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SAMMANFATTNING 

Denna studie fokuserar på sponsring inom kultursektorn utifrån den sponsrade partens 

perspektiv. Syftet med studien är att analysera hur aktörer inom kultursektorn går tillväga för att 

identifiera och attrahera potentiella sponsorer till sina verksamheter. Studien är avgränsad till 

sponsring inom kultursektorn i Sverige och de aktörer som undersöks är Bonniers Konsthall, 

Riksteatern, Skansen och Way out West. Undersökningen bygger på en flerfallstudie där 

intervjuer har genomförts med representanter för varje aktör. Studiens övergripande teoretiska 

referensram är hämtad från Managerial Theory och de koncept som används är 

marknadsföringskonceptet och marknadsföringsmixen. Dessa koncept kompletteras med A-ERIK 

modellen som används för att analysera sponsring genom att dela in detta fenomen i fyra ej 

ömsesidigt uteslutande variabler; association, exponering, relationer samt integrerad 

kommunikation.  

 

De slutsatser som kan dras utifrån studien är att kulturaktörerna identifierar potentiella sponsorer 

utifrån sina möjligheter att erbjuda association, relationer, exponering och integrerad 

kommunikation. Till viss del identifierar kulturaktörerna även sponsorer utifrån sina egna behov, 

med motiven att sponsorer ska ge ett mervärde till kulturaktörernas verksamhet och att 

kulturaktörerna vill nå ut till sponsorns intressenter. Aktörerna identifierar branscher, inte 

specifika företag, och de branscher som anses som mest attraktiva är sådana vars kärnvärden 

ligger nära kulturaktörernas. För att attrahera sponsorer använder aktörerna främst association 

och relationer. Sponsorer tillåts associera sig med aktörernas varumärken och specifika teman i 

föreställningar eller utställningar och aktörerna erbjuder sponsorer en möjlighet att stärka 

relationen till sina egna intressenter samt att skapa nya relationer till aktörernas intressenter.  

 

Nyckelord: Sponsring, kultursponsring, kultursektorn, kulturaktörer, flerfallstudie, Managerial 

Theory, marknadsföringsmixen, A-ERIK modellen, association, exponering, relationer, 

integrerad kommunikation, marknadsföring, företagsekonomi, Bonniers Konsthall, Riksteatern, 

Skansen och Way out West. 
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ABSTRACT 

This study focuses on sponsorship in the cultural sector from the sponsored party’s perspective. 

The issues being examined is how organizations in the cultural sector approach to identify, 

contact and attract potential sponsors to their activities. The study is limited to sponsorship in the 

cultural sector in Sweden and the organizations surveyed are Bonniers Konsthall, Riksteatern, 

Skansen and Way out West. The investigation of these organizations is based on multiple case 

study interviews conducted with representatives of each organization. The study's overall 

theoretical frame of reference is taken from the Managerial Theory and the concepts used are the 

marketing concept and the marketing mix. These concepts are supplemented with the A-ERIK 

model which is used to analyze the sponsorship by dividing it in four not mutually exclusively 

variables; association, exposure, relationships and integrated communications.  

 

The conclusions drawn from this study is that the organizations identify potential sponsors based 

on their ability to offer the sponsor association, exposure, relationships and integrated 

communications. To some extent, the organizations also identify sponsors based on their own 

needs, with the rationale that the sponsor will add value to the cultural activities and to reach out 

to the sponsor's stakeholders. The organizations identify sectors, not specific companies, and the 

sectors that are being considered as most attractive are those whose core values are close to the 

organizations. In order to attract sponsors the organizations use in particular association and 

relationships. The sponsor is allowed to associate with the organizations brand and specific 

themes in shows or exhibitions and the organizations offers the sponsor the opportunity to 

strengthen the relationship with their stakeholders and to create new relationships with the 

organizations stakeholders. 

 

Keywords: Sponsorship, culture sponsorship, cultural sector, multi-case study, Managerial 

Theory, Marketing mix, A-ERIK model, association, exposure, relationships, integrated 

communications, business, marketing, Bonniers Konsthall, Riksteatern, Skansen and Way out 

West. 
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1.INLEDNING 

I detta kapitel följer en bakgrund till ämnet, problemformulering, syfte och avgränsning. 

 

1.1 BAKGRUND 

Långt innan sponsringsbegreppet med dess nuvarande innebörd, som en ömsesidigt gynnande 

affärsrelation, började användas förekom det att så kallade mecenater donerade pengar till 

enskilda kulturutövare eller kulturinrättningar. Begreppet mecenat fick sitt namn efter kejsar 

Augustus minister Maecenas, död 8 f. Kr, som erhöll hederstiteln Skaldernas beskyddare.
1
 

Oräkneliga är de konstnärer, författare och kompositörer som under de två sekel som förflutit 

mottagit stöd från furstar, adelsmän, diplomater och magnater av skilda slag. Mecenatskapet 

skiljde sig dock från dagens sponsringsbegrepp då bidraget inte nödvändigtvis krävde 

motprestationer. Sponsring i sin nuvarande form är ett relativt nytt fenomen som vuxit avsevärt 

de senaste tre decennierna och som blivit ett allt tydligare inslag i marknadsföringens 

kommunikationsmix.
2
 
3
 Ökningen kan tillskrivas en rad faktorer, till stor del som en följd av 

förändringar i den omgivning där olika marknadsföringsaktiviteter tar plats. Till de faktorer som 

bidrar till att företag i större utsträckning sponsrar kulturverksamheter hör bland annat ökade 

kostnader för traditionell marknadsföring, vilket för med sig att företag ersätter en viss del av sin 

annonsering med sponsringsaktiviteter. Som ett resultat av att produkter och tjänster blir allt mer 

snarlika har varumärken blivit viktigare och sponsring ses som ett effektivt sätt att bygga upp en 

distinkt produkt- eller serviceprofil.
4
 Utvecklingen av digitala medier erbjuder dessutom en 

global plattform för sponsoraktiviteter som har möjlighet att nås av människor världen runt.
5
 Som 

exempel på en sponsor som lyckats skörda stora framgångar kan nämnas telefonoperatören 

Vodafone. Företaget fokuserade på sponsring som sitt främsta marknadsföringsverktyg under en 

femårsperiod och ökade försäljningen av mobilabonnemang från 150 000 stycken år 1998 till 1,2 

                                                
1 Grönkvist, Uno, Sponsring – En lönsam marknadsinvestering? (Värnamo: Svenska Dagbladets Förlag, 1985),  s. 

16. 
2 Olkonnen, Rami , On the same Wavelength? A study of the Dynamics of Sponsorship Relationships  between Firms 

and Cultural Organizations  (diss. Finland: Turku School of Economics and Business Administration, 2002),  s. 18. 

3
 Rajshekhar G. Javalgi, Mark B. Traylor, Andrew C. Gross & Edward Lampman, Awareness of Sponsorship and 

Corporate Image: An Empirical Investigation, Journal of Advertising (1994: vol. 23 nr. 4), s. 47. 

4 Erdogan, B. Zafer & Kitchen, Philip J., Managerial Mindsets and the Symbiotic Relationship between Sponsorship 

and Advertising, Marketing Intelligence & Planning (1998: vol. 16 nr. 3), s. 369 

5 Olkonnen, Rami , On the same Wavelength? A study of the Dynamics of Sponsorship Relationships  between Firms 

and Cultural Organizations  (diss. Finland: Turku School of Economics and Business Administration, 2002),  s. 18. 
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miljoner stycken år 2003.  Det går visserligen inte att utesluta att andra 

marknadsföringsaktiviteter kan ha påverkat resultatet, men sponsringen anses ha spelat en 

betydelsefull roll.
6
 

 

Bakomliggande faktorer till varför aktörer inom kultursektorn i allt större utsträckning söker 

sponsorer är bland annat att ökade resurser möjliggör större och mer kostsamma projekt och att 

minskade statliga anslag tvingar fram kompletterande inkomster.
7
 Genom sponsorrelationer 

anses kulturutövare även till viss del kunna lära av näringslivet på områden som organisation, 

strategi, förhandling och varumärkesbyggande.
8
 

 

Den globala marknaden för sponsring uppskattas ha ökat från 15 miljarder kronor år 1984 till 127 

miljarder kronor år 1996.
9
 Sju länder (U.S.A., Japan, Tyskland, Storbritannien, Italien, Australien 

och Frankrike) står för tre fjärdedelar av den totala globala expansionen. Detta indikerar att 

storskaliga sponsoraktiviteter associeras med mogna konsumtionsdrivna ekonomier. I Sverige 

omsatte sponsringen två miljarder kronor år 1999 och 5 miljarder kronor år 2008.
10

 
11

 

 

Sportsektorn har traditionellt varit det vanligaste sponsringsobjektet. Internationellt upptar 

sportsektorn i dagsläget mellan 60-70 procent av alla sponsormedel, att jämföra med 

kultursektorn som upptar mellan 20-30 procent.
12

 I Sverige är fördelningen att sportsektorn 

upptar mellan 60-65 procent av sponsormedlen medan kultursektorn upptar mellan 15-20 

                                                

6
 Cliffee, Simon J. & Motion, Judy, Building Contemporary Brands: a Sponsorship Based Strategy, Journal of 

Business Research (2005: vol. 58 nr.8.), s. 1070. 

7 Malm, Magdalena & Wik, Annika, Kultur och näringsliv, Båda Parter – En studie av samarbeten mellan kultur 

och näringsliv, s. 5. 

8 Malm, Magdalena & Wik, Annika, Kultur och näringsliv, Båda Parter – En studie av samarbeten mellan kultur 

och näringsliv, s. 5. 

9 Olkonnen, Rami , On the same Wavelength? A study of the Dynamics of Sponsorship Relationships  between Firms 

and Cultural Organizations (diss. Finland: Turku School of Economics and Business Administration, 2002),  s. 19. 
10 Grönkvist, Uno, Framgångsrik sponsring (Malmö: Sisu Ordböcker, 1999),  s. 13. 
11

 Stora reklamkakan, Institutet för Reklam och Mediestatistik.  
12 Olkonnen, Rami , On the same Wavelength? A study of the Dynamics of Sponsorship Relationships  between 

Firms and Cultural Organizations  (diss. Finland: Turku School of Economics and Business Administration, 2002),  

s. 20. 
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procent.
13

 År 2007 beräknades kultursponsringen i Sverige till ett värde av 90 miljoner kronor. 

Sponsringen beräknas stå för ungefär en procent av den totala finansieringen av 

kulturverksamheter.
14

  

 

Den främsta utvecklingen genom åren är att sponsringsarbetet har professionaliserats och att 

syftet i allt mindre utsträckning handlar om att stödja företagsledningens personliga intressen, så 

kallat ”The Chairman’s Whim”.
15

 Idag ses sponsringsinvesteringar som noggranna 

affärsinriktade investeringar i linje med företagets övriga marknadskommunikationsstrategier.
16

  

Sponsring är ett av de mest växande områdena för marknadsföringsaktiviteter och trenden är att 

kultursponsring är på starkast framfart och ökar mest i förhållande till andra former av 

sponsring.
17

 

 

1.1.1 EKONOMI & KULTUR 

Sveriges regering bemyndigade den 28 juni år 2007 statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth att 

tillkalla en kommitté med uppdrag att se över Sveriges kulturpolitik och att lämna förslag på 

förändringar. Kommittén tog namnet Kulturutredningen. Bland direktiven till 

utredningsuppdraget nämns att betydelsen och nödvändigheten av finansiering från andra källor 

än den offentliga sektorn måste bejakas. Det framgår vidare att kulturens förankring i samhället 

och kulturens frihet bäst värnas när den baseras på stöd från många olika källor.
18

 Enligt 

direktiven skulle kommittén även undersöka hur försörjningsmöjligheterna för kulturskapare kan 

förbättras och identifiera åtgärder som kan bidra till ett ökat entreprenörskap och företagande 

inom kulturskapande och konstnärlig verksamhet.
19

 Den 12 februari år 2009 överlämnade 

kulturutredningen sin färdiga rapport till kulturministern.
20

  

 

                                                
13 Antonsson, Jan & Bråvall, Bertil, Representation och sponsring (Göteborg: Tholin & Larsson förlag, 2008), s. 67. 
14 Sponsring och kulturfinansiering: 617 intervjuer med kulturorganisationer, Kultur och näringsliv, s. 4. 
15 ROO Key to Sponsorship Growth, Sponsorium, s. 1.  
16 Olkonnen, Rami , On the same Wavelength? A study of the Dynamics of Sponsorship Relationships  between 

Firms and Cultural Organizations (diss. Finland: Turku School of Economics and Business Administration, 2002),  

s. 18. 
17 Meenaghan, Tony, Understanding sponsorship effects, Psychology & Marketing (1999: vol. 18 nr. 2), s. 95. 
18 Förnyelseprogram, Statens Offentliga utredningar, s, 334. 
19 Ibid. s. 146. 
20 Ibid. s. 1. 
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Sponsringssamarbeten inom kultursektorn är intressant att analysera då det är ett fenomen som är 

talande för vår tid där konst och företagande; två vanligtvis skilda samhälliga fenomen länkas 

samman. Största skillnaden är att aktiviteter inom kulturen anses baseras på idéer om 

uttrycksfrihet och konst för konstens skull, något som skiljer sig från det vinstintresse som 

karaktäriserar drivkraften inom företagande.
21

 I dagsläget pågår två parallella trender i samhället 

som driver på sammanlänkningen mellan konst och företagande. För det första finns en 

postmodernistisk trend som går mot en mer marknadsorienterad och kommersiellt inriktad 

kulturpolicy med minskat statligt stöd. I konkreta siffror är stadsbudgeten för kultursektorn i 

princip oförändrad sedan början av åttiotalet, ca 1 procent, medan andelen aktörer som ska dela 

på pengarna har ökat.
22

 Kulturinstitutionerna tvingas därför finna kompletterande, mer 

marknadsmässiga, lösningar för att säkra sina finansieringar.
23

 För det andra märks en trend att 

företag söker alternativ till mer traditionell marknadsföring genom att försöka förbättra sin 

image, betona miljövärden och att visa på samhälligt ansvarstagande. Motivet är att nå ut till nya 

kundsegment och att påverka eller tillfredsställa andra intressenter så som beslutsfattare, 

opinionsbildare och aktieägare. 
24

 En av följderna är att näringslivet i allt större utsträckning ser 

fördelar med att samarbeta med kultursektorn. Denna sammanflätning av det ekonomiska fältet 

och det kulturella fältet innebär en estetisering av företagen och en ekonomisering av konsten.
25

 

Sponsring av aktörer inom kultursektorn blir en sammanbindande länk mellan dessa parallella 

utvecklingar. 

