansvarar för något', av spo´ndeo 

'ansvara för'), att t.ex. ett företag eller en person åtar sig att bekosta eller på 

annat sätt ansvara för viss verksamhet och som utbyte får möjlighet att göra 

reklam eller PR i någon form. Sponsring är en affärsmässig överenskommelse 

till ömsesidig nytta för parterna. Genom att sammankopplas med ett evenemang 

av stort allmän- eller samhällsintresse hoppas sponsorn stärka sin image och 

trovärdighet.” 2 

Denna uppsats kommer att följa Nationalencyklopedins definition av konceptet sponsring. 

Begreppet sponsring dök upp i Europa först på 1980-talet men ska inte förstås som att själva 

företeelsen inte förekommit innan dess. Sponsring av kultur och konst kan till exempel spåras 

tillbaka till Horatius och hans välgörare Maecenas (Maecenas som givit upphov till ordet 

mecenat). I Horatius fall handlade det i och för sig inte om att göra direkt reklam för 

Maecenas, men han skrev dock hyllningsdikter till kejsar Augustus som Maecenas hade 

direkta kopplingar till.3  

 

                                                 
1 F. Sattlecker, (1993)  

2 Nationalencyklopedin, (1995), s. 144 

3 R. Wahlberg, (2001) 
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1.1 Bakgrund  

Enligt institutet för reklam och mediestatistik uppskattas den årliga investeringen i sponsring i 

Sverige motsvara 2,5 miljarder kronor. Enligt Svenska sponsringsföreningen har sponsringen 

i Sverige ökat med cirka 7-8 % per år de senaste åren. De uppskattar fördelningen som 

följande:  

Idrott

Kultur

Socialt/
Humanitärt
TV/ Radio

Festivaler

Miljö

Forskning/
Utbildning
Övrigt

 

Figur 1. Fördelning av sponsringsbidrag i Sverige. (Svenska sponsringsföreningen, 1993).  

Ur denna fördelning kan man uttyda att idrottssponsring ligger långt före alla andra typer av 

sponsring. Även om all typ av sponsring minskade drastiskt under nittiotalets lågkonjunktur 

så finns det uppgifter om att sponsring av kulturverksamhet har återhämtat sig, något snabbare 

än idrottssponsringen. I Sverige utgör sponsring ca 3% av de totala reklamkostnaderna 

(1993).4  

 

                                                 
4 R. Olkkonen, P. Tuominen, (2006),Understanding relationship fading in cultural sponsorships, Corporate 
Communications: An International Journal, No. 1  
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Sponsringen som tillämpat begrepp blommade alltså upp under 80-talet men fick ett rejält 

bakslag under lågkonjunkturen som följde på 90-talet, en tillnyktring vad gällde valet av 

sponsorobjekt följde. Under åttiotalet hade många företag oförblommerat sponsrat vadhelst 

som kändes någorlunda intressant, och många av dem hade inte ens granskat hur deras 

sponsring inverkade på företagets lönsamhet.  

Det finns exempel på företag som enbart valt att stödja olika typer av verksamheter enbart på 

grundval av de styrande inom företagets privata intressen för exempelvis en viss idrottsklubb 

etcetera.  Företagen insåg under nittiotalet att det inte var lönsamt om man inte gjorde mer 

avvägda val. Många organisationer som helt och fullt kunnat lita till sponsringsbidrag för sin 

överlevnad insåg att sötebrödsdagarna var över. De som idag söker sponsorbidrag vet att de 

måste erbjuda rimliga motprestationer, många organisationer som är beroende av 

sponsringsbidrag har anställda som jobbar på heltid med att arbeta mot sponsorer och utveckla 

samarbeten som kan erbjuda en win-win-situation för båda parter. Sponsringen vinner dock 

åter mark genom att det råder en så kallad ”advertising overkill” på de andra 

marknadsföringsområdena, det vill säga, alla andra sätt (som man idag känner till och brukar) 

för att marknadsföra ett företag och dess produkter/tjänster, är överexploaterade.5 

1.2 Problemområde  

Vid sponsring av idrottsverksamhet respektive kulturverksamhet så ser problematiken ganska 

olika ut beroende på vilken sida man väljer att beakta; mottagare och givare av 

sponsringsbidrag hos/till kultur- respektive idrottsverksamheter. Inom idrotten är de problem 

man kan skönja hos de som mottar sponsringspengar mer prestationsinriktade än något annat. 

Vissa kritiker menar att viljan att kämpa om sponsringspengar och prispengar går före gott 

”sportsmanship” och att fokus flyttas från idrottsliga värden till monetära dito. Detta kan även 

tänkas påverka idrottsmän och kvinnor till att ta till ojusta metoder såsom dopning etcetera.  

”Att vinna en miljon US dollar blir mer eggande för publik och idrottare än goda resultat, 

rekordtransfers viktigare än fair play.” 6 

                                                 
5 U. Grönkvist, (1999) 
6 B. Ekman, När penningen får råda, Svenska Dagbladet, 12 augusti 2004 
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Problemen som kan uppstå hos de sponsrande organisationerna är främst beroende av tre olika 

faktorer: skatteregler, associationer med idrottsorganisationer som dragit på sig dåligt rykte 

genom exempelvis dopningsskandaler och dylikt, samt beräkningen av vilken inverkan 

kampanjer kommer att ha på publiken. Enligt en undersökning kallad ”The Power of Sports” 

som genomfördes i samarbete med Eurosport och Svenska Carat så anser män i åldrarna 20-

35 år att sponsring har mindre inverkan på dem vid tv-sända sportevenemang än vad 

exempelvis vanlig tv-reklam har.  

Denna grupp anser också enligt undersökningen att sponsring av enskilda idrottsmän/kvinnor 

tar fokus från det sportsliga. I synnerhet råder det skepsis mot sponsorer som inte har någon 

direkt koppling till den idrottsgren/man/kvinna som sponsras.7  

Sponsring är i ett företagsekonomiskt hänseende att betraktas som en 

marknadsföringskostnad, och kan därmed ses som en avdragsgill kostnad enligt skatterätten. 

Sponsringskostnader som ges viss särskild form kan vara avdragsgilla med stöd av speciella 

regler. I 16 kap. 1§ IL. så uppges att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall 

dras av som kostnad. Detta innebär i vissa fall att man t ex drar av en sponsrad idrottsman 

som personalkostnad. Sponsorn kan också ge bidrag och dra av dessa, och kan få tillbaka i 

goodwill genom att företaget nämns i media etcetera, från det sponsrande företaget är dessa 

kostnader närmast att betraktas som reklam eller pr-kostnader vilka är avdragsgilla. Det är 

dock viktigt för sponsorn att kunna påvisa ett samband mellan företagets sponsring och dess 

verksamhet för att kostnaderna ska bli avdragsgilla. Företag hittar ofta sätt att motivera 

sponsringen på ett sätt som gör den avdragsgill, taxeringsmyndigheter äger inte heller någon 

generell rätt att pröva om ett företag är rationellt skött eller har omotiverade kostnader.8 

Att pengar skulle gå före organisationens uppsatta mål är ett problem som återkommer även i 

frågan om kultursponsring och blir då ett problem för mottagarna av sponsringsbidrag. I vissa 

fall anses de konstnärliga möjligheterna begränsas för att verksamheten ska bli ekonomiskt 

hållbar. För vissa verksamheter är ett hänsynstagande till marknaden av vikt då verksamheten 

till stor del är beroende av yttre finansiering. Konflikten blir ofta märkbar när resurserna för 

kulturverksamheten inte räcker till.  

                                                 
7 http://www.indikat.se/Indikat_Sport_18maj-05.pdf 

8 R. Påhlsson, (2000) 
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Även om marknaden intressen inte alltid är blinda för kvalitetsbegreppet så finns det hos dem 

andra dimensioner i kvalitetsbegreppet än den konstnärliga. Med andra ord tvingas 

kulturverksamheter ibland in i en mer kommersiell form.9  

I direkta utfrågningar av tilltänkta målgrupper så har det visat sig att det till exempel inom 

konstsponsring är så att de tillfrågade nästan alltid föredrog de företag som valde att sponsra 

konstverksamhet. Företagen börjar också i en allt högre grad titta på sina egna anställda och 

se vad de föredrar för typ av sponsringsobjekt.10   

De problem som kan uppstå för den kultursponsrande organisationen är i stort desamma som 

för en organisation som väljer att sponsra idrottsverksamhet. Inom kulturverksamheter råder 

dock ofta en viss skepsis till privat finansiering, varmed legitimitet blir än mer viktigt än vid 

idrottssponsring. Det har hävdats att konst och kultursponsring kan ses som ett försök från 

näringslivet att ge sken av att ta socialt ansvar, men att det i själva verket, för att använda 

Bourdieus terminologi, är så att de omvandlar ekonomiskt kapital till kulturellt kapital vilket 

blir socialt kapital som sedan bidrar till ett ökat ekonomiskt kapital.11 

Denna uppsats kommer att fokusera på sponsorerna av idrotts- respektive kulturverksamhet. 

Ämnet känns intressant av den anledningen att idrott och kultur ofta har fått så olika 

behandling av finansiärer. Kultursponsringen har fått en mer symbolisk framtoning12 medan 

idrottssponsringen mer har behandlats som en reklampost.13   

 

 

 
 

                                                 
9 R. Wahlberg, (2001) 
10 Richard R. Dolphin, (2003), Sponsorship: perspectives on its strategic role, Corporate Communications: An 
International Journal, No. 3  

11 Chin-Tao Wu, (2002) 

12 Ibid 

13 T. Meenaghan, David Shipley, (1999), Media effect in commercial sponsorship, European Journal of 
Marketing, No 3/4 
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1.2.2 Undersökningsproblem 

Vilka prioriteringar gör företag när de väljer att sponsra idrotts- respektive kulturverksamhet? 