                                                
21 Olkonnen, Rami, Forging Links Between Marketing and Sponsorship: a Theoretical Investigation (diss. 

Finland: Turku School of Economics and Business Administration, 1999),  s. 277. 
22 Betänkande av Kulturutredningen (2009) Förnyelseprogram, 13. Stockholm: Statens Offentliga utredningar. Finns 

tillgänglig på http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/12/03/32/7a302f93.pdf  (2009-12-28) 
23 Olkonnen, Rami , On the same Wavelength? A study of the Dynamics of Sponsorship Relationships  between 

Firms and Cultural Organizations (diss. Finland: Turku School of Economics and Business Administration, 2002), 

s. 15-26. 
24 Ikävalko, Minna, Pas De Deux of Art and Business : a Study of Commitment in Art Sponsorships (diss. Finland: 

Lappeenranta University of Technology, 2004), s. 16. 
25 Stenström, Emma, Konstiga företag (diss. Stockholm: Ekonomiska Forskningsinstitutet, 2000), s. 70. 



11 

 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION  

Fenomenet sponsring delas in i tre kategorier: sportsponsring, kultursponsring och 

socialsponsring.
26

 Majoriteten av tidigare studier har framförallt studerat sponsring inom 

sportsektorn. Detta beror till stor del på att sponsring är vanligare inom sportsektorn och att 

sportsektorn får större medial uppmärksamhet, vilket innebär att sponsorn når ut till en större 

publik.
27

 Kontemporär forskning visar dock att medial uppmärksamhet inte längre är den 

viktigaste faktorn vid val av sponsorobjekt och att det numera är möjligheten till att förändra, 

eller förstärka, företagets image som är det ledande motivet till val av sponsringsobjekt.
28

 Detta 

är en utveckling som bidrar till kultursponsringens ökade attraktionsvärde och fokus för denna 

studie ligger på kultursponsring. 

 

Fenomenet sponsring är trots en ökad spridning och användning relativt eftersatt i vetenskapliga 

studier.
29

 Den forskning som har gjorts inom sponsringsområdet är mestadels normativ och 

saknar ett teoretiskt ramverk.
30

 Tidigare forskning har även i huvudsak främst fokuserat på de 

operationella aspekterna hos det sponsrande företaget och hur de använder sponsring som ett 

verktyg för marknadsföring.
31

 
32

 
33

 Samtidigt finns forskning som visar att den sponsrade parten 

                                                
26 Olkonnen, Rami , On the same Wavelength? A study of the Dynamics of Sponsorship Relationships  between 

Firms and Cultural Organizations (diss. Finland: Turku School of Economics and Business Administration, 2002), 

s. 14. 
27 Ikävalko, Minna, Pas De Deux of Art and Business : a study of Commitment in Art Sponsorships (diss. Finland: 

Lappeenranta University of Technology, 2004), s. 16. 
28 Olkonnen, Rami, Forging Links Between Marketing and Sponsorship: a Theoretical Investigation (diss. Finland: 

Turku School of Economics and Business Administration, 1999), s. 116. 
29 Olkkonen, Rami, Tikkanen, Henrikki & Alajotsijärvi, Kimmo, Sponsorship as Relationships and Networks: 

Implications for Research, Corporate Communications: An International Journal (2000: vol. 5 nr. 1), s. 12. 
30 Olkonnen, Rami, Forging Links Between Marketing and Sponsorship: a Theoretical Investigation (diss. Finland: 

Turku School of Economics and Business Administration, 1999), s. 93-94. 
31 Ikävalko, Minna, Pas De Deux of Art and Business : a study of Commitment in art sponsorships (diss. Finland: 

Lappeenranta University of Technology, 2004), s. 21. 
32 Olkonnen, Rami, Forging Links Between Marketing and Sponsorship: a Theoretical Investigation (diss. Finland: 

Turku School of Economics and Business Administration, 1999), s. 130. 
33 Olkkonen, Rami, Tikkanen, Henrikki & Alajotsijärvi, Kimmo, Sponsorship as Relationships and Networks: 

Implications for research, Corporate Communications: An International Journal (2000: vol. 5 nr. 1), s. 13. 
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spelar en betydande roll för att sponsringsaktiviteten ska lyckas.
34

 Med anledning av detta 

kommer fokus för denna studie att ligga på den sponsrade parten.  

 

Tidigare forskning visar även att det finns ett behov av att noggrannare försöka kartlägga mer 

empiriska bevis för utvecklingen av sponsorrelationer, både från sponsorns och sponsortagarens 

sida.
35

 Bland de studier som tidigare gjorts om sponsring av aktörer inom kultursektorn har 

endast ett fåtal fokuserat på hur en sponsringsrelation uppstår.
36

 Av denna anledning är det 

intressant att fokusera på denna aspekt. 

 

1.2.1 PROBLEMFORMULERING 

Problemområdet för denna studie berör sponsringsrelationer inom kultursektorn utifrån den 

sponsrade partens perspektiv. De frågor som kommer att undersökas är hur kulturaktörer går till 

väga för att identifiera potentiella sponsorer, hur de tar kontakt med sponsorer samt hur de 

attraherar sponsorer genom association, exponering, relationer och integrerad kommunikation.  

 

1.2.2 SYFTE 

Syftet med denna studie är att analysera hur aktörer inom kultursektorn i Sverige går tillväga för 

att identifiera och att attrahera potentiella sponsorer till sina verksamheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 Ikävalko, Minna, Pas De Deux of Art and Business : a study of Commitment in Art Sponsorships (diss. Finland: 

Lappeenranta University of Technology, 2004), s. 229. 
35 Ibid. s. 223. 
36 Olkonnen, Rami , On the same Wavelength? A study of the Dynamics of Sponsorship Relationships  between 

Firms and Cultural Organizations (diss. Finland: Turku School of Economics and Business Administration, 2002), 

s. 24. 
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1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Denna studie är avgränsad till att studera fenomenet sponsring ur ett företagsekonomiskt- och 

marknadsföringsperspektiv. Studien är vidare avgränsad till att endast undersöka den sponsrade 

parten i ett sponsringssamarbete. Den del av sponsring som kommer att undersökas är sponsring 

inom kultursektorn. De aktörer inom kultursektorn som kommer att undersökas är Bonniers 

Konsthall, Riksteatern, Skansen och Way out West. Urvalet innebär en geografisk avgränsning 

då samtliga aktörer har sina huvudkontor i Storstockholm och då deras huvudsakliga verksamhet 

sker i Sverige. Studien är tidsmässigt begränsad till höstterminen år 2009. Det finns även en 

tidsmässig avgränsning i datainsamlingen till hur aktörerna arbetar med sponsring i dagsläget.  
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2. METOD 

I detta kapitel följer en beskrivning av studiens vetenskapsteoretiska perspektiv, 

undersökningsmetod och metoddiskussion.  

 

2.1 VETENSKAPSTEORETISKT PERSPEKTIV 

Studiens vetenskapsteoretiska perspektiv har sin grund i hermeneutiken som är ett vanligt 

vetenskapligt perspektiv inom samhällsvetenskapen, där ämnesområdet för denna studie befinner 

sig.
37

 
38

 Inom positivismen är målet att nå absolut kunskap, medan hermeneutiken går ut på att 

söka förståelse för ett fenomen snarare än att begripa ett fenomen på ett intellektuellt plan.
39

   

Målet för denna studie är inte att nå absolut kunskap utan att skapa en förståelse för de 

relativistiska tankegångar som finns inom ramen för undersökningens forskningsområde. Det 

skulle förvisso vara möjligt att undersöka varför aktörer inom kultursektorn attraherar sponsorer 

med ett positivistiskt synsätt, men med ett hermeneutiskt synsätt finns också en möjlighet att 

förstå hur aktörer inom kultursektorn upplever sin situation genom introspektion; att tolka och 

förstå den situation de befinner sig i. Målet för denna studie är även att skapa en holistisk 

förståelse där de olika delarna av forskningsområdet analyseras utifrån ett helhetsperspektiv. 

Inom hermeneutiken är syftet att skapa förståelse för delarna genom att sätta in dessa i ett 

samband med helheten.
40

                    

 

2.2 UNDERSÖKNINGSMETOD  

Undersökningen bygger på en flerfallstudie där data har samlats in genom intervjuer med 

sponsringsansvariga på två privata företag: Bonniers Konsthall och Way out West, en förening: 

Riksteatern samt en stiftelse: Skansen. Intervjuerna föregicks av en genomgång av 

forskningsområdet via den litteratur och de vetenskapliga artiklar som använts till 

problemdiskussionen och den teoretiska referensramen. Informationssökning om 

forskningsobjekten gjordes via årsredovisningar, informationsfoldrar och deras hemsidor. 

 

                                                
37 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare (Stockholm: Liber, 2007), s. 103. 
38 Ibid. s. 16. 
39 Ibid. s. 94. 
40 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (Lund: 

Studentlitteratur, 2008), s. 193. 
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2.2.1 FLERFALLSTUDIE 

Denna studie befinner sig inom området för företagsekonomi och ämnet för studien gränsar till 

områden som psykologi och nationalekonomi. Fallstudier är en vanligt förekommande metod 

inom samhällsvetenskapen. Denna studie består av fyra fall vilket innebär en form av 

flerfallstudie.
41

 Fokus ligger på att på djupet beskriva och analysera den pågående 

sponsringssituationen samt att ge en holistisk bild av verkliga händelser. I en flerfallstudie är 

målet att svara på frågor om hur och varför genom att belysa de beslut som tas, varför dessa har 

tagits, hur de har implementerats samt vad det har givit för resultat.
42

 Det är också denna typ av 

frågor som undersökningen fokuserar på och syftet med studie är att svara på frågan: hur?  

 

2.2.2 URVAL 

För att genomföra en fallstudie krävs access till potentiell data. I valet av undersökningsobjekt är 

möjligheten till access därför en avgörande faktor.
43

 Urvalet i denna studie bygger på ett 

strategiskt urval där objekten och dess antal har valts utifrån lämplighet. Detta har genomförts 

genom ett urval av kulturaktörer med en liten variation rörande vissa centrala kännetecken samt 

genom snöbollsmetoden.
44

 Kontakt med organisationer har tagits via kontakter med andra 

organisationer samt via författarnas personliga kontakter. Urvalet består av fyra aktörer som alla 

är verksamma inom kultursektorn i Sverige och informanterna är alla personer med ansvar för 

sponsringsfrågor. Då urvalet är så pass litet är möjligheterna till att dra statistiska 

generaliseringar små. Studien kan i stället genom den kunskap som genereras inom 

forskningsområdet skapa en viss överförbarhet till liknande situationer hos andra aktörer inom 

kultursektorn.
45

 De fyra aktörerna har alla huvudkontor i Storstockholm och sin huvudsakliga 

verksamhet i Sverige. Valet av dessa aktörer innebar att skillnaden mellan författarna och 

informanternas erfarenheter och kontext minskade. Författarna lever och verkar i Stockholm och 

besitter erfarenheter från både det ekonomiska och det kulturella fältet. På så sätt minskade risken 

för feltolkning vilken bygger på den hermeneutiska uppfattningen om att tolkningen är beroende 

av erfarenheter och kontexten hos den som tolkar.
46

 

 

                                                
41 Yin, Robert K., Case Study Research: Design and methods (London: Sage, 2009), s. 46. 
42 Ibid. s. 17. 
43 Ibid. s. 66. 
44 Tufte, Per & Johanessen, Asbjørn, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber, 2003), s. 84-88. 
45 Ibid. s. 73-74. 
46 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare (Stockholm: Liber, 2007), s. 103. 
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2.2.3 KVALITATIV ANSATS 

Denna undersökning bygger på kvalitativ data som har genererats genom intervjuer. En skillnad 

mellan en kvalitativ och en kvantitativ ansats är att en kvalitativ ansats utgår ifrån 

forskningsobjektets perspektiv, medan en kvantitativ ansats i högre utsträckning utgår från 

forskarens hypoteser.
47

 Fokus för denna studie ligger på forskningsobjektets perspektiv och målet 

har inte varit att testa hypoteser utan att låta informanterna själva lyfta fram vad de anser är de 

centrala dimensionerna. Med anledning av detta har tolkning och analys pågått integrerat med 

datainsamlingen, vilket har inneburit att fokus för intervjuerna har skiftat något beroende på vad 

informanterna har valt att fokusera på. Detta har också inneburit att den teoretiska referensramen 

har utvecklats under undersökningens gång, då det har visat sig att delar av den information som 

samlats in inte har täckts av den ursprungliga teorin.
48

 Den kvalitativa ansatsen har på så sätt gett 

undersökningen en flexibilitet där informanterna har fått styra den information som framkommit. 

Perspektiv och förhållanden som inte varit med i inledningsstadiet har därmed givits en möjlighet 

att träda fram.
49

         

 

2.2.4 INTERVJUER 

Informanterna kontaktades via telefon och E-post med en förfrågan om att delta i 

undersökningen. Den information som informanterna fick rörande undersökningen var en kort 

beskrivning av författarna och deras utbildning, information om vilket moment studien ingick i 

samt de övergripande frågor som studien fokuserar på. Riksteatern och Bonniers Konsthall 

kontaktades först via telefon och sedan med skriftlig information via E-post. Skansen och Way 

out West kontaktades först med skriftlig information via E-post och sedan via telefon. 

 

Intervjuerna genomfördes med varje informant var och en för sig på deras respektive arbetsplats. 

Tisdagen den 10e november år 2009 mellan klockan 14:00 och 15:00 intervjuades Tomas 

Andersson, sponsringsansvarig på Skansen. Intervjun genomfördes på informantens arbetsplats 

vid Sagaliden inne på Skansenområdet. Onsdagen den 11e november år 2009 mellan klockan 

10:00 och 11:20 intervjuades Niklas Lundell, sponsringsansvarig på Way out West. Intervjun 

genomfördes på informantens arbetsplats på Lugers kontor på Bondegatan 21. Onsdagen den 11e 

                                                
47 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (Lund: 

Studentlitteratur, 2008), s. 17. 
48 Tufte, Per & Johanessen, Asbjørn, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber, 2003), s. 72-73. 
49 Ibid. s. 71. 
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november år 2009 mellan klockan 13:00 och 13:45 intervjuades Thérèse Dyhlén, 

sponsringsansvarig på Bonniers Konsthall. Intervjun genomfördes på informantens arbetsplats på 

Torsgatan 19. Måndagen den 16e november 2009 mellan klockan 12:00 och 13:30 intervjuades 

Johan Mattsson och Puma Lagos, sponsringsansvarig respektive projektledare för sponsring på 

Riksteatern. Intervjun genomfördes på informanternas arbetsplats på Hallundavägen 30 i 

Norsborg. 

  

De frågor som ställdes under intervjun var delvis strukturerade och delvis ostrukturerade. Under 

intervjun användes en intervjuguide med övergripande frågor med öppna svarsalternativ. 