1.2.3 Syfte 

Syftet är att undersöka vilka prioriteringar sponsrande företag gör när de väljer att gå in med 

bidrag till kultur- respektive idrottsorganisationer.   

1.2.4 Avgränsningar 

Endast sponsorer till idrotts- respektive kulturorganisationer i Stockholm kommer att 

intervjuas och undersökas. Endast representanter från följande företag har intervjuats: AXA, 

IKEA, Svenska spel, Agent 03, Vattenfall, ICA, SAS och Adidas. De sponsringsobjekt som 

de har intervjuats om är kulturhuset i Stockholm, Kungliga operan, Dramaten, AIK fotboll, 

Hammarby fotboll, Djurgården fotboll.  
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2.  Metod 

Det finns två sätt att genomföra undersökningar inom den samhällsvetenskapliga 

forskningsläran, dessa är kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Kvantitativa 

undersökningar genomförs ofta genom enkäter som delas ut till ett större antal respondenter 

inom den utvalda undersökningspopulationen, dessa enkäter samlas sedan in och statistiska 

slutsatser görs utifrån detta underlag. Detta är självklart en kraftigt förenklad bild av vad en 

kvantitativ undersökning innebär, men motiverad genom att denna undersökning inte lägger 

fokus på kvantitativa undersökningar. För denna uppsats har olika sponsorer som har gått in 

med pengar i antingen idrotts- eller kulturverksamhet intervjuats med syftet  att undersöka 

vilka prioriteringar som görs hos dessa sponsorer vid valet av sponsringsobjekt.14  

 

Anledningen till att just den kvalitativa undersökningsansatsen är den mest motiverade är att 

denna uppsats inte är skriven för att tillfredsställa några statistiska intressen. Det skulle vara 

svårt att få en djupare insyn i tankegångarna bakom valet av sponsringsobjekt med en 

kvantitativ undersökning, då denna typ av undersökning sällan ger samma djup som en 

kvalitativ. Den kvantitativa undersökningen ger forskare ett brett underlag att generalisera 

från, medan den kvalitativa ger djupare insikter, men inte samma empiriska bredd att 

generalisera ifrån. Den kvalitativa undersökningsmetoden kräver att forskaren tolkar de svar 

intervjuerna ger på ett annat sätt än vid kvantitativa undersökningar. Svaren man erhåller vid 

en kvantitativ undersökning måste också tolkas, man kan därför inte göra generella 

påståenden om skillnaden mellan undersökningsmetodernas objektivitet/subjektivitet.  

 

Denna undersökning kommer att bestå av intervjuer som är strukturerade, samma frågor har 

ställts till alla respondenter för att lättare kunna göra jämförelser mellan svaren och göra vissa 

generaliseringar om skillnaderna mellan olika typer av sponsring. Frågorna är öppna och 

berör ämnen såsom vilken typ av organisationer som sponsorerna främst samarbetar med, hur 

de utvärderar samarbetena, vilka förväntningar de har på samarbetena, huruvida samarbetena 

kommer att ändra karaktär samt vilka prioriteringar de gjort när de har valt 

sponsringsobjekt.15 

                                                 
14 P.A Tufte, A.Johannessen, (2002) 

15 Ibid 
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Primär data har insamlats genom intervjuer med sponsringsansvariga representanter från de 

olika företagen. Sekundär data kommer från litteratur om sponsring, i form av böcker och 

vetenskapliga artiklar, även information hittad på Internet har till viss del behandlats.  

 

Tillvägagångssättet är abduktivt. Abduktiv metod är en kombination mellan den induktiva 

förklaringsmodellen, som skapar ett mönster ur en mängd observationer och den deduktiva 

modellen vilken fastslår mönstret genom en förenkling av tillvaron genom en teori. 

Abduktionen verkar som en inspirationskälla för att se mönster. Den är en pendling mellan 

teori och empiri för att se mönster och strukturer.16 

2.1 Urval 

Vid val av intervjuobjekt har endast organisationer som sponsrar kultur- och/eller 

idrottsverksamhet granskats. Sammanlagt har åtta intervjuer gjorts, tre har gjorts personligen, 

två har besvarats via e-mail, och ytterligare tre har gjorts via telefon, fyra stycken uteblev med 

svar på grund av tidsbrist.  Sju av intervjuerna har gjorts med stora sponsorer av idrotts- 

respektive kulturverksamhet, en av intervjuerna har gjorts med en representant för ett 

riskkapitalbolag som har stor insikt i idrottssponsring. Företagen har valts ut då de alla är 

bland de största på sina respektive marknader i Sverige. Sponsorerna sponsrar eller har 

sponsrat några av de största idrottsklubbarna respektive några av de största 

kulturinstitutionerna i Stockholm. Tanken bakom detta urval är att hitta respondenter som 

ligger på en ungefärligt jämförbar nivå vad gäller storlek på företag och 

sponsringssamarbeten, och därigenom kunna göra mer analoga analyser av de svar som 

insamlas.  

 

Den litteratur och det övriga material som använts för denna uppsats är kopplad till området 

sponsring. Den har valts ut både för att kunna ge generella kunskaper om begreppet sponsring 

i stort, samt mer ingående och teoretiska kunskaper om hur detta begrepp kan kopplas 

samman med det undersökningsproblem som denna uppsats avhandlar.   

 

 

                                                 
16 R. Ejvergård, (1996) 
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2.2 Tillförlitlighet 

Antalet respondenter är endast åtta stycken, därför kan de resultat som erhålls i denna uppsats 

inte direkt appliceras på hela kultur-/idrottssponsringsområdet, vad som möjligtvis kan 

återfinnas här är vissa indikationer på vilka typer av prioriteringar som präglar 

beslutsfattandet hos kultur- respektive idrottssponsorer. De företag som undersöks är dock 

alla av ungefär samma storlek, och därför torde undersökningen ge resultat som åtminstone 

till viss del kan generaliseras till företag av samma storlek.  

 

Den litteratur som har använts för denna uppsats är till största del av akademisk karaktär och 

torde därför vara relativt tillförlitlig.       
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3. Teoretisk referensram  

I detta kapitel kommer olika teorier och forskningsrön att presenteras, det är sådant som kommer 

att kopplas ihop för att på ett för syftet relevant sätt analysera det empiriska material som insamlats.   

3.1 Institutionell teori 

Det finns i huvudsak två typer av krav omgivningen kan ställa på organisationer. För det första kan 

den ställa tekniska och ekonomiska krav som gör att organisationerna måste producera och utbyta 

varor och tjänster på en reell eller skenbar marknad. För det andra kan den ställa sociala och kulturella 

krav som innebär att organisationerna måste spela bestämda roller i samhället, samt skapa och 

vidmakthålla en viss yttre fasad. Omgivningar som domineras av tekniska eller ekonomiska krav 

belönar organisationer då de på ett effektivt sätt förser omgivningen med varor och tjänster. En 

omgivning som domineras av sociala krav belönar däremot organisationerna för att de anpassar sig till 

samhällets värderingar, normer, regler och åsikter. 

Många organisationer anpassar sig inte bara till organisationens interna mål utan också till det 

omgivande samhällets värderingar. Ett erkännande av den sociala och kulturella grunden för extern 

påverkan på organisationer är emellertid bara ett av den institutionella teorins bidrag. Neo-

institutionalister vill gå längre än ett erkännande av institutioners sociala och kulturella 

fundament, och beskriva de processer som gör att handlingsmönster och organisationer blir till 

institutioner. 17 

Således kan inte bara organisationer utan också handlingar, som att rösta i politiska val och att skaka 

hand med någon, beskrivas som institutioner i de samhällen där de återkommer och ges en likartad 

betydelse. Detta gör att definitionen av en institution grundas på upprepade handlingar och 

gemensamma uppfattningar om verkligheten.  Ibland upprepas handlingar på grund av att det finns 

explicita regler eller lagar som ser till att de upprepas (juridiskt och politiskt inflytande). Ibland får 

handlingsmönster stöd av normer, värderingar och förväntningar (kulturellt inflytande) och ibland av 

en strävan att vara som eller likna en annan institution (socialt inflytande). De amerikanska 

sociologerna Woody Powell och Paul DiMaggio skiljer mellan dessa tre former av institutionell 

påverkan och ger dem skilda benämningar. De menar att när trycket att anpassa sig härrör från statliga 

lagar och regler, handlar det om en tvingande institutionell påverkan. När påtryckningarna har sin 

                                                 
17 M.J. Hatch, (2002) 
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grund i kulturella förväntningar, till exempel organisationsmedlemmarnas yrkesutbildning, handlar 

det om en normativ institutionell påverkan. 18  

Powell och DiMaggio kallar en önskan att likna andra organisationer för mimetisk institutionell 

påverkan och förklarar detta som en reaktion på osäkerhet som kan medföra ett imiterande av andra 

organisationers strukturer och handlingsmönster. När en omgivning organiseras kring sociala, 

kulturella, politiska och juridiska krav via dessa former av institutionellt tryck, säger man att den 

blivit institutionaliserad.  

De aspekter av omgivningen genom vilka det institutionella inflytandet verkar, omfattar reglerande 

strukturer, statliga myndigheter, lagar och domstolar, yrkesgrupper, intressegrupper och en aktiv 

allmän opinion. Affärstidningar hör förmodligen också till denna kategori. 

Skillnaden mellan institutionaliserad och icke-institutionaliserad omgivning tycks ofta endast handla 

om rationalitet. Om en organisation anpassar sig efter institutionella krav får den socialt stöd och 

säkerställer organisationens överlevnad, inte för att produkterna blir bättre eller för att man tjänar mer 

pengar, utan för att man håller sig till allmänt accepterade konventioner19. Man kan emellertid inte 

skilja mellan institutionaliserade och icke-institutionaliserade omgivningar enbart med hjälp av 

rationalitet eftersom en rationell diskussion i sig kan bli institutionaliserad. Det betyder att ett 

beslutsfattande som bara på ett ytligt plan anpassar sig efter rationalitetens normer kan vara ett 

effektivt sätt att legitimera de olika val som görs. Detta sätt att förvandla icke-rationell logik till ratio-

nella argument förekommer både i organisationer och i privatlivet. John Meyer och Brian Rowan 

menar att i organisationer förvandlas dessa "rationaliserade" argument till myter som inte kan prövas 

objektivt utan framstår som rationella på grund av att "alla" vet att de ar sanna. Rationaliserade 

myter är delar av den institutionaliserade kontext som organisationer verkar i och som de anpassar sig 

till för att bibehålla sin sociala legitimitet. 20 

                                                 
18 Paul DiMaggio & Walter Powell, (1983), The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective 
rationality in organizational fields, American Sociological review, No. 48   
19 L. Zucker, (1987), Institutional review of organization, Annual review of sociology, No. 13 

 L. Zucker, (1988)  

 W. Powell & P. DiMaggio, (1991)  

20 M.J. Hatch, (2002) 
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Enligt Hatch erbjuder det institutionella perspektivet omgivningen en mer eller mindre allmän 

uppfattning om hur organisationer ska se ut och hur de skall agera. Strukturella egenskaper, som 

byråkrati i offentliga organisationer eller matrisstrukturer i försvarsindustrin, blir till sociala 

standarder utifrån vilka organisationerna bedöms som lämpliga och därmed tilldelas den sociala 

legitimitet som krävs för att man ska kunna fortsätta använda de resurser som finns (framför allt 

kapital och/eller offentligt stöd). En tämligen cynisk bedömning av detta perspektiv är att när en 

organisation väl har lärt sig att förmedla en positiv bild (till exempel att se ut som en rationell orga-

nisation), behöver den bara putsa på fasaden för att överleva.  

Den verksamhet som företaget bedriver överensstämmer kanske inte med den yttre bilden, och 

bristen på kriterier med vilka vi kan bedöma organisationens uppträdande innebär att 

institutionaliserade organisationer egentligen inte kan ställas till svars inför samhället, förutom i en 

mycket ytlig bemärkelse. 

Ett viktigt teoretiskt bidrag från det institutionella perspektivet är social legitimitet, ett tillskott 

på listan över input i modellen av organisationen som ett öppet system (se figuren). 

 

Input                                                                                                          Output 

råvaror                     
arbetskraft 
kapital 
utrustning 
social legitimitet  

 

Figur 2. Social legitimitet som en organisatorisk resurs. Den institutionella teorin menar att 

social legitimitet kan ses som en form av input till Organisationens omvandlingsprocesser 

tillsammans med råvaror och andra resurser som denna process ar beroende av (DiMaggio & 

Powell, 1983).         

        
     Omvandlingsprocesser        
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Organisationer behöver inte bara råvaror, kapital, arbetskraft, kunskap och utrustning; de är också 

beroende av att vara accepterade i det samhälle de verkar i. Organisationer som existerar i en 

omgivning som ifrågasätter deras rätt att överleva kan tvingas upphöra med sin verksamhet.21  

Den institutionella teorin blir meningsfull för  denna uppsats då den talar om social legitimitet 

som ett mål för företagets överlevnad inom en institutionaliserad omvärld. Självklart är inte 

sponsring alltid en nödvändighet för ett företags överlevnad, men den goodwill som kan 

genereras genom denna typ av samarbete, samt de förväntningar som finns på många större 

företag kan skapa en institutionaliserad grund för beslutet att gå in med sponsringsbidrag. Ett 

företag som exempelvis Coca Cola förväntas ju i det närmsta att vara sponsor till olika 

projekt, om inte för att skapa goodwill så åtminstone för att hålla sig närvarande i kundernas 

medvetande, och för att visa sig konkurrenskraftiga mot konkurrenter. Företag sponsrar gärna 

då de kan uppnå branschexklusivitet, det vill säga , de är de enda sponsorerna från sin bransch 

som företräds vid ett evenemang etcetera. Det kan också vara intressant att undersöka om det 

finns institutionaliserade grunder för valet av sponsringsobjekt.22                                                                      

3.2 Sponsringsteori 

Det finns omfattande forskning både inom området sponsring i stort och i något mindre 

omfattning inom området kultursponsring. Själva sponsringsprocessen och dess egentliga 

innebörd förändras dock inte radikalt när man flyttar fokus mellan idrotts- respektive 

kulturorganisationer i denna forskning. De slutsatser som dragits inom detta område är dock i 

huvudsak grundade på empirisk forskning, varför ovanstående rubrik skulle kunna uppfattas 

som något missvisande, det existerar nämligen inga teorier, i ordets egentliga mening, runt 

sponsring och sponsorskap. Den forskning som presenteras här kommer dock att användas 

som en del av den teoretiska referensram som ska understödja analysen av det material som 

insamlats.  

Meningarna hos forskare går isär om huruvida idrottssponsringen är den mest effektiva trots 

att det är den mest utbredda typen av sponsring och som det gjorts mest empirisk forskning 

runt.  

                                                 
21 Ibid 
22 U. Grönkvist, (1999) 
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Vissa menar att idrottssponsring är bra då det råder en  stor involvering från åskådarna, medan 

andra menar att det är just detta som är problemet, att själva sportevenemangen tar bort 

uppmärksamheten från sponsorerna. Det har påpekats att bristen på en teoretisk definition av 

begreppet sponsring har förhindrat att en teoretisk ram för vidare forskning har skapats.   

Många sponsrande företag vill gärna ge sken av att ha en filantropisk inställning till samhället 

runt sig, och på så sätt stärka sina kundkontakter genom att visa att de bryr sig. Vissa forskare 

menar att de företag som väljer att sponsra konst gör det som en imagestärkare snarare än som 

en rent marknadseffektiv handling.23  

Enligt C. Fill så finns det i huvudsak 4 möjligheter som får ett företag att använda sig av 

sponsring: 

1. Exponering av företaget inför en viss typ av publik för att införa medvetande om dess 

märkes existens. 

2. Möjligheten att lyckas övertyga denna publik om att det finns en koppling mellan det 

som sponsras och sponsorn själv, med tron att denna association är intressant och av värde. 

3. Möjligheten att låta publiken uppfatta sponsorn genom en tredje part (den sponsrade) 

och därigenom minska de negativa effekter som kan associeras till reklam etc.  

4. Sponsorskap ger sponsorn möjlighet att använda sig av flera av de verktyg som den 

klassiska marknadsföringsmixen (de 4 P – Pris, Plats, Produkt, Påverkan) erbjuder och 

använda sina resurser mer effektivt.24 

 

 

 

 

                                                 
23 Richard R. Dolphin, (2003), Sponsorship: perspectives on its strategic role, Corporate Communications: An 
International Journal, No. 3  
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3.2.1 A-ERIC-modellen  

En av orsakerna till att behovet av sponsring har vuxit i Europa är att statens anslag på flera 

områden har minskat. Olika typer av sponsring har blivit sätt för företag att kommunicera med 

sin omvärld. Intresset för sponsring som fenomen har ökat sedan 80-talet. Genom svensk 

forskning på området har man funnit att sponsring är ett effektivt verktyg i 

marknadsföringsmixen, den väcker uppmärksamhet och medvetande hos målgrupperna för 

företagets övriga marknadsföring.  

 

Figur 3. A-ERIC – modellen. (M. Jiffer, 1999). 

A-ERIC är ett verktyg skapat för att överblicka fenomenet sponsring och få en klarare bild av 

strukturen i ett sponsringssamarbete. De fyra variabler som utgör modellen är Association, 

Exponering, Relationer och Integrerad Kommunikation. Dessa variabler går in i varandra och 

utgör tillsammans en precisering av fenomenet sponsring. Tanken är att sponsorn bör hitta en 

balans mellan dessa för att lyckas med sina sponsringsinvesteringar.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
24 C. Fill, (2002) 
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De fyra variablerna i A-ERIC modellen uppvisar en förenkling av verkligheten, men kan ge 

en fingervisning om hur man kan uppfatta sponsring.  

 

Figur 4. A-ERIC - modellens fyra variabler. (M. Jiffer, 1999). 

Association 

För att nå den valda målmarknaden kan det sponsrande företaget sträva efter att skapa en 

speciell association. En välplanerad sponsringsaktivitet kan användas för att sända ett speciellt 

meddelande vid en vald tidpunkt och på så sätt skapa en association som uppfattas positiv hos 

den tilltänkta målgruppen. Detta kan skapa konkurrensfördelar för sponsorn samtidigt som 

imagen från sponsringsobjektet överförs till företaget.  

 

Exponering 

Exponering innebär att företaget eller varumärket exponeras med hjälp av olika medier. Detta 

innebär både massmedia och själva platsen för det sponsrade evenemanget, som i sig kan 

uppfattas som ett medium. Tre medier vilka exponering sker genom är av särskild vikt: 

TV, press och plats för evenemang. I TV-sändningar har sponsorerna flera möjligheter till att 

exponera sitt varumärke. Detta sker genom arenareklam och dräktreklam där företagets 

logotyp blir exponerade med hjälp av idrottsutövare eller reklamskyltar eller annan 

exponering som också kan förekomma vid kulturevenemang. Företaget har även möjlighet att 
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sponsra själva sändningen genom att varumärket visas i bild innan programmet och företaget 

presenteras som sponsor.  