Intervjuguiden fungerade som ett stöd för att intervjun skulle riktas in mot forskningsområdet. De 

övergripande frågorna följdes sedan av förslag på följdfrågor, vilka skiftade utifrån informantens 

svar. Frågorna var utformade för att svara mot problemformuleringen och den teoretiska 

referensramen användes som ett stöd för att förstärka möjligheten att ställa relevanta frågor.
50

  

 

Målet för intervjuerna vara att skapa en form av samtal, då detta skulle kunna sänka informantens 

vilja att agera försvarsmässigt rörande frågor om hur och varför aktörerna agerar på ett visst 

sätt.
51

 För att lyckas med en intervju krävs också att den som intervjuar är en god lyssnare, då 

detta möjliggör att ”läsa mellan raderna” och förstärker möjligheten till relevanta följdfrågor.
52

 

Under intervjuerna delades därför ansvaret upp mellan författarna. Frågorna delades upp på 

hälften och när den ena ställde frågor fokuserade den andra på att spela in på ljudband och skriva 

ner vad som sades. Detta möjliggjorde att den som ställde frågor helt och hållet kunde fokusera 

på vad som sades, för att sedan bearbeta informationen och komma med följdfrågor. Att både 

författarna inför intervjuerna var väl pålästa inom ämnet samt insatta i de synliga delarna av 

undersökningsobjektens sponsringsverksamhet bidrog till att den information som kom upp 

under intervjuerna lättare kunde bearbetas och förstås direkt på plats.
53

  

 

I fallstudier är det till skillnad från i andra metoder svårt att säga hur mycket tid som ska läggas 

ner på att samla in data och när tillräckligt mycket data har samlats in.
54

 För att hantera detta 

gjordes en uppskattning om att intervjuerna borde ta ungefär en timme och för att vara på den 

                                                
50 Yin, Robert K., Case Study Research: Design and methods (London: Sage, 2009), s. 106. 
51 Tufte, Per & Johanessen, Asbjørn, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber, 2003), s. 70. 
52 Yin, Robert K., Case Study Research: Design and methods  (London: Sage, 2009), s. 69. 
53 Ibid. s. 70. 
54 Ibid. s. 100. 
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säkra sidan informerades informanterna om att avsätta en och en halv timme. Intervjuerna 

avslutades med en fråga om det fanns möjlighet att kontakta informanten via telefon för 

eventuella följdfrågor om det skulle uppstå några oklarheter.    

 

2.2.5 BEARBETNING & ANALYS 

Denna studie bygger på en induktiv ansats där observationer i form av intervjuer är 

utgångspunkten för de slutsatser som dragits.
55

 Analysen är uppbyggd kring hur aktörer inom 

kultursektorn går till väga för att attrahera sponsorer och har brutits ner utifrån A-ERIK modellen 

som består av: association, exponering, relationer och integrerad kommunikation. Dessa 

övergripande teman följs sedan av data som svarar mot frågan och som i sin tur leder in mot 

problemformuleringen. På så sätt skapas en kontext kring svaren vilket förenklar 

databearbetningen, analysen och jämförelser mellan informanternas svar.
56

 
57

 

 

I emperidelen presenteras varje forskningsobjekt var och en för sig utifrån 

problemformuleringens övergripande frågor. Då denna studie fokuserar på en specifik enhet 

inom varje undersökningsobjekt är den holistiska analysen att föredra. Därför integreras 

forskningsobjekten i analysdelen där de jämförs utifrån den teoretiska referensramen.  

 

2.3 METODDISKUSSION  

Ett problem med det hermeneutiskt vetenskapliga synsättet är att tolkningar genom 

intersubjektion inte är intersubjektivt testbara. Anledningen är att tolkningen i dessa fall är 

beroende av uttolkarens värderingar, förståelse och kontext.
 
Problemet handlar om att tolkningen 

bygger på projicering av uppfattningar om andra samt att läsa in situationen i en kontext utifrån 

egna erfarenheter.
58

 Detta innebär ett reliabilitetsproblem då resultatet skulle kunna tolkas 

annorlunda om undersökningen gjordes av författare med andra erfarenheter inom en annan 

kontext. Det finns också ett validitetsproblem då det finns en risk att författarna har tolkat den 

data som framkommit via intervjuerna på ett annat sätt än vad informanterna avsåg. För att 

hantera detta bygger analysen av insamlade data på vetenskapliga teorier i stället för på 

                                                
55 Chalmers, Alan, Vad är vetenskap egentligen? ( Nora: Nya Doxa, 2003), s. 56. 
56 Tufte, Per & Johanessen, Asbjørn, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber, 2003), s. 97. 
57 Yin, Robert K., Case Study Research: Design and methods (London: Sage, 2009), s. 128. 
58 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare (Stockholm: Liber, 2007), s. 97. 
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författarnas personliga erfarenheter och urvalet av undersökningsobjekt befinner sig inom en 

kontext som till viss del ligger nära författarnas.  

 

Kvalitativa metoder syftar till att undersöka problemformuleringen ur forskningsobjektets 

perspektiv. Ett validitetsproblem som då kan uppstå är att intervjuerna är för styrda och att de i 

stället fokuserar på de dimensioner som forskaren anser vara centrala. Det finns en risk att den 

intervjuguide som togs fram före intervjuerna i för stor utsträckning har fått styra vilka delar som 

har lyfts fram. För att hantera detta problem användes intervjuguiden endast som ett stöd för att, 

genom de övergripande frågorna, leda intervjun inom det ämne som skulle undersökas och 

följdfrågorna var flexibla utifrån de svar som informanterna lämnade. 
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3. TEORI 

I detta kapitel följer studiens teoretiska referensram som innefattar begreppsdefinition, 

genomgång av sponsringsmotiv och sponsringsfördelar samt A-ERIK modellen. 

  

3.1 MARKNADSFÖRINGSKONCEPTET 

En av de största teoretiska skolorna inom marknadsföring är en forskningsinriktning som på 

engelska bär namnet Managerial Theory (hädanefter refererat till som M.T.) Denna teori syftar 

till att överbygga gapet mellan ekonomisk teori och praktisk tillämpning av marknadsföring.
59

  

 

M.T. har bidragit med ett av den moderna marknadsförings kändaste axiom rörande 

marknadsföringskonceptet. Detta axiom innebär att beslut rörande marknadsföring flyttats från 

ett kortsiktigt perspektiv med inriktning på produktionseffektivitet till att istället utgå från 

konsumenternas behov och önskningar.
60

 M.T. sätter på så sätt kunden i fokus genom antagandet 

att inköp görs för att tillfredställa ett behov. Detta medför att försäljningen inte kan utgå ifrån 

produkten då det som står i fokus är den eventuella kundes behov.
61

  

 

Marknadsföringskonceptet lyfter även fram att konsumenter har olika behov och att företagen 

kan möta dessa genom segmentering. Detta kan göras genom att se en stor heterogen marknad 

som ett antal mindre homogena marknader och på så sätt anpassa produkter utifrån olika 

konsumentgruppers behov.
62

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
59 Sheth, Jagdish, Gardner, David & Garret, Dennis, Marketing Theory Evolution & Evaluation ( U.S.A: John Wiley 

& Sons, 1988), s. 96. 
60 Ibid. s. 97-98. 
61 Ibid. s. 103-104. 
62 Ibid. s. 99. 
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3.2 MARKNADSFÖRINGSMIXEN 

Ett annat centralt begrepp inom M.T. är marknadsföringsmixen som utgörs av de 

konkurrensmedel som ett företag kan använda för att operationalisera sin marknadsföring genom 

att se den som en integrering av flera olika funktioner.
 63

 
 
Dessa funktioner innefattar de fyra 

P:na: Produkt, Plats, Pris och Påverkan.
64

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Produkt          Plats        Pris            Påverkan 

 

3.2.1 PRODUKT 

En produkt är allt som kan erbjudas en marknad för att tillfredsställa ett behov eller en önskan. 

Detta inkluderar fysiska varor, tjänster, upplevelser, evenemang, personer, platser, egendomar, 

organisationer, information och idéer.
65

 När marknadsföringsmixen diskuteras och fastställs är 

produkten utgångspunkten för hur de andra P:na ska utformas.
66

 

 

3.2.2 PLATS 

De kanaler, den täckning, det sortiment, de platser, den inventering och de transporter som ett 

företag har tillgång till för att göra en produkt fysiskt tillgänglig för kunden.
67

 

 

 

 

                                                
63 Ibid. s. 97. 

64
 Kotler, Philip & Keller, Kevin, Marketing Management (New Jersey: Pearson Education Prentice Hall, 2006), s.  

372. 

65
 Ibid. 

66
 Parment, Anders, Marknadsföring - kort och gott (Malmö: Liber, 2008), s. 145.  

67
 Kotler, Philip & Keller, Kevin, Marketing Management (New Jersey: Pearson Education Prentice Hall, 2006), s. 

372. 

Marknadsföringsmixen 
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3.2.3 PRIS 

De prissättningar, rabatter, kreditvillkor och betalningsperioder som ett företag erbjuder sina 

kunder.
68

 Prissättning är ett av företagets mest centrala strategiska verktyg. Genom det pris som 

sätts sker också en positionering genom att priset blir lägre, högre eller i nivå med 

konkurrenternas priser.
69

  

 

3.2.4 PÅVERKAN 

Påverkan handlar om att kommunicera ett värde och ses som ett verktyg för 

marknadskommunikation. Påverkan delas in i annonsering, personlig försäljning, aktiviteter och 

Public Relations.
70

 Sponsring ses som en del av Public Relations och ligger under funktionen 

produktpublicitet.
71

 De fördelar som ett företag kan uppnå genom en sponsringsaktivitet är att nå 

ut till en specifik marknad, ökad kännedomen om företaget, möjlighet att ta fram samt förstärka 

preferenser och associationer, förbättring av företagets image , visa på engagemang gentemot 

samhället och sociala frågor, underhållning gentemot viktiga kunder, belöning av anställda samt 

exponering av varumärket och produkter.
72

    

 

Inställningen till sponsring varierar. En del konsumenter uppskattar sponsorn för att denna 

tillhandahåller finansiella medel, medan andra upplever sponsring som negativ 

kommersialisering. För att sponsringen ska lyckas krävs att sponsorn väljer ett lämpligt 

sponsringsobjekt som svarar mot marknadsföringsmålen och kommunikationsstrategin.  

Publiken måste vara den samma som företagets tilltänkta målgrupp och det sponsrade objektet 

måste vara välkänt samt inneha den image som sponsorn vill uppnå. Konsumenterna måste även 

uppskatta sponsorns deltagande, det får inte finnas för många sponsorer och sponsorn måste ges 

möjlighet till kringliggande marknadsföringsaktiviteter. Sponsorn måste också utforma ett 

sponsringsprogram och mäta sponsringsaktivitetens effekt.
73

   

                                                
68

 Ibid. 

69
 Parment, Anders, Marknadsföring - kort och gott (Malmö: Liber AB, 2008), s. 168. 

70
 Fill, Chris, Marketing Communications: Context, Contents and Strategies (London: Prentice-Hall, 1999), s. 88. 

71
 Kotler, Philip & Keller, Kevin, Marketing Management (New Jersey: Pearson Education Prentice Hall, 2006), s. 

593. 
72 Ibid. s. 592. 
73 Ibid. 
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3.3 SPONSRINGSDEFINITION 

För att möjliggöra en förståelse för begreppet sponsring krävs en definition. Många forskare och 

praktiker inom sponsringsområdet har försökt att göra detta i en eller ett fåtal meningar, men att 

ringa in kärnan av vad sponsring innebär på detta sätt har visat sig vara svårt och det finns ingen 

generellt accepterad definition av vad sponsring innebär.
74

 Målet i detta avsnitt är därför att finna 

likheter och olikheter mellan ett antal skilda definitioner och analysera dessa för att ringa in de 

mest centrala elementen i begreppet. 

 

I Nationalencyklopedin definieras sponsring som ”ett företag eller en person som 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”.
75

 Denna definition tar upp 

flera viktiga aspekter av sponsring då den inbegriper att sponsring handlar om ett affärsmässigt 

samarbete och beskriver att sponsring kan användas för reklam, PR och förstärkning av ett 

företags image samt att både parter kan dra nytta av sponsringssamarbetet. Samtidigt är 

definitionen något snäv då den begränsar sponsring till att endast gälla större evenemang. 

Definitionen säger heller inte mycket om vem som sponsrar och om vem som blir sponsrad.  

 

En definition som tagits fram av Sponsrings och Eventföreningen lyder: ”Sponsring är 

associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och 

försäljning. Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan (normalt) två parter där ett 

företag betalar för kommersiella rättigheter att utnyttja en association (med t.ex. ett evenemang, 

en person, organisation, ett projekt etc.)".
76

 I denna definition klargörs tydligare vad sponsring 

kan innebära samt hur många och vilka parterna i sponsringssamarbetet är. Den klargör även en 

viktig aspekt av sponsring som berör association. Dock begränsar definitionen av 

                                                
74 Wallister, Björn, An International Review of Sponsorship Research: Extension and Update,  International Journal 

of Advertising (2003: vol. 22 nr. 1), s. 8. 

75
 Nationalencyklopedin: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd (bd 

XVII, 1995), s. 144.   
76 Sponsrings och eventföreningen, Om sponsring och event. 
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sponsringsbegreppet till att endast beröra detta, vilket innebär att andra viktiga aspekter av 

begreppet exkluderas.  

 

I boken Forging Links between Marketing and Sponsorship går författaren Rami Olkkonen 

igenom ett antal rådande sponsringsdefinitioner. Vad som framkommer är att sponsring består av 

två olika parter; dels den som sponsrar och dels den som blir sponsrad. Den som sponsrar kan 

vara en privatperson, en organisation eller ett företag. Den sponsrade parten kan vara en individ, 

grupp, aktivitet eller en organisation. Vad den sponsrande parten tillhandahåller till den 

sponsrade parten är resurser i form av monetära medel, människor eller material. Sponsorns 

motiv är att uppnå på förhand definierade kommersiella, materiella eller sociala mål samt 

marknadsförings- och kommunikationsrelaterade mål. Andra aspekter av begreppet är att 

sponsring innebär ömsesidiga fördelar för båda parter. Det framkommer även att annonsering kan 

vara en integrerad del av sponsring och att sponsring är en del av påverkan inom 

marknadsföringsmixen. Sponsring innefattar också association samt image- och statusöverföring 

från den sponsrade parten till sponsorn men även i motsatt riktning från den sponsrande parten 

till den sponsrade parten. Det framkommer också att båda parter tjänar på 

sponsringsöverenskommelsen och att sponsringen innebär ett samarbete där båda parter kan vara 

aktiva. Sponsring har oftast en kommersiell inriktning och utförs av kommersiella organisationer 

med kommersiella mål, men den sponsrande parten kan också vara en icke-kommersiell 

organisation och målen för sponsring behöver inte vara rent kommersiella.
77

  

 

I Jimmy Clarks bok Sponsring i mästerklass betonas att sponsring är ett kommersiellt samarbete 

mellan likvärda och aktiva parter som frivilligt väljer varandra. Den säljande parten, till exempel 

en organisation eller ett lag, ställer mot ersättning sin goodwill till köparens förfogande för att, i 

avtalade former, användas i planerade kommunikationsåtgärder för att nå bestämda externa och 

interna reklam-, PR-, sälj- eller informationsmål.
78

 

 

                                                
77 Olkonnen, Rami, Forging Links Between Marketing and Sponsorship a Theoretical Investigation (Finland: Turku 

School of Economics and Business Administration, 1999), s. 95-101. 

78
 Clark, Jimmy, Sponsring i Mästerklass (Bjästa: CEWE-Förlag, 2006), s. 3. 
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3.3.1 KULTURSPONSRING 

Det finns flera olika typer av sponsring vilket är viktigt att ta hänsyn till i begreppsdefinitionen. 

Författaren Rami Olkkonnen delar i böckerna On the Same Wavelength? och Forging Links 

Between Marketing and Sponsorship upp sponsringsbegreppet i tre kategorier utifrån den 

sponsrande partens val av sponsringsobjekt: kultursponsring, sportsponsring och socialsponsring. 

Dessa tre kategorier delas sedan in i mer subtila kategorier. Kultursponsring delas som exempel 

in i finkultur och populärkultur, där bland annat opera och klassisk musik ingår i 

finkulturkategorin, medan film ingår i populärkulturkategorin. Meningen med indelningen är inte 

att skapa hierarkiska taxonomier utan att visa på att olika typer av sponsring har kontakt med 

olika delar av samhället. Kultursponsring kan därmed vara det samma som sponsring av 

kultursektorn i ett samhälle. Gränserna mellan kategorierna kan i många fall vara överlappande 

och de olika kategorierna behöver inte utesluta varandra. Det kan till exempel finnas en social 

dimension av kultursponsring i fall där kulturinstitutioner får minskade statliga anslag och 

företag går in för att täcka upp för dessa.
79

 
80

 

 

3.3.2 SKILLNADEN MELLAN SPONSRING & ANNONSERING 

Det finns flera olika sätt att närma sig begreppet sponsring, det kan till exempel liknas vid 

annonsering. Båda har liknande mål vad gäller medvetenhet och image och de kan vara svårt att 

urskilja vad som är sponsring och vad som är annonsering, speciellt i samband med aktiviteter 

där företagen använder sig av billboards. Det finns dock skillnader i hur budskapet levereras. 

Annonsering är mer direkt och lättare att kontrollera, medan sponsring har lättare att komma över 

kommunikationshinder varvid möjligheten att nu ut är större.
81

 Anledningen ‰r att mottagarna 

ofta upplever att sponsring ‰r nÂgot som bidrar till den sponsrade aktiviteten, vilket genererar 

goodwill, medan annonsering kan upplevas som sj‰lvisk.
82

 

 

                                                
79 Olkonnen, Rami, Forging Links Between Marketing and Sponsorship a Theoretical Investigation (Finland: Turku 

School of Economics and Business Administration, 1999), s. 103-106. 
80 Olkonnen, Rami , On the same Wavelength? A study of the Dynamics of Sponsorship Relationships  between 

Firms and Cultural Organizations (diss. Finland: Turku School of Economics and Business Administration, 2002), 

s. 14-15. 
81 Wallister, Björn, An International Review of Sponsorship Research: Extension and Update,  International Journal 

of Advertising (2003: vol. 22 nr. 1), s. 9. 
82 Meenaghan, Tony, Understanding Sponsorship Effects, Psychology & Marketing (2001: vol. 18 nr. 2), s. 100-102. 
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3.3.3 SKILLNADEN MELLAN SPONSRING & VÄLGÖRENHET 

Det finns även likheter mellan sponsring och välgörenhet, vilket blir tydligast i de fall då företag 

sponsrar aktiviteter utifrån företagsledningens preferenser. I Mikael Jiffers bok Sponsorship a 

Way of Communicating presenteras en modell med fyra fält som illustrerar förhållandet mellan 

välgörenhet och sponsring. 

 

DOLD SPONSRING 

Sponsorn förväntar sig effekt men ställer inga krav 

på fördelar. 

REN SPONSRING 

Sponsorn förväntad sig effekt och har specifika 

krav på fördelar. 

REN VÄLGÖRENHET 

Sponsorn förväntar sig ingen effekt och ställer inga 

krav på fördelar. 

DOLD VÄLGÖRENHET 

Sponsorn förväntar sig ingen effekt men har krav 

på fördelar. 

 

Skillnaden mellan sponsring och välgörenhet ligger i den förväntade effekten och kravet på 

fördelar samt att sponsring alltid innefattar en transaktion mellan sponsorn och sponsortagaren. 

Om företaget ställer specifika krav och förväntar sig en effekt är det sponsring. Denna studie 

fokuserar på vad som beskrivs som ren sponsring; där sponsorn ställer krav på den sponsrade 

parten och vill ha något specifikt tillbaka samt förväntar sig att sponsringen ska resultera i en viss 

effekt.
83

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
83 Jiffer, Mikael, Roos, Magnus, Sponsorship – A Way of Communication (Falun: Ekerlinds Förlag, 1999), s. 26. 
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3.4 SPONSRINGSFÖRDELAR 

I Rami Olkkonenes bok Forging Links between Marketing and Sponsorship beskrivs tre centrala 

fördelar som ett företag har möjlighet att uppnå genom sponsring. För det första kan sponsring 

skapa, eller öka, medvetenheten kring ett varumärke eller produkt. Sponsring behöver inte alltid 

skapa medvetenhet direkt gentemot potentiella kunder, utan fungerar snarare som ett verktyg för 

att skapa en positiv atmosfär runt företaget gentemot allmänheten.
84

 För det andra kan sponsring 

ändra eller förbättra den uppfattning som en person eller allmänheten har rörande ett företag och 

dess varumärke och produkter. Sponsring kan vara ett medel för företaget att förändra sin 

identitet för att på så sätt förbättra den uppfattade imagen, vilket sker genom en imageöverföring 

från den sponsrade parten till den sponsrande parten.
85

 För det tredje kan sponsring utveckla 

företagets relation till intressenter så som leverantörer, anställda, kunder och finansiärer. Dessa 

kan bjudas in till en sponsringsaktivitet och företaget ges på så sätt tillfälle att utveckla 

förhållanden på individnivå i en informell kontext.
86 

 

3.5 SPONSRINGSMOTIV  

Den sponsrande partens motiv till val av sponsorobjekt har traditionellt sett varit förbättring av 

image och ökad medvetenhet om företagets varumärke och produkter. Motiven till sponsring är i 

många fall företagsspecifika. Andra motiv är samhörighet mellan sponsorn och den sponsrade 

aktiviteten samt samhörighet mellan sponsorn och den sponsrades målgrupp. Den sponsrade 

partens popularitet och den sponsrade partens image är också ett viktigt motiv. Likaså den 

sponsrade partens samarbetsvilja, geografiska räckvidd och hur pass stor kontaktfrekvens den 

sponsrade parten har. Även vilken typ av rättigheter som den sponsrade parten får genom ett 

sponsringssamarbete samt vilka möjligheter som ges för sponsorn att integrera 

sponsringsaktiviteten inom andra delar av kommunikations- och marknadsföringsstrategin.
87

 

 

                                                
84 Olkonnen, Rami, Forging Links Between Marketing and Sponsorship a Theoretical Investigation (Finland: Turku 

School of Economics and Business Administration, 1999), s. 112-113. 
85 Ibid. s. 113-115. 
86 Ibid. s. 115-116. 
87 Wallister, Björn, An International Review of Sponsorship Research: Extension and Update,  International Journal 

of Advertising (2003: vol. 22 nr. 1), s. 11. 
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3.6 A-ERIK MODELLEN  

A-ERIK modellen presenteras i Mikael Jiffers bok Sponsorship: A Way of Communication där 

sponsring delas in utifrån fyra ej ömsesidigt uteslutande variabler: association, exponering, 

relationer och samt integrerad kommunikation. Dessa variabler används som ett verktyg för 

planering, utvärdering och analyser av sponsringsaktiviteter. Målet för en sponsringsaktivitet är 

att öka försäljningen på kort och lång sikt och för att en sponsringsaktivitet ska lyckas krävs en 

balans mellan de fyra variablerna som är anpassad utifrån den specifika situationen.  

 

3.6.1 ASSOCIATION 

Genom sponsring uppstår en association som länkar samman den sponsrade parten och sponsorn. 

Detta innefattar den association som de grupper som deltar i sponsringsaktiviteten upplever, 

vilken uppnås genom att sponsorn genom sponsringsaktiviteten får tillgång till de värden som 

den sponsrade parten representerar. Genom tillgång till dessa värden kan sponsorn skapa och 

förstärka sin image, preferenser och lojalitet gentemot sponsorns varumärke och produkter. 

Forskning visar att effekterna verkar över en lång tid och det är därför viktigt att 

sponsringsaktiviteten inte ger upphov till fel eller dåliga associationer. Detta kan ske om 

sponsorn och den sponsrade parten inte kommunicerar samma budskap. Ett sätt att undvika att 

olika budskap kommuniceras är att det finns en tydlig koppling mellan sponsorn och den 

sponsrade parten, vilket också innebär att associationen förstärks då kopplingen uppfattas som 

naturlig.  

 

3.6.2 EXPONERING 

Genom sponsring ges sponsorn ofta tillfälle att exponera sitt varumärke, vilket har många 

likheter med traditionell marknadsföring. Sponsorn ges möjlighet att exponera sitt varumärke, 

lansera produkter, demonstrera produkters kvalitet och eventuellt att få uppmärksamhet i 

nyhetsmedia. Om det finns en tydlig länk mellan sponsorn och den sponsrade parten förstärks 

effekten av exponeringen då sponsringsaktiviteten i dessa fall inte uppfattas som lika påtvingad. 

Exponeringen sker dels på platsen för sponsringsaktiviteten men kan även överföras till bland 

annat TV och tidningar genom bilder och rapportering från till exempel vernissager eller 

teaterpremiärer. För att exponeringen ska ge bästa möjliga resultat krävs att det inte är för många 

sponsorer som exponeras då de kan riskeras att blandas ihop. Detta gäller framförallt vid 

exponering av sponsorers logotyper då dessa lätt försvinner i mängden.  
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3.6.3 RELATIONER 

Genom sponsring får sponsorn tillgång till ett medium för att skapa en länk till sina målgrupper. 

Målgruppen kan vara publiken till den sponsrade aktiviteten som består av existerande och 

potentiella kunder. Det kan även vara sponsorns anställda och företagspartners som genom 

sponsringsaktiviteten ges möjlighet till företagsunderhållning. Ett annat motiv kan vara för att nå 

ut till beslutsfattare på lokal och nationell nivå samt att komma i kontakt med opinionsbildare 

inom media och företrädare för intresseorganisationer. Det kan också vara så att sponsorn genom 

sponsringsaktiviteten får tillgång till ett nätverk bestående av andra sponsorer till samma 

sponsringsaktivitet. Om de identifierade målgrupperna har ett intresse i den situation där 

sponsringsaktiviteten äger rum ger detta upphov till en möjlighet att skapa en relation inom 

ramen för en intressant och mindre kommersiell kontext, vilket ökar mottagarnas vilja att ta in 

sponsorns budskap.  

 

3.6.4 INTEGRERAD KOMMUNIKATION 

Genom sponsring kan sponsorer integrera delar av sponsringsaktiviteten inom andra 

marknadsföringsaktiviteter, både internt inom företaget och externt gentemot omgivningen.  

Sponsring skapar association mellan sponsorn och de värden som den sponsrade aktiviteten 

representerar. Dessa kommuniceras i samband med den sponsrade aktiviteten men de kan också 

kommuniceras genom sponsorns marknadsföring i andra typer av media, exempelvis genom 

annonsering. Sponsringsaktiviteten kan också spridas via nyhetsmedia och om det säljs produkter 

i samband med sponsringsaktiviteten kan sponsorn möta konsumenter och integrera med dessa 

för att kommunicera produkternas fördelar. Sponsringen kan på så sätt bära budskap från 

marknadsföringskampanjer och sponsorn kan använda sponsringsaktiviteten för att skapa 

goodwill. Sponsringen kan således användas som en ny okommersiell kanal för sponsorn att nå ut 

med sitt budskap och för försäljning av sponsorns produkter i samband med 

sponsringsaktiviteten.  
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4. EMPIRI 

I detta avsnitt följer undersökningens resultat där varje forskningsobjekt presenteras var för sig. 

Avsnittet inleds med en bakgrund till forskningsobjekten, sedan följer en genom gång av hur 

forskningsobjekten identifierar och kontaktar sponsorer samt hur de gör för att attrahera 

sponsorer genom association, exponering, relationer och integrerad kommunikation. 

 

4.1 BAKGRUNDSINFORMATION 

I detta avsnitt följer en presentation av forskningsobjektens verksamhetsområde, ägarstruktur, 

sponsringsorganisation och nuvarande sponsorer. Informationen har hämtats från intervjuerna 

samt organisationernas hemsidor och årsredovisningar.  

 

4.1.1 BONNIERS KONSTHALL 

Bonniers Konsthall grundades år 2006 och är en arena för svensk och internationell samtidskonst. 

Programmet består av utställningar, seminarier, publikationer, visningar och ateljéer för 

gästkonstnärer. Visionen är att Bonniers Konsthall ska stödja tillkomsten av, och mötet med, 

samtidskonsten och spela en aktiv roll både på den nationella och internationella konstscenen. 

Bonniers Konsthall arbetar med konstnärer som befinner sig i början av sin yrkesbana men ger 

även mer etablerade konstnärer möjlighet att skapa nya verk. Tyngdpunkten ligger på 

egenproducerade utställningar samt samarbeten med svenska och utländska konstinstitutioner 

som innefattar soloutställningar, tematiserade grupputställningar och mindre konsthändelser.  

 

Thérése Dyhlén arbetar som sponsrings- och eventansvarig. Samtliga sponsringsavtal godkänns 

av ledningen för Bonniers Konsthall. Då Bonniers Konsthall från början har en stor sponsor i 

Bonnier koncernen begränsas sponsringssamarbeten till viss utsträckning då sponsorerna inte får 

konkurrera med Bonniers varumärke. I dagsläget består endast en liten del av Bonniers 

Konsthalls omsättning av sponsring men andelen förväntas öka då de aktivt letar efter fler 

sponsorer. Bonniers Konsthall är inte beroende av att få in sponsormedel men söker extern 

finansiering för att kunna göra större utställningar. Inställningen till sponsring är positiv bland 

medarbetarna. 
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Sponsringssamarbetet delas in i tre kategorier: leverantörsavtal, utställningssponsorer och 

Corporate member. I dagsläget sponsras Bonniers Konsthall av Carl Byggare, Maxtrans, 

Presentationsdesign och Clarion Hotel Sign. 

 

4.1.2 RIKSTEATERN 

Riksteatern är en förening som producerar, arrangerar och förmedlar scenkonst över hela Sverige.  