Genom press kan företaget exponeras både lokalt och rikstäckande genom att tidningar visar 

bilder från evenemanget. Detta är dock inte något sponsorn har makt över utan blir en 

bonuseffekt, ofta med mycket bra genomslag, exponering kan exempelvis vara företagets 

enda möjlighet att få med sin logotyp på tidningens framsida, vilket kan ge märket mycket 

god uppmärksamhet. Även själva evenemanget är ett medium för 

exponering. Sponsorn har flera möjligheter att synas av publik, deltagare och specialinbjudna 

gäster på platsen. Detta sker dels genom traditionell exponering som arenareklam och 

dräktreklam, men även via exempelvis prisutdelningar, VIP-områden och ballonger. 

 

Relationer 

Sponsringsaktiviteter kan ge sponsorn möjligheter att knyta kontakter och skapa 

värdefulla relationer. Platsen för evenemanget kan ses som ett medium där företaget 

kommunicerar med sin publik, deltagare och inbjudna gäster. Sponsringsaktiviteten skapar en 

kommunikation mellan människor vilket kan leda till en positiv återkoppling nästa gång 

parterna möts. På så sätt kan relationen mellan parterna fördjupas och inte endast bestå av 

affärsmässig kommunikation. Liknande positiva effekter kan fås genom att koppla ett 

sponsringsåtagande som tema till konferenser och seminarier för företagets interna och 

externa relationer. 

 

Integrerad kommunikation 

kommunikation kan definieras som ett bärande tema företag använder i sin marknadsföring 

via olika medier. Temat riktas mot den definierade målgruppen och formuleras med hänsyn 

till de olika mediernas förmåga att kommunicera budskap. Vid sponsringsverksamhet sker 

kommunikationen med målgruppen genom både traditionella kommunikationsverktyg som 

reklam, sales promotion, PR och intern marknadsföring samt den exponering som företaget 

nyttjar i media.25  

 

                                                 
25 M. Jiffer, (1999) 
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A-ERIC - modellen är ett bra redskap för att få reda på hur fenomenet sponsring kan uppfattas 

mer konkret, och är viktig på så sätt att den kan ge en bredare bas att stå på vid analysen av de 

sponsringssamarbeten som kommer att avhandlas i denna uppsats. 

3.2.2 Imageskapande och imageöverförande 

När företag tar beslut om att sponsra en verksamhet så brukar det ofta finnas två direkta mål; 

att öka medvetandet om märket/företaget, och att etablera, stärka eller förändra sin märkes- 

eller företagsimage. Uppfattandet av varumärket influeras ofta av den image som märket 

associeras med, i synnerhet om imagen uppfattas som positiv av mottagaren. Sponsorskap 

erbjuder möjligheter att skapa ett medvetande hos konsumenter om företaget, samt ladda detta 

medvetande med positiva associationer. Märkesassociation utvecklas ur en mängd olika 

källor, bland annat produktanvändning, reklam, paketering, word-of-mouth etcetera, och 

associationer med andra entiteter (som vid sponsorskap). När kända 

människor/grupper/evenemang och så vidare, stödjer ett märke offentligt så kan ett 

överförande av associationer från den/det kända till det aktuella märket uppstå.26  

 
Figur 5. Betydelseöverföring. (Mc Cracken, 1989). 

Figuren ovan kan förstås på följande sätt:  

I första stadiet överförs betydelse från den roll en känd människa/entitet spelar i det offentliga 

livet: Exempelvis musiker, politiker, sportutövare, evenemang etcetera, till den kända 

människan/entiteten själv. Detta blir nu vad denna människa/entitet är associerad med.                        

I det andra stadiet i figuren så överförs betydelse från den kända människan/entiteten till den 

produkt som denne offentligt stödjer. Det vill säga, en del av betydelsen som ursprungligen 

kopplades samman med en roll har nu överförts till produkten genom association.                     

                                                 
26 K. Gwinner, (1997), A model of image creation and image transfer in event sponsorship, International 
Marketing Review, No 3 
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I det tredje stadiet möts produkten och konsumenten, i detta konsumtionsstadium överförs 

betydelse från produkt till konsument, det vill säga, konsumenten upplever att han/hon nu har 

en association till den ursprungliga roll som den kända människan/entiteten spelar, och har på 

så vis tagit del av dennes image.  

 

Figur 6. En modell över imageskapande och imageöverförande  vid evenemangssponsring. 

(K. Gwinner, 1997).                                    

I figuren ovan så kan man i rutan längst till vänster hitta de kanske mest typiska 

determinanterna för ett evenemangs image: evenemangstyp, evenemangskaraktär och 

individuella faktorer.27  

Typen av evenemang har stort inflytande på ett evenemangs image, olika typer av evenemang 

har olika inflytande på konsumenternas attityd, beroende på personlig relation till 

evenemangstypen. En individs attityd till en viss typ av företeelse är summan av de 

upplevelser som denne individ har haft av denna typ av företeelse vid tidigare tillfällen.  

 

                                                 
27 Ibid 
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Förutom attityd så finns det andra, ickevärderande, faktorer som spelar in vid formationen av 

ett evenemangs image, detta kan vara associationer som redan finns i individens minne och 

som kan beskrivas som etiketter, sådant som en individ naturligt kopplar samman med 

exempelvis ungdomlighet, mognad, konservatism, utbildande, etcetera.  

Evenemangsimage kan alltså beskrivas som en samling imageassociationer. Det är inte bara 

gamla upplevelser som formar ens uppfattning om evenemangsimage, även nya intryck kan 

spela en betydande roll. Antalet besökare kan ha en stor inverkan på en persons uppfattning 

om ett evenemang: Många besökare = framgångsrikt, eller, många besökare = trångt. Förutom 

den påverkan som själva antalet kan ha på kundernas imageuppfattning så kan de även 

påverkas mer direkt av andra besökare då en viss typ av evenemang ofta drar människor med 

samma typ av demografisk bakgrund.28  

Inom en viss typ av evenemang finns det flera olika karaktärsdrag som kan påverka publiken. 

Evenemangsstorlek kan betraktas ur flera olika dimensioner såsom längd på evenemanget, 

nivå av medieexponering och hur stort fysiskt utrymme det kräver. Hur pass professionellt 

kontra amatörmässigt ett evenemang är, samt själva lokaliseringen kommer också att påverka 

evenemangets image. Hur länge evenemanget har funnits och hur pass återkommande det är 

påverkar också dess image. Ett företags och dess sponsorskap kan vid evenemang placeras på 

ett spektrum som sträcker sig från välgörare till reklammakare. När företaget framstår som 

välgörare så kan det bidra till att skapa goodwill-värden för företaget i fråga. Det kan också 

uppstå negativa reaktioner mot att ett evenemang som tidigare inte har sponsrats helt plötsligt 

blir det. Det kan betraktas som kommersiellt och som att evenemanget ”säljer sig”, detta har 

ofta varit fallet vid kultursponsring, där vissa individer har uppfattat sponsorskapet som en typ 

av censur. I och för sig finns ofta uppfattningen att evenemanget överhuvudtaget inte hade 

kunnat bli av utan finansiellt stöd från en sponsor, och i sådana fall kan sponsorerna betraktas 

som erbjudande en samhällelig service.29    

Det finns tre olika individuella faktorer som föreslås i modellen ovan som kan påverka ett 

evenemangs image:  

 

                                                 
28 Ibid 

29 Ibid 
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Antalet olika typer av image som individen förknippar med evenemanget, det vill säga, ett 

evenemang kanske inte har en enhetlig image utåt utan kan vara svårt att placera för en 

individ rent imagemässigt. det kan vara så att evenemanget erbjuder flera olika attraktioner 

som för den enskilde individen inte har någon riktig koppling till varandra eller som 

förmedlar olika typer av budskap. Evenemang som inte har en tydlig image kan vara svårare 

för ett företag att välja som sponsringsobjekt då det är svårt att förutsäga vilken image som 

kommer att bli kopplad till företaget och dess produkter.   

Styrkan hos de olika typerna av image, det vill säga, om ett evenemang inte har en enhetlig 

image kan det finnas vissa aspekter som tillåter att vissa imagetyper får en starkare 

framtoning än andra. 

Den historia som den enskilde individen har med ett specifikt evenemang påverkar den 

uppfattning denne individ får av evenemangets image. Detta är inte samma sak som den typ 

av historia som individen har med liknande evenemang. Ett specifikt återkommande 

evenemang kan ha starkare personliga kopplingar till imagebildande associationer än ett 

liknande evenemang som personen aldrig besökt tidigare. Det är lättare för en individ att bilda 

en positiv koppling till ett evenemang som återkommer flera gånger och som behåller samma 

typ av image.  

Modererande variabler i modellen ovan syftar på hur image kan överföras från ett evenemang 

till ett märke/företag:  

Likheten mellan ett evenemang och dess sponsor(er) är ofta betraktat som en viktig aspekt för 

att sponsorskapet ska betraktas som trovärdigt och legitimt. Sponsorerna och evenemangen 

kan antingen kopplas ihop genom funktionella likheter, det vill säga, sponsorernas varor har 

en direkt funktionell koppling till evenemanget som när tillverkare av idrottsmaterial sponsrar 

idrottsevenemang, eller så kan de kopplas samman genom imagerelaterade aspekter. 

Imagerelaterade aspekter kan vara sådant som att ett företag som utåt har eller vill uppnå en 

ungdomlig image, som när läsktillverkare sponsrar musikevenemang till exempel.  