Den producerande delen av teatern är belägen i Hallunda i Botkyrka Kommun, söder om 

Stockholm. Varje år tar Riksteatern ungefär sextio föreställningar på turné till cirka 300 platser 

runt om i landet, främst på teatrar, folkparker, bygdegårdar, festivaler och skolor. Under år 2007 

möjliggjordes 1,2 miljoner scenkonstbesök. Föreningen ägs av 230 riksteaterföreningar med 

totalt 42 000 medlemmar. Verksamheten är till 80 procent finansierad av staten, övriga 20 

procent innefattar bland annat gager och sponsring. Riksteaterns statliga anslag uppgick år 2008 

till 248 miljoner kronor och anslaget är villkorat genom ett regleringsbrev från regeringen med 

övergripande mål för verksamheten. Sponsringen uppgick år 2007 till cirka 1,2 miljoner kronor 

och år 2008 ökade sponsringsintäkterna till cirka 3,2 miljoner kronor. Riksteatern anser att 

sponsringen kommer att få en större betydelse i framtiden, dels vad gäller intäkter men också för 

att öka kontaktytan framförallt på lokalnivå. Tidigare har de monetära medel som förvärvats 

genom sponsring gått till specifika produktioner, men för att sponsringssamarbetet ska bli mer 

långsiktigt är målet att sponsormedlen ska gå till potten för hela verksamheten.  

 

Två personer arbetar med sponsring på Riksteatern.  Johan Mattson är sponsringsansvarig och 

arbetar med strategin och Puma Lagos är projektledare för sponsring och främst arbetar med 

försäljning. Riksteatern har både långsiktiga och kortsiktiga mål för sponsringsarbetet vilka 

regleras av ramen för sponsringspolicyn. Varje år tas en strategi fram för hur arbetet med 

sponsring ska organiseras. Riksteaterns VD måste godkänna alla större sponsringsavtal men de 

sponsringsansvariga har stor frihet att agera så länge de befinner sig inom ramen för Riksteaterns 

policybeslut. Policybesluten regleras av styrelsen som enbart kan förändras genom beslut som i 

sin tur styrs av kongressen som hålls var fjärde år. Inställningen till sponsring för den 

administrativa organisationen som helhet är ”försiktigt positiv”.
88

 

 

                                                
88

 Intervju med Mattson, Johan & Lagos, Puma (2009-11-16).  
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De företag som Riksteatern blir sponsrade av är huvudsponsorn Best Western Hotel samt Turkish 

Airlines, Kingsize, Poolia, Nokia, Telenor, MTV, MTG och Läkerol. De företag som inte är 

huvudsponsorer går in som sponsorer under specifika turnéer. 

 

4.1.3 WAY OUT WEST 

Way out West är en musikfestival med inriktning på populärmusik där de flesta musikgenrer 

finns representerade. Festivalen äger rum i Göteborg under en helg i augusti och hölls för första 

gången år 2007 då 16 000 biljetter såldes. År 2008 såldes 20 000 biljetter och år 2009 såldes  

25 000 biljetter. Festivalen arrangeras av konsertarrangören Luger Inc AB, känt som Luger. 

Luger har sitt huvudkontor i Stockholm och arrangerar konserter över hela Sverige. Luger ägs av 

konsertarrangören Live Nation Sweden AB som i sin tur ägs av Live Nation Inc med säte i 

Beverly Hills, U.S.A. Luger omsatte cirka 116 miljoner kronor år 2008. Intäkterna från sponsring 

är konfidentiella och redovisas inte separat i årsredovisningen men Way out West hävdar att de är 

den festival i Sverige som har störst finansiering ifrån sponsring.  

 

Sex personer arbetar med Way out West året runt. Två av dessa, Niklas Lundell och Patrick 

Fredriksson, arbetar specifikt med sponsringsfrågor. Samtliga som arbetar med festivalen är dock 

på något sätt även inblandade i arbetet med sponsring. Besluten rörande sponsring tas av de två 

sponsringsansvariga men de tre personer som tidigare ägde Luger, och som nu sitter i 

ledningsgruppen är involverade i större beslut. Luger agerar som en självständig enhet och inga 

beslut rörande sponsring lyfts vidare till Live Nation Sweden AB. De anställdas inställning till 

sponsring är positiv om den utformas väl. De tror även att sponsringen kommer att växa inom 

kultursektorn som helhet och att det för Way out West’s del finns stora möjligheter att utöka 

andelen sponsringssamarbeten.  

 

Way out West har fem olika sponsringsnivåer beroende av hur omfattande samarbetet är: 

presentatör, huvudsponsor, sponsor, leverantör och partner. Presentatör är i dagsläget Telia, 

huvudsponsorer är Sony Ericsson och Metro, sponsorer är JC, Din El, Adidas, Scandic Hotel och 

Golden Wave, leverantörssponsorer är Renova och Nishiki och partner är Göteborg & Co.   
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4.1.4 SKANSEN  

Skansen är en stiftelse med bidrag från Kulturdepartementet. Det är världens äldsta 

friluftsmuseum och grundades 1891 av Artur Hazelius med syftet att visa hur människor har bott 

och verkat i olika delar av Sverige under lång tid. Skansen är även en folk- och nöjespark och 

Stockholms enda djurpark. På Skansen arbetar 195 tillsvidareanställda och ca 300 

säsongsanställda. I Skansens uppdrag finns bland annat riktlinjer om att Skansen ska befästa och 

utveckla sin ställning som besöksmål för en stor och bred publik i alla åldrar och från alla 

nationer. Varje år besöker cirka 1,4 miljoner människor Skansen. Årligen omsätter sponsringen 

cirka en till två procent av Skansens totala omsättning på ungefär 160 miljoner kronor. 

Omsättningen kommer från fem skilda områden där sponsringen är minst. Den största delen av 

intäkterna kommer från biljettförsäljning, en tredjedel av intäkterna är statliga bidrag, en annan 

del är bidrag från EU och stiftelser och en del är från gåvor och donationer. Sponsringen är inte 

avgörande för Skansens överlevnad utan ses som ett komplement. Inför framtiden är 

förhoppningen att intäkterna från sponsring kommer att växa  

 

Två personer arbetar med sponsringsfrågor. Tomas Andersson är heltidsanställd 

sponsringsansvarig och Cecilia Urwitz arbetar halvtid med sponsringsfrågor. Alla 

sponsringsavtal måste godkännas av Skansens högsta ledning. Skansens definition av sponsring 

är hämtad från ekonomistyrningsavtalet och är ett affärsavtal. Utöver traditionell sponsring 

arbetar de även med licensering av varumärket till företag som tillåts att använda varumärket 

Skansen i sin marknadsföring.  

 

Skansen har tre olika sponsringsnivåer: huvudsponsor, mellansponsor och leverantörssponsor.  

Huvudsponsorer är Fortum och Svea Skog. I dagsläget finns inga mellansponsorer. Till 

leverantörssponsorerna hör Cementa, Maxit, Betongindustrin, Polarbröd och 

Konsumentföreningen.  
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4.2  IDENTIFIERA SPONSORER 

Hur går aktörer inom kultursektorn till väga för att identifiera potentiella sponsorer? 

 

4.2.1 BONNIERS KONSTHALL  

Bonniers Konsthall söker främst efter sponsorer vars kärnvärden ligger nära deras egna. Dessa 

kärnvärden definieras som ung spets och tillgänglighet. Potentiella sponsorer anses främst finnas 

inom kreativa branscher. Dyhlén bedömer även att det finns stor potential inom finansbranschen 

då dessa företag ofta har återkommande events och vill ge exklusiva upplevelser till sina 

intressenter, anställda och kunder. Däremot vill Bonniers Konsthall inte bli sponsrade av företag 

som de uppfattar som oetiska, exempelvis tobaksbolag. De vill inte heller bli sponsrade av 

konkurrenter till Bonnier koncernen samt av företag som främst är ute efter produktplacering.  

Dyhlén tror inte heller att sådana företag skulle vara intresserade av ett samarbete.  

 

4.2.2 RIKSTEATERN  

Riksteatern söker främst efter sponsorer inom försäkrings-, bank-, energi-, finans- och 

telekombranschen. Motiveringen är att dessa typer av branscher har breda kundbaser och stora 

monetära tillgångar. Detta är viktigt därför att Riksteatern inte enbart ser sponsring som ett sätt 

att utöka sina monetära medel, de vill dessutom använda sponsringsaktiviteter för att nå ut till 

sponsorns intressenter som de ser som en potentiell publik för sin egen verksamhet. 

 

4.2.3 WAY OUT WEST 

Way out West’s kärnvärden definieras som internationalitet, urbanitet, miljö, estetik och 

medvetenhet. Dessa kärnvärden kommuniceras till sponsorer genom att brytas ner i konkreta 

aktiviteter som de kan involveras i. Way out West identifierar ingen speciell typ av företag som 

de helst blir sponsrade av. En uttalad strategi är däremot att de vill bli sponsrade av den sortens 

företag där sponsringssamarbetet innebär att de bygger varumärken tillsammans. Det är viktigt att 

båda parters varumärken stärks av samarbetet. Som Lundell påpekar: ”Det leder till ingenting bra 

om vi skickar en duktig faktura för att sätta en logga på en affisch”.
89

 I sådana fall anser han att 

sponsringen skadar festivalens varumärke. Det är en handfull branscher som han inte tror ger 
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festivalen det som är önskvärt. De flesta sponsringssamarbeten är dock möjliga om de görs på 

festivalens villkor. 

 

4.2.4 SKANSEN 

Skansens många verksamhetsområden öppnar upp flertalet möjligheter för olika typer av 

sponsorer. Varje verksamhetsdel kan attrahera olika typer av branscher och det går också att 

skapa synergieffekter mellan dessa. De företag som sponsrar Skansen ska kännas gedigna och 

fungera med Skansens värderingar. Värdena kan vara liknande men också kompletterande. 

Skansens kärnvärden handlar om det historiska och jordnära. Exempelvis kan ”ett samarbete med 

ett företag som är nytt och sysslar med spjutspettsteknik vara intressant”
90

, som Larsson nämner 

som exempel. Skansen är inte intresserade av sponsringssamarbeten med branscher som anses 

vara oetiska, exempelvis vapenindustrin.  
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4.3 KONTAKTA SPONSORER 

Hur gör aktörer inom kultursektorn för att komma i kontakt med potentiella sponsorer? 

 

4.3.1 BONNIERS KONSTHALL 

Bonniers Konsthall uppskattar att de kontaktar sponsorer i över 90 procent av fallen. Som Dyhlén 

påpekar: ”De gånger sponsorer har kontaktat oss kan jag nästan räkna på en hand”.
91

 Ofta finns 

en relation sedan tidigare till de företag som kontaktas. Det kan vara personliga kontakter eller ett 

företag som har haft att ett evenemang på konsthallen tidigare. Dyhlén upplever det som mycket 

enklare att få till ett sponsorsamarbete om det redan finns en befintlig relation.  

 

Den första kontakten tas genom telefonsamtal eller brev. E-post anses vara för opersonligt och 

därför för lätt att bortse ifrån. Vid den första kontakten med den potentiella sponsorn utformas ett 

förslag på ett sponsringssamarbete. Förslaget består av många olika delar som kan diskuteras 

tillsammans utifrån företagets behov. 

 

4.3.2 RIKSTEATERN 

Upptakten till den första kontakten är i regel att Riksteatern får en idé om ett sponsorsamarbete 

med ett företag. Den första kontakten tas oftast via telefon genom att försöka nå företagets 

marknadsansvarige. För att lyckas med att attrahera sponsorer utrycker Mattson det som att 

”Framgången ligger i hur många samtal du ringer per dag”.
92

 Kontakten tas oftast med 

befintliga kontakter som skapats då Riksteatern har köpt tjänster. Som exempel kan nämnas 

hotellkedjan Best Westen. Då Riksteatern redan var en befintlig hotellkund lyftes 

sponsringsfrågan vidare. Riksteatern jobbar däremot inte med färdiga sponsringserbjudanden, så 

som guld- och silverpaket, då de anser att det inte är effektivt. Sponsringserbjudandena liknar 

mer klassisk försäljning som sker i en dialog där formen för samarbetet diskuteras fram. De blir 

sällan kontaktade av företag som erbjuder sig att gå in som sponsorer, däremot är det vanligt 

förekommande att sponsringskonsulter tar kontakt och erbjuder sponsringsförslag. Riksteatern 

anser att det är viktigt att kommunicera med dessa då de sitter på många kontakter. Företagen 

hänvisar också ofta till sina sponsringskonsulter när Riksteatern tar kontakt. 
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4.3.3 WAY OUT WEST 

I de flesta fall tar Way out West den första kontakten med potentiella sponsorer; i regel via 

befintliga kontakter. Som Lundell påpekar: ”Jag kan inte minnas en enda gång då jag har ringt 

blint de senaste tre åren”.
93

 Det händer också att Way out West blir kontaktade med förslag från 

företag eller deras PR/reklambyråer, vilket Lundell anser beror på Way out West’s starka 

varumärke. Way out West använder sig av färdiga sponsringserbjudanden som visar på 

rättigheter, förslag på sponsringsaktiviteter, försäljning med mera som används som ett underlag 

för diskussion. Dessa anses viktiga därför att personen som kontaktas i sin tur ofta behöver 

presentera sponsringsförslaget vidare till företagets marknadsföringsavdelning. Då kan 

sponsringserbjudandet fungera som ett underlag. Det viktigaste argumentet som Way out West 

använder i kontakten är att de ser att företaget som kontaktas behöver nå ut till Way out West’s 

målgrupp. Way out West tänker således varumärkesstrategiskt då de presenterar sina förslag på 

sponsringsaktiviteter.  

 

4.3.4 SKANSEN 

Skansen har hitintills blivit kontaktade med förfrågningar av samtliga sina sponsorer. Tanken är 

dock att de ska börja arbeta mer pro-aktivt för att få ytterligare sponsorer. Kontakten kommer i 

dessa fall ske genom telefonsamtal och affärsluncher där Skansens erbjudanden kan diskuteras.  

Det viktiga i ett sponsringserbjudande är att sponsringen måste skapa ett mervärde för Skansens 

gäster då det är mervärdet som skapar goodwill mot sponsorn. De sponsringserbjudanden som 

tagits fram är en mall för att ge en fingervisning om vad de kan erbjuda gentemot företagen. 

Förslagen är således flytande. Gränsen på 1,7 miljoner för huvudsponsor är exempelvis inte 

exakt. Det handlar om vad Skansen får ut av samarbetet.  Det är Skansens behov som styr vad de 

önskar få ut av sponsringen. Till exempel går samarbetet med Polarbröd ut på att företaget hjälpte 

till med finansieringen av en bagarstuga. Skansen har inte arbetat med sponsringskonsulter på 

eget initiativ. Däremot blir de kontaktade av företags sponsringskonsulter. Detta har fungerat väl 

då de avtal som tagits fram har fungerat bra. 
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4.4 ATTRAHERA SPONSORER - ASSOCIATION 

Hur använder aktörer inom kultursektorn association för att attrahera potentiella sponsorer? 