Nivån av sponsorskap påverkar också starkt hur mycket ett företags image påverkas. Ett 

evenemang kan ha alltifrån en till hundratals sponsorer, det säger sig självt att ett exklusivt 

sponsorskap ger sponsorn en bättre och mer direkt koppling till det sponsrade evenemanget. 

Vid ett evenemang kan sponsorerna också ha en mer eller mindre framstående roll, till 

exempel får de sponsorer som går in med mest resurser ofta den bästa exponeringen.  
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Hur frekvent ett evenemang återkommer har en inverkan på hur pass effektivt ett sponsrande 

företag kan skapa imageassociationer. Vid ett återkommande evenemang så finns det mer tid 

att bygga upp starka associationer i kundernas medvetande. 

Hur pass involverad kunden är i produkten kan avgöra om associationer till evenemang eller 

andra sponsringsobjekt ens har någon verkan. Om varorna är låginvolverande, sådant som 

kunden köper utan att någon egentlig ekonomisk eller personlig risk tas, så kan 

imageskapande associationer ha stort inflytande på inköpsbeslutet. Om det däremot handlar 

om höginvolverande produkter så har undersökningar visat att en koppling till sponsorobjekt 

har mindre betydelse.30  

Associations- och vidare även imageskapande är något som i beslutssituationer runt sponsring 

verkar vara av stor vikt för de sponsrande företagen, det känns intressant att ta dessa modeller 

i beaktande när empirin undersöks och analyseras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Ibid 
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer det empiriska forskningsunderlaget att presenteras. Denna uppsats 

bygger på intervjuer gjorda med representanter för åtta olika sponsrande företag. Intervjuerna 

är formade för att undersöka vilka prioriteringar de sponsrande företagen gjort vid val av 

sponsringsobjekt. En uppdelning har gjorts mellan företag som sponsrar kultur- respektive 

idrottsverksamhet. Tre intervjuer har gjorts med kultursponsorer och fem har gjorts med 

idrottssponsorer, fördelningen samt kontaktpersoner och sponsringsobjekt återges nedan: 

Kultursponsorer:  

Vattenfall (Personlig intervju med Helena Kortered, sponsringschef) sponsorer av Kungliga 

operan,  

SAS (Telefonintervju med Niklas Hjelte, sponsringsansvarig) sponsorer av Kungliga operan 

och Dramaten,  

IKEA (Intervju via E-mail med Tina Björkman, Sponsringsansvarig) sponsorer av 

Kulturhuset Stockholm 

 

Idrottssponsorer:   

AXA (Telefonintervju med Urban Steveling, sponsringsansvarig) sponsorer av Hammarby 

fotboll, AIK.  

Svenska spel (Personlig intervju med Erik Kotschack, sponsringsansvarig) sponsorer av 

Djurgården fotboll, Hammarby fotboll, AIK.  

Agent 03 (Personlig intervju med Bengt Andersson, VD) sponsorer av AIK.  

Adidas (Intervju via E-mail med Stefan Alvarsson, Sports marketing manager) sponsorer av 

AIK och Djurgården fotboll. 

ICA (Telefonintervju med Peter Wigstein, sponsringschef) sponsorer av Djurgården fotboll. 

 

Samtliga representanter har intervjuats med samma frågeformulär som grund (i vissa fall med 

vidareutvecklande följdfrågor). Eftersom syftet med denna uppsats är att se skillnader mellan 

prioriteringar som görs när företag väljer att sponsra kultur- respektive idrottsverksamhet så 

kommer inte intervjuerna att återges till fullo, endast de delar av svaren som är relevanta för 

denna uppsats återges.  
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4.1 Kultursponsorerna 

De företag som i denna uppsats får representera kultursponsorerna är IKEA, SAS och 

Vattenfall. Dessa tre företag bedriver tre olika typer av verksamhet. Den mest påfallande 

gemensamma nämnaren är att de är tre av Sveriges största och mest namnkunniga företag. De 

har alla varit eller är, samarbetspartners med tre av Stockholms största kulturinstitutioner; 

Dramaten, Kungliga operan och kulturhuset.  

IKEA 

IKEA är en av världens största möbeltillverkare. De har haft ett samarbete med kulturhuset 

där de hjälpte till att anordna en möbelutställning. I utbyte fick IKEA en viss exponering och 

goodwill som uppstod genom att deras namn förknippades med utställningen. IKEA, såsom 

andra organisationer som sponsrar kulturhuset fick även chans att ta tillvara på den kompetens 

som finns hos kulturhuset, samt använda deras lokaler för konferenser etcetera. IKEA sysslar 

också med humansponsring.  

 

Deras val av sponsringsobjekt motiveras med att de vill arbeta för en bättre vardag och skapa 

ickekommersiella värden, dels för att detta skapar en stolthet inom företaget, och dels för att 

de, enligt Björkman, vill ge något tillbaka till samhället i stort. Enligt Björkman så är de enda 

krav på motprestationer de ställer på sina sponsringsobjekt att de fullföljer de uppdrag de har 

utan extern påverkan eller inblandning. Hon säger att det inte skulle gagna IKEA på något sätt 

att försöka ändra på sina sponsringsobjekts grunduppdrag då de väljer att enbart sponsra 

projekt som är ickekommersiella till sin natur, och att ett krav på förändring därigenom skulle 

kunna innebära en förtroendeförlust för IKEA.  

 

Association med de sponsrade organisationerna är det mål de har med sponsringssamarbetena, 

då de anser sig representera kulturella och humana värden. Kulturhuset sökte själva upp IKEA 

som sponsorer för sin möbelutställning, men i övrigt söker IKEA oftast själva upp sina 

sponsringsobjekt. IKEA väljer kategoriskt bort idrottssponsring då de inte anser att idrott 

förmedlar den image som företaget vill ha utåt, de är också nöjda med den nivå samarbetena 

ligger på just nu. De vill av konkurrensskäl inte uppge hur stor del av sin budget de lägger ned 

på sponsringssamarbeten.  
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SAS 

SAS är Sveriges största flygbolag. De har haft ett längre samarbete med Dramaten, där de 

erbjudit IT-support och pengasponsring och i utbyte fått goodwill, exponering genom reklam, 

samt lokaler för konferenser, seminarier med projektledare från Dramaten som lärt ut hur man 

håller föredrag och behåller en god publikkontakt. SAS har också fått ett antal gratisbiljetter 

som de har kunnat ge anställda och kunder för att bygga goda relationer både inom och 

utanför företaget.  

 

Förutom Kultursponsring så bidrar de även med pengar till Svenska föreningar som vill delta i 

PARA Olympics (handikapps-OS). De ser denna sponsring som en typ av humansponsring, 

de menar att detta, på samma sätt som kultursponsringen bidrar till att deras anställda är nöjda 

med sitt företag, det projicerar även en bild av företaget som omtänksamt och medvetet 

gentemot kunderna. Hjelte menar att det samarbete som SAS har med Dramaten inte bara 

genererar goodwill utåt och en stark sammanhållning inom företaget, utan även att det har en 

bildande effekt. Han säger att kulturell bildning hos både personal och kunder är ett delmål 

med samarbetet, och ställer detta i kontrast mot vad exempelvis en hockeymatch bidrar till: 

 

”Vi bjuder våra kunder och personal på Shakespeareföreställningar och lär oss någonting. 

Istället för att bjuda kunderna på hockeymatch, det känns ganska alldagligt och inte så 

spännande. Det är bara kul gammal vanlig sport, men vi vill göra något nytt och erbjuda en 

utveckling av deras kulturella sidor.” 

 

Hjelte säger vidare att SAS inte har något intresse av att gå in och ställa några krav på 

Dramatens verksamhet. Det enda kravet SAS ställer är att inga skandaler uppstår som skulle 

kunna skada SAS rykte bland sina kunder. Hjelte anser dock att risken för att en sådan 

skandal skulle uppstå vid Dramaten eller hos någon av deras andra sponsringsobjekt är 

minimal. Hjelte menar att SAS mycket väl kan tänkas utveckla och förlänga sitt samarbete 

med Dramaten i framtiden, och även att nya sponsringsobjekt inom kultursfären skulle kunna 

beaktas då de är väldigt nöjda med hur nuvarande samarbete har fortlöpt. SAS lägger cirka tio 

procent av sin marknadsföringsbudget på sponsring. 
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Vattenfall 

Vattenfall är ett av Sveriges största energiföretag. De har ett samarbete med Kungliga operan 

där de erbjuder pengasponsring och i utbyte får goodwill genom att erbjuda anställda och 

kunder gratisbiljetter för att stärka relationer, de får också en del direktexponering (se bilden 

nedan). Helena Kortered hos Vattenfall uttrycker kraven på motprestationer på detta sätt: 

”Det är mycket tydliga motprestationer  i avtalen. Dessa bygger på följande:  

1.    Varumärkesassociationer, det vill säga, hur stärker det vårt varumärke.   

2. Relationsplattform, det vill säga, vad ger avtalet för möjligheter till kundaktiviteter  

etcetera.  

3.        Internt fokus, det vill säga, hur får det våra Vattenfallanställda att känna sig stolta 

över sitt företag.” 

Vattenfall sysslar förutom med kultursponsringen även med idrotts- och humansponsring. De 

anser det viktigt att ha en sponsormix. Motprestationerna ser dock olika ut beroende på 

rättighetsinnehavare. Inom idrott anser de att exponering är den viktigaste faktorn, medan de 

inom kultur inte förväntar sig exponering på samma sätt. De erhåller förvisso en viss 

exponering i och med sitt samarbete med Kungliga operan (se bild nedan), men Kortered 

menar att de främsta anledningarna till detta samarbete dock har med andra värden att göra. 