 

4.4.1 BONNIERS KONSTHALL 

Bonniers Konsthall eftersträvar att attrahera utställningssponsorer som kan vara intresserade av 

ett specifikt tema i en utställning, vilket innebär att samarbetet sträcker sig över den tidsperiod 

som utställningen pågår. Sponsorer erbjuds begränsad exponering men oftast är inte exponering 

huvudintresset hos sponsorn. Det viktiga är istället att hitta en intressant koppling mellan själva 

utställningen och sponsorernas intressen och att de görs sponsringsaktiviteter, exempelvis events, 

kring det. Principen är att sponsringsaktiviteten associerar sponsorn till utställningens aktuella 

tematik. 

 

4.4.2 RIKSTEATERN 

Riksteatern framhäver inte association till sitt varumärke som främsta verktyg för att attrahera 

sponsorer. Istället betonas andra fördelar, om möjligheten för sponsorn att möta nya potentiella 

kunder. I somliga fall används temat i en viss produktion för att attrahera sponsorer där det finns 

en tydlig koppling till produktionen. Som exempel sponsrade Läkerol, vars slogan lyder ”Makes 

People Talk”, föreställningen Open Jam där Riksteatern lyfte fram ickeetablerad scenkonst så 

som poetry slam. Ett annat exempel är Turkish Airlines som sponsrar föreställningar där 

Riksteatern har samarbeten med organisationer från andra länder där de fungerar som Travel 

partner.  

 

4.4.3 WAY OUT WEST 

De kärnvärden som Way out West står för och som sponsorer vill associeras med är 

internationallitet, urbanitet, miljö, estetik och medvetenhet. Sponsorerna vill också i hög 

utsträckning associeras med festivalens artister, vilket kan ske genom att artister närvarar under 

en sponsringsaktivitet. Way out West framhäver att sponsringsaktiviteten måste ge ett mervärde 

till festivalens besökare för att associationen ska lyckas.  
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4.4.4 SKANSEN 

Skansen erbjuder främst association till varumärket, som i oberoende undersökningar har 98 

procents igenkännedom. En del av sponsringen är också licensering av varumärket till företag 

som tillåts att använda varumärket Skansen i sin marknadsföring. Skansen anser att det som 

avgör om en sponsringsaktivitet lyckas är upplevelsen hos deltagarna. Om Skansen kan ladda en 

upplevelse i samarbete med ett företag så skapas en positiv effekt som även kan ge en medial off 

spinn. Sponsorerna ges möjlighet att associeras med Skansen vid sponsringstillfället och 

sponsorn tillåts även använda associationen och framhäva den via andra kanaler. 

 

 

4.5 ATTRAHERA SPONSORER - EXPONERING 

Hur använder aktörer inom kultursektorn exponering för att attrahera sponsorer? 

 

4.5.1 BONNIERS KONSTHALL 

De flesta sponsorer efterfrågar inte exponering i samband med sponsring. I de fall det 

förekommer är mängden exponering som erbjuds och om logotyper får exponeras beroende av 

sponsringsbeloppet. I konsthallen exponeras sponsorer genom en text i utställningens 

informationsfolder. Exponering sker även på hemsidan, i vernissageinbjudningar samt i 

annonsering där sponsorer tackas. Exponering tillåts inte mot gatan och exponeringen får inte 

konkurrera med utställningsverksamheten. Konsthallen kan heller inte förändra sina öppettider 

för en sponsor. Det finns även begränsningar i hur sponsorer får använda Bonniers Konsthalls 

varumärke externt i sin egen marknadsföring. 

  

4.5.2 RIKSTEATERN 

Det finns inga bestämda regler för exponeringen men ”scenrummet är heligt”.
94

 Där sker aldrig 

någon exponering. I huvudsak exponeras sponsorerna i foajéerna i anslutning till föreställningar, 

på affischer, flygblad och i programbladet samt via E- postutskick till föreningens medlemmar.  
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4.5.3 WAY OUT WEST 

De flesta sponsorer efterfrågar någon form av närvaro på festivalområdet, främst genom 

aktiviteter eller exponering med logotyper. Sponsringssamarbetet handlar dock om att bygga 

varumärken tillsammans, därför undviker Way out West konsekvent samarbeten med företag 

som enbart vill skapa association genom exponering. Ingen exponering får göras på scenen och 

sponsorerna kan inte heller döpa scenerna. Sponsorerna har möjlighet att presentera festivalen, så 

som Telia Presenterar Way out West, men festivalen skulle inte kunna döpas till exempel Telia 

Way out West. Lundell anser att det finns stora möjligheter att kommersialisera festivalen 

ytterligare genom exponering men framhäver att de än så länge ”håller i tyglarna.”
95

 

 

4.5.4 SKANSEN 

De företag som i dagsläget sponsrar Skansen efterfrågar inte främst exponering och Andersson 

ser det som en styrka att de ”inte är nerlusade av företagslogotyper”
96

. Exponering får inte ske i 

närheten av kulturhistoriska miljöer, men tillåts till viss mån runt platser vid scenen på Solliden 

och vid vissa arrangemang även på Bollnästorget. I sponsringsavtalen kan det ingå att göra 

evenemang på Skansen för sponsorernas intressenter, exempelvis så kallade familjedagar. Då 

tillåts exponering i större utsträckning. Skansen upplever att vissa företag sätter ett likhetstecken 

mellan sponsring och exponering, men ser inte dessa företag som potentiella sponsorer.  Som 

Andersson uttrycker det: ”De ser bara sponsring som ett sätt att köpa annonser, det är inte sådan 

exponering vi erbjuder”. 
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4.6 ATTRAHERA SPONSORER - RELATIONER 

Hur använder aktörer inom kultursektorn relationer för att attrahera sponsorer? 

 

4.6.1 BONNIERS KONSTHALL 

Sponsorernas intresse ligger framförallt i att göra någon form av skräddarsytt evenemang på 

Bonniers Konsthall för att utveckla relationer till sina intressenter. För närvarande söker Bonniers 

Konsthall fler så kallade Corporate members, vilka de ser som sponsorer som kan vara 

intresserade av ett mer långsiktigt samarbete. Då erbjuds exklusiva fördelar som Bonniers 

Konsthall inte erbjuder vanliga evenemangsarrangörer som hyr in sig i Bonniers Konsthalls 

lokaler. Exempel på sådana fördelar kan vara att kuratorer berättar om hur det går till att göra en 

utställning, konstnärssamtal, samt tillgång till alla delar av konsthallen. Det är kunskapen hos 

personalen, möjligheten till ett kontaktnät i konstlivet och själva lokalen som tillsammans skapar 

en unik upplevelse för sponsorn och dess intressenter.  

 

4.6.2 RIKSTEATERN 

Riksteatern har en rikstäckande organisation med en bred målgrupp som innebär att de kan 

erbjuda sponsorer mötesplatser och tillgång till Riksteaterns medlemmar över hela landet. Att 

Riksteatern är rikstäckande är deras viktigaste erbjudande gentemot sponsorer. Sponsorerna 

efterfrågar främst tillgång till medlemmarna och dessa kan de nå genom aktiviteter på plats och 

genom Riksteaterns medlemsutskick. Riksteatern planerar att i framtiden låta sponsorerna få 

kontakt med varandra för att på så sätt kunna erbjuda tillgång till ett attraktivt nätverk för att 

utveckla relationer företagen sinsemellan.  

 

4.6.3 WAY OUT WEST 

Way out West erbjuder sina sponsorer att bygga relationer till festivalens besökare genom 

sponsringsaktiviteter på festivalområdet. Möjligheten för sponsorn att nå ut till festivalens 

målgrupp är ett av de viktigaste argumenten för att företag ska sponsra festivalen. Sponsorer får 

även gratisbiljetter till festivalen som de i sin tur kan erbjuda sina intressenter. 
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4.6.4 SKANSEN 

I Skansens sponsringsavtal kan det ingå att göra evenemang som exempelvis familjedagar då 

sponsorn tillåts bjuda in sina intressenter. I samband med dessa sponsringsaktiviteter har 

sponsorer även möjlighet att nå ut till potentiella kunder bland Skansens ordinarie besökare. 

Skansen skapar även möjligheter för sponsorerna att träffa varandra och få tillgång till Skansens 

nätverk via olika arrangemang där alla Skansens intressenter bjuds in för att delta och träffa 

varandra.  

 

 

4.7 ATTRAHERA SPONSORER - INTEGRERAD KOMMUNIKATION 

Hur använder aktörer inom kultursektorn integrerad kommunikation för att attrahera sponsorer? 

 

4.7.1 BONNIERS KONSTHALL 

Bonniers Konsthall är restriktiva vad gäller produktplacering, varvid sponsorer som eftersträvar 

den typen av aktiviteter ofta inte är intresserade av ett samarbete. Ingen direkt försäljning av 

produkter eller tjänster är tillåten, däremot ges sponsorer möjlighet att dela ut folders med 

information till sina intressenter i samband med ett evenemang. Dessa får dock inte erbjudas till 

konsthallens ordinarie besökare.  

 

4.7.2 RIKSTEATERN  

Om det efterfrågas får sponsorer möjlighet att sälja eller ge bort sampels och låta festivalens 

besökare testa produkter i samband med sponsringsaktiviteten. Riksteatern anser dock att denna 

form av sponsring inte är effektiv, framförallt vad gäller konsumentprodukter.  Mattson påpekar 

att ”om sponsorn vill marknadsföra konsumentprodukter är det bättre om de står i en butik och 

låta konsumenter testa produkter som de sedan kan direkt köpa på plats”.
97

 

   

4.7.3 WAY OUT WEST 

Way out West anser att sponsorerna kan bidra till ett mervärde för festivalens besökare genom 

sponsringsaktiviteter som involverar försäljning av varor och erbjudanden om att testa sponsorns 

produkter. Så länge sponsringsaktiviteten inte känns påtvingad anser de att det enbart är positivt. 
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Way out West skulle gärna utvidga antalet sponsorer som erbjuder försäljning av mat och dryck 

på festivalområdet. 

 

4.7.4 SKANSEN 

Andersson menar att sponsringsaktiviteten kan ge sponsorernas potentiella kunder en möjlighet 

att prova på företaget i en intressant kontext. Det erbjuds tillfällen att sälja produkter, dock i 

begränsad utsträckning. Sponsorn Polarbröd hade som exempel ett arrangemang där de sponsrade 

Lill-Skansen, vilket var känsligt då företaget vände sig mot barn. Lösningen blev då att tona ner 

att det var Polarbröd och att företaget fick sälja sitt bröd i en av matbodarna istället för att dela ut 

gratisprover. Skansen försöker på så sätt särskilja sponsringsaktiviteter och försäljning.  
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5. ANALYS 

I detta avsnitt följer en analys av empirin och teorin som strukturerats utifrån 

marknadsföringskonceptet, A-ERIK modellen och marknadsföringsmixen. 

 

5.1 MARKNADSFÖRINGSKONCEPTET 

En central princip inom marknadsföringskonceptet är att utgå ifrån kundens behov istället för 

företagets behov och majoriteten av informanterna utgår till viss del ifrån sponsorernas önskemål. 

Undantaget är Skansen som i större utsträckning utgår ifrån sina egna behov vid val av sponsorer. 

Denna skillnad mellan Skansen och de andra kan förklaras genom att Skansen, i samtliga fall 

som ett sponsringssamarbete har inletts, själva har blivit kontaktade av ett företag som vill 

sponsra. Att jämföra med de andra kulturaktörerna som i de flesta fall själva har kontaktat 

sponsorer med sponsringserbjudanden. Skansen behöver därmed inte sälja in sin produkt. Då 

sponsorerna kontaktar dem kan Skansen ses som kund och sponsorerna måste därför se till 

Skansens behov. I fallet med de övriga kulturaktörerna är förhållandet det motsatta; de är den 

säljande parten och måste därför anpassa sig efter sponsorernas behov. I definitionen av 

sponsring tas det upp att sponsring innebär ett ömsesidigt samarbete som båda parter får ut något 

utav. Informanterna poängterar tydligt vikten av att båda parter får ut något av 

sponsringssamarbetet. Att informanterna ser på sponsring som ett samarbete innebär att det 

utifrån marknadsföringskonceptet inte är helt självklart vem som är den säljande parten och vem 

som är köparen.  

 

Alla informanter, undantaget är Riksteatern, arbetar med olika typer av färdiga sponsringspaket 

för att attrahera sponsorer. Att på detta sätt utforma produkterbjudanden kan till viss del gå emot 

marknadsföringskonceptet då detta kan ses som ett försök att effektivisera produktionen snarare 

än att se till sponsorns behov. Aktörerna poängterar dock att paketen i första hand fungerar som 

ett diskussionsunderlag snarare än som färdiga produkter och om paketen är utformade utifrån 

sponsorns behov behöver detta sätt att organisera försäljningen inte gå emot 

marknadsföringskonceptet. Riksteatern är också den aktör som i störst utsträckning uttryckligen 

ser själva sponsringen som en ren försäljningsverksamhet, vilket inte är lika tydligt i de övriga 

fallen där informanterna i större utsträckning betonar sponsringsverksamheten som en form av 

samarbete.  
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5.2 IDENTIFIERA SPONSORER  

 

5.2.1 KOPPLAT TILL A-ERIK MODELLEN 

Samtliga kulturaktörer i studien identifierar potentiella sponsorer efter sina möjligheter, eller 

begränsningar, i att erbjuda association, exponering, relationer och integrerad kommunikation. 

Majoriteten av kulturaktörerna identifierar branscher att attrahera; ej specifika företag. 

Undandataget är Way out West som inte heller identifierar branscher. 

 

Då Bonniers Konsthall främst eftersträvar samarbeten med sponsorer som vill associera sig med 

deras kärnvärden, uttalade som ung spets och tillgänglighet, är företag med önskemål om 

association en viktig faktor att ta hänsyn till i deras arbete med att identifiera potentiella 

sponsorer. Bonniers Konsthall ser även potential i finansbranschen då dessa företag har 

återkommande events och vill ge exklusiva upplevelser till sina intressenter, anställda och 

kunder. Därför framhäver Bonniers Konsthall att de utgör en stark arena för att utveckla 

relationer. 

 

Riksteatern söker främst efter sponsorer med stora monetära tillgångar och breda kundkretsar. De 

betonar även att de efterstävar att själva nå ut till sponsorernas intressenter. Dessa sponsorer 

förväntas efterfråga möjligheten till främst relationer, exponering och integrerad kommunikation 

vilka är de fördelar som Riksteatern har riktat in sig på att erbjuda potentiella sponsorer. 

 

Way out West är den kulturaktör som erbjuder sina sponsorer den jämnaste fördelningen mellan 

association, relationer, exponering och integrerad kommunikation. Festivalen identifierar inte 

någon särskild sponsor utan är öppen för de allra flesta sponsorsamarbeten, så länge de görs på 

festivalens villkor. 