Genom att associeras med en verksamhet som i grunden har ett uppdrag som baseras på 

bevarandet av finkultur så kan en del av dessa värden spilla över på Vattenfall. Den Kungliga 

operan är en institution som präglas av prestige, detta är något som Vattenfall gärna vill 

sammankopplas med i sina kunders medvetande.   
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Bild 1. Vattenfalls logo projiceras med  

       ljuskanon på ridåerna på Kungliga operan 

Kortered menar att Vattenfall skapar en annan typ av goodwill genom sitt samarbete med 

Kungliga operan än vad de gör i och med sin idrottssponsring. Kulturvänner ser att detta 

samarbete inte förändrar Kungliga operans uppdrag på något sätt, Kortered säger att de på så 

sätt kan uppfattas som välgörare i kundernas ögon, att de har kulturens bästa för ögonen. 

Vattenfall är mycket nöjda med sina samarbeten och kan tänka sig att utveckla sin 

kultursponsring. Även Vattenfall är förtegna om storleken på sin sponsringsbudget. 

4.2 Idrottssponsorerna 

De företag som i denna uppsats får representera idrottssponsorer i stort är AXA, Svenska spel  

Agent 03, Adidas och ICA. De är sponsorer till Stockholms tre största fotbollslag: 

Djurgården, Hammarby och AIK.  

AXA 

AXA är ett företag som sysslar med spannmålsprodukter. De sponsrar både Hammarby och 

AIK. Deras idrottssamarbeten är ett försök att främja den hälsosamma image som de vill 

skapa runt sina produkter och sitt namn. Deras sponsring sker genom information runt 

hälsosam kosthållning och genom produktsponsring, det vill säga, de ger inte ut pengar utan 

bidrar istället med produkter och information.  
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I utbyte får de exponering genom att idrottsmän/kvinnor bär deras logo synligt på sina dräkter, 

och genom att företagets logo finns uppsatt runt spelplaner och evenemang. Steveling menar 

att den främsta anledningen till att de har valt att sponsra idrottsverksamhet är den stora 

exponering som idrottsevenemang får i medier, och att deras produkter på ett naturligt sätt kan 

kopplas samman med den typ av verksamhet som de sponsrar. AXA bygger sin image runt ett 

hälsosamt leverne och Steveling menar att god kosthållning och idrottande går hand i hand.  

AXA anlitar ett företag vid namn S-COMM som mäter hur ofta deras varumärke exponeras 

och hur stort mediavärde denna exponering har. Det handlar i princip om hur pass välbevakat 

media varumärket exponeras i och hur många andra varumärken som exponeras vid samma 

tillfälle och i vilken utsträckning. Detta jämförs sedan med hur mycket det skulle ha kostat att 

ha en vanlig reklamspot i samma media i samma omfattning. Steveling säger att de har varit 

väldigt nöjda med sina samarbeten och kontinuerligt har utvecklat dessa och att de ständigt 

tittar på nya sponsringsmöjligheter. Den motprestation de kräver av sina sponsringsobjekt är 

framförallt att de föregår med gott exempel genom att stå för hälsosamt leverne och inte 

hamna i några skandaler som kan svärta ned AXA:s rykte. Då de inte ser någon naturlig 

koppling mellan kulturverksamhet och den image de vill förmedla av sitt företag så kommer 

de att hålla sig till idrottssponsring. 

Svenska spel 

Svenska spel är ett statligt ägt spelbolag, en del av deras verksamhet går ut på att låta folk 

spela på just idrottstävlingar av olika slag, därigenom tycker de sig finna en naturlig koppling 

till just idrott, de sponsrar Djurgården och Hammarby. De bidrar genom sponsorpengar och 

får i utbyte exponering av varumärket, de får också goda möjligheter att skapa nätverk och 

goda kundrelationer genom att erbjuda biljetter till evenemang, samt tillfällen att bjuda in 

framstående namn inom svensk idrott som föreläsare vid konferenser och liknande. Svenska 

spel sponsrar enbart idrottsverksamhet, enligt Kotschack beror detta främst på den naturliga 

kopplingen till den egna verksamheten, men även på grund av att det ur exponerings-

synvinkel är det mest givande. Vidare diskuterar han de möjligheter till relationsskapande 

som idrottssponsringen innebär, inte bara genom att kunna erbjuda kunder och anställda 

biljetter till olika evenemang, men även genom att de kan dra folk till sin hemsida på nätet 

och därigenom skapa relationer till en stor kundbas. Kotschack menar också att sponsringen 

blir ett bra tillskott till den övriga marknadsföringsmixen.  
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Kunder förväntar sig att ett företag som Svenska spel ska förekomma som sponsorer vid olika 

idrottsevenemang och för olika typer av idrottsorganisationer, det är viktigt att Svenska spel 

gör detta för att behålla sin position på marknaden då flera nya typer av konkurrerande 

spelsidor på Internet har dykt upp de senaste åren. Kotschack uppger att Svenska spel till stor 

del utgår från A-ERIC–modellen både vid val och utvärdering av sponsringssamarbeten. De 

är nöjda med sina samarbeten och kommer antagligen att utveckla dessa förutsatt att inga 

skandaler uppstår som skulle kunna skada företagets rykte. Förutom att det inte förekommer 

någon naturlig koppling mellan Svenska spel och kulturverksamhet så menar Kotschack att 

det främst är exponeringen som är överlägsen vid idrottssamarbeten, därför kommer de även i 

fortsättningen att ägna sig åt idrottssponsring. Svenska spel avsätter  109 000 000 kronor om 

året på sponsring av fotboll. 

Agent 03 

Agent 03 är ett riskkapitalbolag som å AIK Fotbolls vägnar investerar i spelarrättigheterna för 

nyförvärv till AIK. Agent 03 bildades enbart med syftet att köpa spelare till AIK som sedan 

spelar med laget ett tag innan de (förhoppningsvis) säljs till ett högre pris, vilket Agent 03 tar 

del av. Även om den verksamhet som Agent 03 sysslar med inte kan betraktas som renodlad 

sponsring så hade Bengt Andersson som intervjuades mycket information att delge om 

idrottssponsring då han jobbat tillsammans med olika sponsorer till AIK under flera år. 

Andersson säger att de mest typiska anledningarna till idrottssponsring är upprepad 

exponering och varumärkesprofilering. Varumärkesprofilering, menar Andersson, innebär att 

det sponsrande företaget försöker skapa en profil för företaget som de tycker på ett bra sätt 

sammanfattar de värderingar som de vill förmedla till sina intressenter. Enligt Andersson kan 

en del av profileringen vara att företaget väljer ett sponsringsobjekt som på ett naturligt sätt 

kopplas samman med den egna verksamheten. Han säger att kultursponsringen inte har 

samma exponeringsvärde som idrottssponsringen då den inte har samma massmediala 

täckning, och att många sponsorer väljer att sponsra idrott framför kultur då de anser att 

kulturverksamheten inte är en lika säker investering på grund av dess osäkra natur. Vidare 

säger han att inte tror att kulturverksamhet har samma behov av sponsringsintäkter, då den till 

stor del är statligt finansierad. Enligt Andersson finns det inom idrotten många stora namn och 

stjärnor som har en stor inverkan på sina fans, och därför kan detta vara en anledning till att 

sponsra idrott.  
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Adidas 

Adidas är ett stort internationellt märke som tillverkar kläder och material för idrottsutövning 

varmed en koppling till idrottssponsring uppstår. De sponsrar ett stort antal idrottsföreningar 

och utövare, bland annat AIK och Djurgården. Adidas samarbetar dels genom 

pengasponsring, dels genom materialsponsring, det vill säga, dräkter, skor, bollar etcetera.  

I utbyte får Adidas exponera sitt varumärke på dräkter och arenor, detta för att skapa goda 

associationer och stärka företagets image. Alvarsson säger att den upprepade exponeringen 

som Adidas har är viktig för att behålla sin position på marknaden, de befinner sig på en starkt 

konkurrensutsatt marknad och måste därför ständigt hålla sig närvarande i kundernas 

medvetande. Sponsringen blir en del i uppbyggnaden av företagets image, de vill att deras 

varumärke ska sammankopplas med starka associationsbildare, såsom kända idrottsutövare 

och stora idrottsklubbar. Alvarsson säger att idrottssponsringen egentligen inte behöver någon 

vidare motivation mer än dess naturliga koppling till företagets verksamhet, han menar att 

kulturverksamhet är inte är av samma prioritet för den målgrupp som Adidas riktar sig till. 

Han säger att de val av sponsringsobjekt som genomförs baseras på hur affärsmässiga de är, 

och på vilken image de förmedlar och att samarbetena utvärderas genom imagemätningar (via 

formulär som ifylls av utvalda representanter för olika målgrupper), samt genom säljresultat. 

Alvarsson säger att Adidas förväntar sig att deras sponsringsobjekt ofta syns med Adidas 

produkter både officiellt och privat, och att inga skandaler ska förekomma. De har inga planer 

på att utvidga några samarbeten för tillfället utan har den strategin att de fokuserar samma 

resurser på färre sponsringsobjekt. Sponsringsbudgeten är konfidentiell av konkurrensskäl.    