 

Skansens främsta sponsorerbjudanden är möjligheten för sponsorn att associera sig med Skansens 

varumärke och kärnvärden samt att utveckla relationer till sina egna intressenter och Skansens 

besökare. Därför kommer Skansen i sitt begynnande arbete med att söka sponsorer att rikta in sig 

på att attrahera sponsorer som finner dessa erbjudanden önskvärda. 
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5.2.2 KOPPLAT TILL MARKNADSFÖRINGSMIXEN 

Samtliga kulturaktörer försöker identifiera potentiella sponsorer som söker en intressant arena, 

tillika plats, för att nå ut till sina intressenter. Således identifierar samtliga kulturaktörer i studien 

sponsorer som skulle vara intresserade av just den plats som de har att erbjuda. 

 

Ingen av kulturaktörerna identifierar uttalat först och främst sponsorer efter vilka som kan tänkas 

betala bäst. Andra värden hos sponsorn går före, som att de stämmer in med kulturaktörernas 

kärnvärden. Priset är därmed inte av betydande vikt vid arbetet med att identifiera potentiella 

sponsorer. 

 

Samtliga kulturaktörer försöker identifiera sponsorer som eftersträvar att sponsringsaktiviteten 

ska medföra en ökad kännedom om företaget, möjlighet att ta fram samt förstärka preferenser och 

associationer, förbättring av företagets image, underhållning gentemot intressenter samt 

exponering av varumärket och produkter. Dessa fördelar är vad samtliga kulturaktörer i studien 

erbjuder potentiella sponsorer. 

 

Samtliga kulturaktörer eftersträvar att identifiera sponsorer som skulle vara intresserade av den 

produkt som de erbjuder. Vare sig det främst rör sig om association, relationer, exponering eller 

integrerad kommunikation. 
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5.2  ATTRAHERA SPONSORER – KOPPLAT TILL A-ERIK MODELLEN 

I empirin framkommer att samtliga aktörer använder sig av de fyra olika delarna i A-ERIK 

modellen: association, exponering, relationer och integrerad kommunikation för att attrahera 

sponsorer.    

 

5.2.1 ASSOCIATION  

Enligt A-ERIK modellen är tillgången till de värden som den sponsrade parten representerar, 

samt en tydlig koppling mellan sponsorn och den sponsrade parten, viktiga delar inom 

association. Samtliga informanter framhäver vikten av att det ska finnas en tydlig eller intressant, 

koppling mellan sponsorn och den sponsrade partens varumärke, kärnvärden eller tematik i 

aktuella evenemang. Kopplingen består i att sponsorerna erbjuds att ta del av och associeras med, 

de värden som den sponsrade parten står för och med de exklusiva förmåner de har möjlighet att 

erbjuda.  

 

Bonniers Konsthalls främsta erbjudande gentemot sponsorer är en association till ett visst tema i 

en utställning. Även Riksteatern erbjuder sina sponsorer en koppling till ett visst tema i en 

föreställning.  Skansen och Way out West lyfter tydligare fram möjligheten för sponsorer att 

associera sig till deras varumärken och de kärnvärden som varumärket står för. Detta kan ses som 

att sponsorer ges erbjuds en möjlighet att förändra sin identitet i och med den imageöverföring 

som förväntas ske i samband med associationen. Traditionellt har imageöverföring varit ett av de 

starkaste motiven till varför företag arbetar med sponsring. 

  

I definitionen av sponsring tas det också upp att imageöverföringen även går i motsatt riktning 

från sponsorn till den sponsrade parten, vilket majoriteten av informanterna till viss del tycks 

vara medvetna om då de har uppfattningar om vilka branscher som de vill inleda 

sponsringssamarbeten med samt branscher som de inte vill inleda sponsringssamarbeten med. 

Undantaget är Way out West, men de har däremot en uppfattning om att de företag som sponsrar 

festivalen måste bidra till att stärka festivalens varumärke. Dels för sponsorns skull, för att 

sponsringsaktiviteten riskerar att misslyckas annars, men också för Way out Wests skull så att de 

ska kunna bygga ett starkt varumärke. Kulturaktörerna försöker hitta en koppling mellan 

sponsorn och den sponsrade aktiviteten vilket för mottagarnas del kan innebära att sponsringen 

inte uppfattas som påtvingad. Skansen och Way out West är de två organisationer som har 
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tydligast målsättning vad gäller att hitta en koppling som genererar ett mervärde och på så sätt 

skapar goodwill gentemot sponsorn.   

 

5.2.2  EXPONERING 

Samtliga sponsortagare erbjuder sina sponsorer en viss mängd exponering. Bonniers Konsthall 

och Skansen framhäver dock att exponering inte efterfrågas av alla sponsorer. De framhäver 

istället att möjligheten till relationsskapande är sponsorns tydligaste önskemål. Way out West är 

den aktör som arbetar mest med att exponera sina sponsorer, både av logotyper och genom 

lansering och demonstrering av sponsorers produkter. Way out West exponerar dessutom tydligt 

sponsorernas logotyper på festivalens hemsida.  

 

Alla sponsortagare har begränsningar för var exponering är tillåten. Varken Way out West eller 

Riksteatern tillåter sina sponsorer att exponera logotyper på scenen. På Skansen får exponering ej 

ske i närheten av kulturhistoriska miljöer. På Bonniers Konsthall får exponering ej ske mot gatan 

och den får ej konkurrera med utställningsverksamheten. Som tidigare nämnts arbetar 

sponsortagarna med att det ska finnas en koppling mellan sponsorn och den sponsrade 

aktiviteten. Enligt A-ERIK modellen innebär detta att exponeringen kan förstärkas och uppfattas 

som mindre påtvingad. Att samtliga sponsortagarna begränsar exponeringen kan till viss del 

också begränsa deras möjligheter att attrahera sponsorer då en viktig del av sponsorskapet 

innebär att öka kännedomen om sponsorns varumärke och produkter. Samtidigt innebär den 

begränsade exponeringen att risken för att sponsorn försvinner i mängden bland andra sponsorer 

minskar. Det innebär också en minskad risk för att deltagarna i den sponsrade aktiviteten ska 

uppfatta den kommersialisering som sponsring innebär som något negativt. Då är det också 

lättare för sponsorn att nå ut med sitt budskap och skapa goodwill. Detta ligger även i linje med 

sponsortagarnas önskemål då aktörerna är noga med att sponsringsaktiviteten inte ska slå fel eller 

skada verksamheten.  

 

Att både Riksteatern och Bonniers Konsthall tackar sina sponsorer i information som går ut till 

deras medlemmar samt deltagare i den sponsrade aktiviteten kan, förutom att det ger exponering, 

också ses som ett sätt från kulturaktörernas sida att lyfta fram den dimension av socialt 

ansvarstagande gentemot samhället som sponsring kan innebära.  
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5.2.3 RELATIONER  

Samtliga informanter lyfter fram möjligheten att skapa relationer som ett verktyg för att attrahera 

potentiella sponsorer. Samtliga kulturaktörer ger till viss del sponsorer möjlighet att skapa 

relationer till deras målgrupp och använder antalet besökare och medlemmar som ett argument 

för ett eventuellt sponsringssamarbete. Undantaget är Bonniers Konsthall som i betydligt mindre 

utsträckning låter sponsorer få tillgång till konsthallens ordinarie besökare. Riksteatern ger 

sponsorer tillgång att nå ut till alla deras medlemmar. Way out West tillåter sponsorer att 

arrangera aktiviteter för festivalens besökare och Skansens sponsorer får möjlighet att nå ut till 

Skansens besökare i samband med de aktiviteter som primärt arrangeras för sponsorns 

intressenter.  

 

A-ERIK modellen tar upp att det är viktigt att sponsringsaktiviteten ger möjlighet att skapa och 

stärka relationen till anställda och företagspartners, vilket alla kulturaktörer i studien gör genom 

att erbjuda specifika evenemang där sponsorernas intressenter bjuds in. Way out West, Skansen 

och Bonniers Konsthall delar också i vissa fall ut gratisbiljetter till festivalen och utställningar 

som sponsorerna kan använda för utdelning till sina intressenter och anställda. 

 

Sponsringsaktiviteter utformas dels kring den plats som kulturaktörerna förfogar över samt runt 

det kulturella innehållet, vilket tillsammans skapar en intressant och annorlunda kontext för 

sponsorn. Skansen pekar specifikt ut möjligheten till en intressant kontext, men även övriga 

aktörer utnyttjar denna möjlighet för att attrahera sponsorer. Detta är en viktig del i hur aktörerna 

gör för att attrahera sponsorer då den annorlunda kontexten innebär att mottagarna lättare tar till 

sig sponsorernas budskap. Sponsorer ges på detta sätt en möjlighet att möta intressentarena på 

individnivå.  

 

Riksteatern lyfter fram möjligheten för sponsorer att nå ut till medlemmar över hela landet och 

fokuserar därmed på den geografiska spridningen. Med undantag för Skansen utnyttjar 

kulturaktörerna inte möjligheten att skapa ett nätverk för sponsorerna där de kan mötas och skapa 

relationer till varandra.  

 

Få av sponsortagarna lyfter fram möjligheten att nå opinionsbildare genom en 

sponsringsaktivitet. Undantaget är Skansen som till viss del betonar den möjlighet som finns för 

att sponsringsaktiviteten kan uppmärksammas i media.  

 



50 

 

5.2.4  INTEGRERAD KOMMUNIKATION  

Enligt A-ERIK modellen innebär integrerad kommunikation att sponsringsaktiviteten integreras i 

övriga marknadsföringsaktiviteter, så som försäljning och kommunikation. Att samtliga aktörer 

söker upp sponsorer som kan tänkas vara intresserade av en viss tematik och där det finns en 

koppling till varumärket kan också innebära möjligheter till att sponsringsaktiviteten kan bära 

budskap från andra marknadsföringsaktiviteter. Kopplingen gör att sponsringen kan integreras 

med sponsorernas marknadsföringsmål. På så sätt kan till exempel sponsorernas annonsering 

sammanlänkas med sponsringsaktiviteten. Samtidigt är alla aktörer restriktiva vad gäller 

exponering och Skansen och Bonniers Konsthall har uttalat att de inte är intresserade av 

sponsring där exponering är det huvudsakliga syftet. Denna begränsning kan till viss del krocka 

med denna integration. Samtidigt kan aktörernas restriktiva hållning vad gäller exponering som 

liknar annonsering göra att det budskap som sponsorn vill få ut lättare tas emot av mottagarna.  

 

Försäljning är en annan marknadsföringsaktivitet som kan integreras i sponsringsaktiviteten, trots 

att det finns vissa restrektioner från aktörernas sida. Bonniers Konsthall tillåter inte försäljning av 

produkter eller tjänster i samband med en sponsringsaktivitet, medan Skansen och Riksteatern till 

viss del tillåter försäljning. Way out West är däremot positiva till försäljning och anser att detta är 

något som kan ge ett mervärde gentemot festivalens besökare. I de fall kulturaktörerna tillåter 

försäljning att integrera med sponsringsaktiviteter innebär det att sponsringen på ett direkt sätt 

fungerar som en marknadsföringskanal mot den marknad och specifika målgrupp som sponsorn 

innehar. Enligt A-ERIK modellen kan sponsring användas som en okommersiell kanal för 

sponsorn att nå ut med sitt budskap. De aktörer som tillåter försäljning attraherar på så sätt 

sponsorer som är intresserade av detta. Bonniers Konsthall upplever inte att sponsorer efterfrågar 

försäljning och produktplacering vilket kan bero på att de sponsorer som kontaktas inte förväntar 

sig denna typ av rättigheter.  

 

Sponsringsaktiviteter kan även integreras med det sponsorernas kommunikationsstrategi, vilket 

framhålls av Skansen. De pekar ut de möjligheter till kommunikation med allmänheten som en 

eventuell nyhetsbevakning av sponsringsaktiviteter kan generera samt att sponsorn kan använda 

Skansens varumärke externt i sin egen marknadsföring.  
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5.3 ATTRAHERA SPONSORER – KOPPLAT TILL 

MARKNADSFÖRINGSMIXEN  

Inom marknadsföringsmixen sorteras sponsring in under påverkan, men fenomenet sponsring kan 

även ses utifrån hela marknadsföringsmixen. Hur kulturaktörerna väljer att arbeta med 

association, exponering, relationer och integrerad kommunikation kan till exempel ses som den 

produkt de erbjuder potentiella sponsorer. 

 

Associering är en del av den produkt som kulturaktörerna erbjuder för att attrahera potentiella 

sponsorer. Samtliga studerade kulturorganisationer tillhandahåller upplevelser, evenemang, 

information, platser och idéer som alla är delar av produkt i marknadsföringsmixen och som 

sponsorn ges möjlighet att associera sig med. Associationen är det som gör kulturaktörernas 

produkt unik i förhållande till andra potentiella sponsorobjekt.  

 

Påverkan inom marknadsföringsmixen handlar om att kommunicera ett värde och ett av de 

värden som kulturaktörerna erbjuder är att sponsorn tillåts associera sig med är kulturaktörernas 

varumärken eller aktuella tematik i utställningar eller föreställningar. Sponsorer tillåts sedan att 

kommunicera associationen till kulturaktörernas egna klientel samt till sina egna intressenter. 

Sponsorernas egna intressenter nås genom att dessa bjuds in till specifika evenemang i 

kulturaktörernas lokaler så som familjedagar på Skansen och företagsträffar på Bonniers 

Konsthall, eller att sponsorerna erbjuds biljetter till kulturaktörernas evenemang som kan delas ut 

till deras intressenter. Associationen kommuniceras till kulturaktörernas intressenter genom bland 

annat exponering i informationsfoldrar, i utskick där sponsorn tackas samt i samband med den 

integrerade kommunikation som tillåts i samband med sponsringsaktiviteten. Undantaget är 

Bonniers Konsthall som inte tillåter att den integrerade kommunikationen riktas mot de ordinarie 

besökarna. 

 

Vad kulturaktörerna erbjuder sponsorer har till stor del att göra med det pris som sponsorerna är 

villiga att betala. Ju högre pris sponsorerna betalar desto synligare blir sponsringsaktiviteten och 

den närvaro som erbjuds. Skansen har som exempel särskilda sponsringspaket, där mängden 

exponering är beroende av den ekonomiska ersättning som utgår. Det billigare paketet, så kallade 

leverantörssponsorer, kan attrahera sponsorer som önskar satsa en något mindre summa pengar, 

medan det dyraste paketet, så kallade Hazeliis vänner, kan attraherar de sponsorer som önskar en 

tydligare exponering. Då lockar det högre priset för sponsorskapet eftersom fördelarna 
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automatiskt blir fler. Priset kan därmed både innebära en begränsning i vad som erbjuds 

sponsorn, men även möjligheter. Alla kulturaktörer har dock begränsningar i vad de kan tillåta 

oavsett pris. Begränsningarna har framförallt att göra med hur mycket exponering som tillåts och 

vad som begränsas är framförallt den plats där exponeringen är möjlig. Sponsring ses som en del 

av påverkan och sorteras in under den del av påverkan som handlar om produktpublicitet. Få av 

undersökningsobjekten är direkt intresserade av att erbjuda just denna sponsringsfördel, 

undantaget är Way out West som är mest tillåtande; förbihållet att aktiviteten måste ge ett 

mervärde till deltagarna. Dessa restriktioner kan vara ett hinder för att kulturaktörerna ska kunna 

attrahera sponsorer. Samtidigt innebär restriktionerna att de problem som kan uppstå rörande att 

deltagarna uppfattar sponsringen som negativ kommersialisering kan undvikas. 

 

Samtliga studerade kulturaktörer erbjuder en plats för sponsorer att exponera sig på, som en kanal 

för sponsorerna att nå ut med sitt varumärke. Exponeringen kan även liknas vid annonsering, som 

är en del av påverkan i marknadsföringsmixen. Att samtliga kulturaktörer till viss del begränsar 

sponsorernas exponering kan innebära att sponsorerna lättare kan komma över de 

kommunikationshinder som annonsering innebär. Exponeringen är även ett konkurrensmedel för 

att kunna erbjuda sponsorerna påverkan, genom att exponeringen i bästa fall kommunicerar ett 

värde och blir ett verktyg för marknadskommunikation.  

 

Att sponsorerna ges möjlighet att skapa och utveckla relationer till sina intressenter är en viktig 

del av den produkt som samtliga kulturaktörer i studien erbjuder potentiella sponsorer. För att 

realisera detta blir platsen som kulturorganisationerna tillhandahåller ett kraftigt 

konkurrensmedel. Samtliga kulturaktörer erbjuder till viss del sponsorerna att stärka relationen 

till sina intressenter genom påverkan på plats, i form av aktiviteter och events, varpå denna 

möjlighet också blir ett konkurrensmedel gentemot andra kulturaktörer. 

 

De kulturaktörer som erbjuder sina sponsorer försäljning erbjuder sponsringssamarbetet både 

som en arena för påverkan och som en plats för sponsorerna att nå ut med sin produkt till sina 

intressenter. Sponsringen fungerar då som en distributionskanal både för att nå ut med 

varumärket och för att tillhandahålla försäljning. Produkten, det vill säga allt det som 

kulturaktörerna erbjuder, blir här ett viktigt konkurrensmedel eftersom den integrerade 

kommunikationen blir som bäst i en lyckad kontext som uppfyller de värden som sponsorn vill 

förmedla. 
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6. SLUTSATS 

I detta kapitel följer uppsatsens slutsats utifrån analysen och syftet. 

 

De undersökta kulturaktörerna identifierar i första hand potentiella sponsorer efter sina 

möjligheter att erbjuda association, exponering, relationer och integrerad kommunikation; som 

alla är delar av A-ERIK modellen.  Aktörerna identifieras därefter branscher som kan förväntas 

vara intresserade av dessa fördelar. Sponsorer identifieras även utifrån vilka branscher som har 

kopplingar till kulturaktörernas kärnvärden och tematik i aktuella föreställningar eller 

utställningar.  Till viss del identifierar kulturaktörerna även sponsorer utifrån sina egna behov. 

Motivet till detta är främst att sponsorer ska ge ett mervärde till kulturaktörernas verksamhet och 

att kulturaktörerna vill nå ut till sponsorernas intressenter. I processen med att identifiera 

potentiella sponsorer kartläggs branscher och inte specifika företag. De branscher som anses som 

mest attraktiva är de vars kärnvärden ligger nära kulturaktörernas. Till viss del identifieras 

branscher även efter hur pass mycket monetära medel de kan tillföra. 

 

Kulturaktörernas viktigaste motprestationer för att attrahera sponsorer är association och 

relationer. Kulturaktörerna i studien erbjuder association till sitt varumärke och till specifika 

teman i föreställningar eller utställningar. De kulturaktörer som främst erbjuder association till 

sitt varumärke anser att varumärket, och de värden det står för, är deras främsta erbjudande 

gentemot sponsorer. De kulturaktörer som erbjuder association till aktuella teman i 

föreställningar och utställningar framhäver istället associering till tematiken som sitt främsta 

erbjudande gentemot sponsorer. Kulturaktörerna erbjuder relationer genom att sponsorer ges 

möjlighet att förstärka sin relation till sina egna intressenter så som kunder och anställda. 

Majoriteten av kulturaktörerna erbjuder även sponsorerna att interagera med kulturaktörernas 

ordinarie intressenter.  

 

Det går även att dra slutsatsen att den första kontakten mellan kulturaktörer och sponsorer 

framförallt uppstår via redan etablerade kontakter och att det i nästan samtliga fall är 

kulturaktörer som kontaktar potentiella sponsorer med sponsringsförfrågningar. 
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

I detta kapitel följer en diskussion av studiens resultat samt förslag på vidare forskning. 

 

7.1 MOTPRESTATIONER 

I inledningen av studien beskrevs skillnaderna mellan mecenatskap och sponsring utifrån kravet 

på motprestationer. Studiens fokus har i huvudsak legat på de motprestationer som 

kulturaktörerna erbjuder sponsorer. Det framgår också tydligt att de undersökta kulturaktörerna 

arbetar med sponsring och inte med mecenatskap. Resultatet tyder även på att det i de flesta fall 

inte är företagsledningens preferenser som avgör val av sponsringsobjekt utan att sponsringen är 

helt affärsmässig. Det går dock inte att utesluta att så alltid inte är fallet. För att vara helt säker på 

denna fråga borde de sponsrande företagen också ha undersökts.  

 

En vanlig form av motprestation som ofta förknippas med sponsring är tydlig exponering. Detta 

beror sannolikt på att sponsring är störst inom sportsektorn, där exponering av logotyper är ett 

utbrett fenomen. Resultatet visar dock att exponeringen är mycket begränsad inom kultursektorn. 

Detta innebär inte att motprestationerna totalt sett är mindre, snarare visar det på att aktörer inom 

kultursektorn i stället arbetar med andra typer av motprestationer. Inom tidigare forskning finns 

det resultat som tyder på att de starkaste motiven för sponsring har gått ifrån medial 

uppmärksamhet till att istället handla om förändring av sponsorers image. Att exponering 

används i mindre utsträckning än de sponsringsaktiviteter som berör association och relationer 

kan ses som en bekräftelse på detta. Alternativt skulle detta resultat kunna tyda på att sponsorer 

förväntar sig skilda typer av motprestationer beroende på sponsorobjekt. Att det finns tydliga 

begränsningar av sponsringsaktiviteter rörande exponering och integrerad kommunikation 

innebär alltså att det finns två tydliga områden där kulturorganisationerna skulle kunna utveckla 

sitt sponsringsarbete för att lättare kunna attrahera sponsorer. Att exponering och integrerad 

kommunikation begränsas verkar framförallt handla om att det upplevs som känsligt internt inom 

kulturorganisationerna och gentemot deras intressenter.  
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7.2 FINANSIERING 

Den finansiering som kulturaktörerna får in genom sponsring uppgår till cirka en procent av 

deras totala budget. Detta stämmer överens med tidigare forskning. Det finns dock tendenser i 

resultatet som pekar på att de kulturaktörer som inte får statliga anslag får in en större andel 

sponsormedel än de kulturorganisationer som medges statliga anslag. I dagsläget har inte 

sponsringen en direkt avgörande roll för kulturaktörernas finansiering, men alla undersökta 

kulturaktörer anser att finansiering via sponsring kommer att få större betydelse de kommande 

åren. Varför de anser detta framgår inte helt tydligt. En orsak skulle kunna vara det faktum att 

kultursponsringen i Sverige är den form av sponsring som har ökat mest de senaste åren och att 

kulturaktörerna därför förväntar sig att denna utveckling ska fortsätta. Det kan även vara så att 

kulturaktörerna förväntar sig minskade statliga anslag, vilket ligger i linje med kulturutredningen 

direktiv, där det framgår att finansiering från andra källor än de statliga bör premieras. Delar av 

resultatet kan också tolkas som att det finns en ökad vilja hos kulturaktörerna att arbeta med 

sponsring som finansieringsmetod. 

 

De monetära medel som kommer in till kulturaktörerna genom sponsring går framförallt in i den 

ordinarie budgeten och används på så sätt för att finansiera hela verksamheten. Det framkommer 

också att sponsringen till viss del används för att möjliggöra specifika och mer kostsamma 

projekt som befinner sig utanför den ordinarie verksamheten. Det går inte att utifrån resultatet 

peka på en specifik utveckling för vilket verksamhetsområde finansieringen från sponsring går 

till.  

 

7.3 KULTUR & EKONOMI 

Resultatet visar på att sponsring kan användas av företag som vill öka sin estetisering, framförallt 

via sponsringsaktiviteter som bidrar till skapandet av associationer och utveckling av relationer. 

Det finns dock inga tydliga resultatet som pekar på att sponsring skulle innebära en 

ekonomisering av kulturaktörerna på annat sätt än att sponsorer bidrar med monetära medel. Att 

detta inte framgår kan bero på att kulturaktörerna inte vill lyfta fram denna typ av påverkan av en 

kommersialisering av kulturen, då det i många fall kan uppfattas som negativt. Alternativt kan 

det även vara så att kulturaktörerna inte nämnvärt förändrar sina verksamheter i samband med 

sponsring.  
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7.4 KRITIK AV STUDIEN 

I efterhand finns det framförallt fyra aspekter som, om de hade genomförts, hade kunnat höja 

studiens betydelse. För det första fanns det i inledningsstadiet en tanke om en jämförande studie 

av två olika typer av kulturaktörer. Dessa skulle dels bestå av små privata aktörer samt stora 

statliga aktörer inom kultursektorn. Motivet var att det hade varit intressant att jämföra skillnader 

dem emellan. Det finns dock tendenser i studien som pekar på att de kulturaktörer som inte får 

något statligt stöd alls också får in mer pengar genom sponsring, samt att de arbetar mer med 

sponsring än de andra. Men då inget större utrymme givits till detta och då urvalet är så pass litet 

är det svårt att dra några generella slutsatser. För det andra fanns det inledningsvis även en tanke 

om att undersöka ett större antal kulturaktörer, vilket hade kunnat ge en bättre bild av 

kultursektorn som helhet. Anledningen till att endast fyra informanter har intervjuats beror 

framförallt på svårigheterna att få access till sponsringsansvariga som ville ställa upp på en 

intervju. Detta berodde antagligen på att den metod som användes för att finna informanter 

byggde på att författarna framförallt gick via redan etablerade kontakter. För det tredje innebär 

urvalet av informanterna att undersökningen riktar in sig på fyra olika typer av kulturaktörer. 

Anledningen till detta var för att undersökningen skulle ge en bred bild av hela kultursektorn. Det 

slutgiltiga urvalet är dock så pass litet att det inte går att säga något generellt om hela denna 

sektor. Hade undersökningen i stället fokuserat på en specifik typ av kulturaktörer och ställt upp 

fler avgränsningar hade det kanske varit möjligt att dra generella slutsatser. För det fjärde var 

studien från början ämnad att även undersöka hur aktörer inom kultursektorn går tillväga för att 

behålla sponsorer. I intervjuerna ställdes frågor om detta, men utifrån studiens teoretiska 

referensram gick det inte att skapa en intressant analys av svaren som gavs. Om mer tid hade 

lagts på att finna lämpliga teorier hade även dessa svar kunnat användas i studien. Detta hade 

varit intressant att undersöka då det hade givit en bild av hur relationen mellan kulturaktörer och 

sponsorer utvecklas. 

 

En annan kritik mot studien är att enbart den sponsrade parten i sponsringssamarbetet har 

undersökts, vilket har inneburit att det enbart är en bild av verkligheten som speglas, i ett 

samarbete som består av två parter. Det skulle kunna vara så att sponsorer uppfattar 

sponsringssituationen på ett annorlunda sätt, därför hade det varit intressant att även inkludera 

den sponsrande parten i denna undersökning. Liknande undersökningar utifrån den sponsrande 

partens perspektiv har dock gjorts tidigare, därför prioriterades inte denna aspekt. 
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7.5 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Sponsring är ett utbrett fenomen men är samtidigt ett teorifattigt ämne, vilket innebär att det finns 

många aspekter av fenomenet som bör undersökas. Denna studie har besvarat ett antal frågor men 

under arbetets gång har också ett antal nya frågor väckts. Frågor som uppkommit är bland annat; 

Hur pass villiga är aktörer inom kultursektorn att justera vad de kan erbjuda i form av 

association, exponering, relationer och integrerad kommunikation efter vad sponsorer 

efterfrågar? Vad innebär det för utvecklingen av sponsring inom kultursektorn om 

kulturutredningens förslag genomförs? Hur ställer sig sponsorer till att aktörer inom 

kultursektorn inte använder exponering och integrerad kommunikation i någon större 

utsträckning?  

 

Det vore även intressant att gå in mer på djupet i en specifik sponsringsrelation för att analysera 

och följa den över tid. Då hade inte bara sponsorn och den sponsrade parten kunnat undersökas 

utan även de två parternas intressenter, vilket hade kunnat skapa en förståelse för sponsringens 

eventuella påverkan.  

 

Det hade även varit intressant att fokusera på en specifik typ av kulturaktör och då kanske 

framförallt aktörer verksamma inom musikfestivalbranschen. Då det utifrån resultatet i denna 

studie visat sig att Way out West är den aktör som arbetar bredast med sponsring. Hur denna del 

av kultursektorn arbetar och hur den utvecklas skulle därför kanske kunna säga en del om hur 

arbetet med sponsring för kultursektorn som helhet kommer att utvecklas i framtiden. 
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9. BILAGOR 

I detta avsnitt följer den intervjuguide som användes som ett stöd till intervjuerna.  

 
 
9.1 INTERVJUGUIDE  
 

1.Presentation 

Företags ekonomi C, Kultur konst ekonomi, Entreprenörskap innovation marknad. 

 

 

2.Presentation av uppsatsen 

Studien avser undersöka ur sponsringssamarbeten inom kultursektorn uppstår och syftet med 

denna intervju är att undersöka hur ni på (Skansen/Bonniers Konsthall/Riksteatern/Way out 

West) gör för att identifiera och attrahera sponsorer. 

 

3. Inledning 

3.1 Vilken är din befattning? 

3.2 Hur länga har du arbetat med sponsring på nuvarande arbetsplats? 

 

4. Allmänt om sponsring 

4.1 Vad innebär begreppet sponsring för (Skansen/Riksteatern/Bonniers Konsthall/Way out 

West)? 

4.2 Har ni någon sponsringspolicy? – Hur ser den ut?  

4.3 Hur är sponsringsverksamheten organiserad?  

    4.3.1 