ICA 

ICA-koncernen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med både egna och 

handlarägda butiker i Sverige och Norge. ICA sponsrar Djurgården. I likhet med AXA så ser 

ICA sponsringen av idrott som en naturlig följd av deras verksamhet, de sysslar med 

livsmedelsförsäljning, och de menar att god kosthållning är en viktig del av en idrottsutövares 

liv. De bidrar med pengasponsring och erhåller i utbyte exponering via dräktreklam och 

reklam på arenor och så vidare. Förutom idrottssponsring så sysslar ICA även med 

humansponsring. Wigstein menar att dessa två olika typer av sponsringssamarbeten genererar 

olika typer av värden för dem som sponsorer. Idrott har en stor publik och kan på så vis ge en 

god exponering av varumärket, den kan dessutom kopplas samman med ICA:s verksamhet 

och skapar på så sätt bra associationer och trovärdighet. Humansponsringen däremot leder till 

att skapa en human image för företaget. ICA använder sig av ett utvärderingssystem som heter 
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Return on Investment, det innebär, kraftigt förenklat, att företaget mäter hur pass lönsamma 

deras investeringar är. Det finns ett flertal aritmetiska uträkningsmetoder som kan tillämpas 

vid en sådan uträkning.31  Wigstein menar att kultursponsring inte är lika attraktivt för ICA då 

det finns tveksamheter och restriktioner kring avdragsmöjligheterna vid den typen av 

samarbeten, samt att han inte tycker att naturliga kopplingen är lika stark som till idrott. 

Wigstein berättar att ICA förväntar sig att sponsringsobjekten presterar bra vid 

idrottsevenemang, och att de är goda företrädare för ICA. De har även planer på att utveckla 

sin sponsringsverksamhet, både inom idrott och humansponsring, men även inom 

samhällssponsring. De avslöjar aldrig sin totala sponsringsbudget av konkurrensskäl.  

 

 
Bild 2. Derbymatch mellan Djurgården och Hammarby, exponering 

 genom dräktreklam samt arenareklam för sponsorer.     

 

 
 
 

 

                                                 
31 http://www.investorwords.com/4316/ROI.html 
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5. Analys 

Här kommer empirin att diskuteras utifrån de teorier och diskussioner som framförts under 

rubriken teori. Idrotts- och kultursponsorerna kommer att analyseras var för sig och kommer 

sedan att jämföras under rubriken slutsatser. 

5.1 Analys av idrottssponsorerna 

Hos idrottsorganisationer och dess sponsorer så finns det en lång tradition av sponsring. Det 

tycks finnas en institutionaliserad samarbetsform, det har blivit ett inarbetat mönster som 

tycks fungera tillfredsställande. Alla idrottssponsorer som intervjuats för denna uppsats är 

tämligen nöjda med sina samarbeten och har inte någon avsikt att avbryta dessa om inte något 

oförutsett händer. Idrottssponsorerna hade alla exponering som främsta anledning till sin 

sponsring och samtliga vill trycka på det faktum att de har en direkt koppling till den 

sponsrade entiteten. De flesta av idrottssponsorerna hade överhuvudtaget inte övervägt idéen 

att sponsra kulturorganisationer i någon form dels för att det verkade råda en osäkerhet om 

vad kultursponsring innebär, dels för att de inte tyckte att det fanns en lika direkt funktionell 

koppling mellan deras företag och kultur, samt för att de ansåg att idrottssponsring gav bättre 

medieexponering. De ansåg också att kultursponsring inte på ett lika förutsägbart sätt kunde 

förmedla en image som företaget vill associeras med som idrottsverksamhet kan. 

  

Diskussionen om institutionalisering gäller här enbart för de samarbetsformer 

idrottssponsorerna intagit, de har hittat en form som passar dem väl och håller sig till den. Det 

tycks inte finnas några rent institutionella påtryckningar utifrån som skulle påverka dem att 

inte sponsra kulturverksamhet, det är så att ingen av dem ens intresserat sig för möjligheten, 

då de inte anser att det har den direkta koppling till deras verksamhet som idrott har. Snarare 

kan man diskutera om det inte existerar en rädsla för att förlora den legitimitet som de anser 

finnas i samarbete med idrottsorganisationer, den legitimitet som de menar skapas när 

företaget associeras med något som har direktkoppling till dess produkter. Det institutionella 

trycket kommer bättre uttryckt inifrån dessa organisationer då de till viss del verkar styrda av 

konventioner när det gäller val av sponsringsobjekt, kraftigt förenklat: De vill ta det säkra före 

det osäkra. Det finns redan framtagna instrument för att mäta effekten av idrottssamarbeten, 

man sitter så att säga med facit på hand, medan ett beslut om att ge sig in på kultursponsring 

skulle innebära att man gav sig ut på okända vatten. 
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Dessa sponsorer anger i huvudsak, vad de anser vara, rationella anledningar till sina 

prioriteringar vad gäller sponsringsobjekt, det handlar om exponering som leder till ett 

associationsskapande som ska stärka företagets image.  

 

De flesta av idrottssponsorerna som har intervjuats för denna uppsats marknadsför produkter 

som har en låg grad av involverande från kunden, de sponsrar också objekt som syns relativt 

frekvent, de är alla stora sponsorer och de påpekar alla den naturliga kopplingen mellan deras 

produkter och sponsringsobjekten. Alla dessa faktorer återkommer i figur 5 under 

modererande variabler, alltså de variabler som antingen kan hjälpa imageöverföring från den 

sponsrade entiteten till det egna varumärket, eller som kan påverka denna överföring i en 

negativ riktning. Enligt Gwinner skulle alltså idrottssponsorernas prioriteringar förefalla 

tämligen rationella. 

 
 

 

Om man i samma modell tittar under rubriken evenemangskaraktär så betyder evenemangens 

storlek tydligen mycket för idrottssponsorerna, de prioriterar en stor publik då de vill uppnå 

en så stor exponering som möjligt. Gwinner talar där om att ett evenemang med stort antal 

besökare kan betraktas som framgångsrikt eller trångt, enligt idrottssponsorernas resonemang 

får man nog sluta sig till den uppfattningen att de är av den förstnämnda åsikten. 
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5.2 Analys av kultursponsorerna 

Kultursponsring har varit sammankopplat med fler problem än idrottssponsring, det handlar 

bland annat om rent formella problem såsom avdragsrätt och kulturpolitik runt finansiering av 

offentlig verksamhet (all kulturverksamhet är givetvis inte offentlig, men de stora 

institutionerna är ofta statligt eller kommunalt finansierade och vissa förpliktelser angående 

finansieringssätt följer då). Osäkerheten runt kultursponsring har verkat stor, då det finns en 

större oklarhet runt vad just begreppet kultur innebär, vilket ofta bidrar till att sponsorer kan 

vara osäkra på om den sammanfaller med deras image. Vidare finns det även problem som 

kan kopplas till de institutionella regler som återfinns i den sfär som kulturverksamhet 

existerar inom. Kulturverksamhet kopplas ofta rent instinktivt ihop med icke-kommersiella 

värden, det handlar om fri och obunden verksamhet som inte ska påverkas av de 

marknadsregler som styr näringsliv och privat verksamhet. Detta är dock problem som berör 

kulturinstitutionerna, att sammankopplas med icke-kommersiella värden verkar dock vara ett 

dragplåster för företag som väljer kultursponsring.  

 

Även för kultursponsorer handlar det om att exponeras och associeras med en verksamhet 

som drar en viss publik, men de vill även skapa goodwill genom att försöka framstå som 

välgörare. Vattenfall sponsrar både kultur och idrott med motiveringen att de söker 

exponering, association och andra värden, såsom goodwill, varumärkesassociationer, 

relationsplattform och internt fokus. De övriga två kultursponsorerna menar dock att de inte 

har något intresse av att kopplas samman med idrott, även om de erkänner att det finns vissa 

fördelar med detta, men de föredrar kultursponsringen (och humansponsringen) då den 

förmedlar ett annat budskap till kunderna. De vill (i synnerhet IKEA) framhålla en enhetlig 

image utåt som företag som bryr sig om kulturella och mänskliga värden, om de skulle 

sponsra idrott så verkar de osäkra på huruvida denna image skulle bli mer otydlig. Detta är 

kultursponsorernas sätt att uppnå en social legitimitet, genom att framställa sig som välgörare. 

De talar inte mycket om de marknadsmässiga fördelar som deras sponsringssamarbeten leder 

till utan försöker främst framhäva att de stödjer kulturverksamhet för att de vill främja 

kulturella värden. Om man ser till de dikotomiska skillnader som av kritiker har påpekats 

mellan den kulturella och ekonomiska sfären så blir det förståeligt varför ett kultursponsrande 

företag inte skulle vilja framhäva vilka ekonomiska vinster de gör på sina samarbeten.  
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De medger att de får både exponering och försöker uppnå association, skapa relationer och en 

integrerad kommunikation, men de är inte så öppna med att sponsringssamarbetena på längre 

sikt handlar om att göra ekonomiska vinster. Om man tittar på modellen över 

betydelseöverföring (figur 5) så skulle det bli betydligt svårare att uppnå en riktig överföring 

av betydelse om företaget var öppet med att det var en marknadsteknisk åtgärd då den 

ursprungliga betydelsen som man försöker överföra från sponsringsobjektet till den egna 

verksamheten och slutligen ut till kunden, är ickekommersiell och obunden till sin natur.    

 

Kultursponsorerna använder inte samma grad av rationellt förklarande till sina val av 

sponsringsobjekt, och om man jämför med idrottssponsorerna så förhåller sig inte 

kultursponsorerna på ett lika (uppenbart) rationellt sätt till de modererande variabler som kan 

återfinnas i Gwinners modell (figur 6). De marknadsför produkter som kan betraktas som 

relativt höginvolverande (möbler, energi och flygresor), och de har ingen naturlig funktionell 

koppling till sina sponsringsobjekt (möjligtvis med undantag för IKEA och 

möbelutställningen). Både Vattenfall och SAS verkar dock inte bara ha haft marknadsföring 

gentemot en större kundkrets i åtanke, de har i stor utsträckning utnyttjat dessa 

sponsorsamarbeten som representation och som förstärkare av sammanhållningen inom 

företagen. För business-to-business-kunder kan till exempel representation genom samarbeten 

med prestigefyllda kulturinstitutioner såsom operan och Dramaten ha en positiv inverkan på 

framtida samarbetsbeslut, detta antagande kan man göra då kultursponsorerna förefaller 

väldigt nöjda med sina samarbeten. Den naturliga funktionella kopplingen behöver inte heller 

vara en nödvändig förutsättning för att ett sponsringssamarbete ska verka legitimt, Gwinner 

påtalar att det kan finnas en rent imagerelaterad koppling, exempelvis kan man ju av 

Kortereds diskussion runt Vattenfalls sponsringssamarbete med Kungliga operan uttyda en 

vilja att bli sammankopplade med den prestige som operan besitter.    

 

I figur 6, under evenemangskaraktär, så talar Gwinner (vilket redogjordes under förra 

rubriken) om storlek på evenemang. Vid IKEA:s sponsring av möbelutställningen var nog en 

stor publik att föredra, däremot så förefaller detta inte vara lika självklart för Vattenfall och 

SAS. Både Kungliga operan och Dramaten uppfattas som prestigefyllda och exklusiva 

institutioner, det är inte obefogat att anta att sponsorerna här har prioriterat att sponsra 

verksamheter som riktar sig till en mindre men mer exklusiv skara.    
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6. Slutsatser  

Sponsorskap är, som redogjordes redan i inledningen, en affärsmässig överenskommelse till 

ömsesidig nytta för parterna. Denna uppsats skrevs med målet att utröna vilka prioriteringar 

sponsorer som samarbetar med kultur- respektive idrottsverksamheter gör vid valet av 

sponsringsobjekt. Att idrottssponsringen är i majoritet råder det ingen tvekan om, men 

kultursponsring har i allt högre grad blivit populärt.  

 

De svar som framkommit i denna uppsats antyder att det kan råda en skillnad mellan vilka 

prioriteringar idrotts- respektive kultursponsorer gör vid val av sponsringsobjekt. Redan i 

empirin framgår det tydligt att de utfrågade idrottssponsorerna prioriterar att sponsra idrott på 

grund av den frekventa och (upplevt) effektiva exponeringen och den direkta kopplingen till 

den egna verksamheten och de egna produkterna.  

 

De kultursponsorer som har intervjuats har i en högre grad än idrottssponsorerna framhävt 

imagebaserade prioriteringar som ska skapas genom att framträda som välgörare för kultur. 

En fördel med att framstå som kulturmecenater är att företagen kan kopplas samman med 

värden som utåt sett kan förefalla ickekommersiella.  

 

Båda typerna av sponsorer har dock ekonomiska mål med sin sponsring. Idrottssponsorerna 

får direkt reklam genom att deras varumärke syns frekvent i och med idrottsevenemang som 

når ut till en stor publik, och hoppas därigenom att en stor kundkrets ska uppfatta deras 

varumärke och undermedvetet sammankoppla det med deras produkter, vilket de anser borde 

kunna göras naturligt då deras verksamheter har en funktionell koppling till idrott. 

Kultursponsorer får också direkt reklam, men inte alltid till en lika stor publik, vad de dock 

anser sig kunna förmedla är mer svårgripliga värden, såsom kulturellt bildande, prestige och 

välgörenhet. De kultursponsorer som har intervjuats för denna uppsats har i stor utsträckning 

utnyttjat sina samarbeten för att kunna erbjuda representationsföreställningar och dylikt för 

speciellt utvalda kunder, och till viss del även anställda som ett motiveringsverktyg. 
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Man kan göra upp ett positioneringsdiagram utifrån den allmänna uppfattning som kan 

urskiljas genom både empirin och litteraturen som har legat till grund för denna uppsats.     

Den ena axeln rör sig från ren reklam till välgörenhet. Den andra axeln rör sig från funktionell 

koppling till imagebaserad koppling, då avseende hur företag och sponsringsobjekt kopplas 

samman.  

 
Figur 7. Positioneringsdiagram för idrottssponsorer respektive kultursponsorer. 

 

Detta handlar inte om ett reellt konstant tillstånd. Det är snarare hur sponsorer av de olika 

typerna av verksamhet själva skulle kunna placera sig, och hur de ofta placeras i litteratur som 

avhandlar kultur- och idrottssponsring. I kunders medvetande kan olika typer av idrotts- och 

kultursponsorer säkerligen placeras på flera andra positioner i detta diagram. 
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7. Slutdiskussion 

De idrottssponsorer som intervjuades för denna uppsats motiverade främst sina prioriteringar 

med direkt produktkoppling och exponering. Huruvida ICA verkligen har en naturlig 

koppling till idrott och inte till kultur kan förefalla tveksamt, kopplingen mellan mat och idrott 

är inte så direkt som kopplingen mellan till exempel Adidas produkter och idrott, om man ser 

det som rent funktionella kopplingar. Nike, som i är en stark konkurrent till Adidas har valt att 

sponsra till exempel Bounce, som är en modern dansföreställning, den kan betraktas som en 

kulturverksamhet, om än inte offentlig. Vad Nike har gjort här är att se till de imagerelaterade 

likheter som existerar mellan den ungdomliga streetdance-kultur som Bounce befinner sig 

inom och det egna varumärket, snarare än bara de direkt funktionella kopplingarna, även om 

sådana också existerar. Möjligtvis är det också så att Adidas precis som flera av de andra 

idrottssponsorer som intervjuades hade en oklar bild av vad kultursponsring faktiskt innebär, 

och det är inte så underligt med tanke på att ”kultur” är ett så brett begrepp.  

 

De prioriteringar som idrottssponsorerna gör känns inte så främmande med tanke på att den 

direkta kopplingen finns och att den rent allmänna uppfattningen om vad kultursponsring 

innebär, både i litteratur och i dessa idrottssponsorers uppfattning, är att kultursponsring oftast 

är kopplad till stora kulturinstitutioner som oftast ägnar sig åt de klassiskt sköna konsterna, 

och då i en form som är svårare att skapa funktionella eller imagebaserade associationer till.  

 

De kultursponsorer som intervjuades för denna uppsats har dock försökt skapa just 

imagebaserade associationer till sina sponsringsobjekt. Svårigheterna i att hitta en naturlig 

koppling mellan den egna verksamheten och den sponsrade verkar dock för dem övertrumfas 

av de möjligheter de anser finns inom kultursponsringen. Kultursponsorerna anger att de är 

nöjda med sina samarbeten, och det får man anta att de verkligen är, då åtminstone Vattenfall 

och SAS har haft långtgående samarbeten med sina sponsringsobjekt. De var dock inte helt 

tydliga med huruvida de verkligen lyckats skapa värden som förmedlats till hela deras 

kundkrets eller om det främst handlar om de största kunderna (Business-to-Business) och den 

egna personalen.   

 

Hos idrottssponsorer finns det en relativt fixerad målgrupp, ett fotbollslag har sina fans, och 

variationen uppstår oftast genom att nya generationer tillkommer, kulturhuset till exempel har 

däremot en stor variation på sina besökare och kan då utsätta besökare för exponering 

dagligen.  
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Vad kulturorganisationerna saknar är supporters som är lika hängivna som idrottsanhängare 

ofta är. Ett fan till ett fotbollslag utsätts för exponering av företagens logos med en högre 

frekvens då han/hon ofta följer flera av lagets matcher och offentliga framträdanden. Om man 

prioriterar effektiv exponering för sitt företag verkar alltså idrott vara ett bra sponsringsobjekt.  

Givetvis återkommer också många kulturentusiaster upprepade gånger till sina 

favoritinstitutioner, men idrotten har ändå en mer utbredd återkomst av fans.32 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Kevin Gwinner, Scott R. Swanson, (2003), A model of fan identification: antecedents and 
sponsorship outcomes, Journal of services marketing, No. 3   
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Bilaga – Intervjufrågor 

 

1. Hur utvärderas sponsorskap/samarbeten hos de sponsorer som sponsrar idrotts- respektive 
kulturverksamheter?  

2. Vilka förväntningar finns på den sponsrade verksamheten? 

3. Vilka typer av organisationer samarbetar ni med/sponsrar ni? 

4. Vilka prioriteringar gör företag när de väljer att sponsra idrotts- respektive 
kulturverksamhet? 

5. Hur stor del av er budget är avsatt för denna typ av investering? 

6. Skulle ni kunna tänka er att utvidga denna typ av sponsrings/samarbetsverksamhet? 

7. I så fall, mot vilken typ av verksamheter? 

Eller 

8. Kommer ni att dra ned på denna typ av samarbeten/sponsorskap? 

9. Om vi exempelvis gör en uppdelning av sponsorobjekt; idrotts- samt kulturverksamhet, 
vilken typ av verksamhet verkar vara mest attraktiv? Varför? 
10. Hur kan samarbetet i ett sponsringsprojekt se ut? Vi vill se hur båda parterna drar nytta av 
samarbetet. 
11. Vilka krav ställer företaget på de sponsrade objekten? 

12. Vilka fördelar av sponsringsverksamheten anser företaget vara mest betydelsefulla? 

13.  Hur går företag tillväga för att välja sponsringsobjekt? 

14. Hur många förfrågningar angående sponsring får företaget varje år? 

15. Söker företaget upp objekt att sponsra eller görs valet bland de förfrågningar som 

företaget får in? 

16. Vilka personer inom företaget är involverade i beslut om sponsring? 

 


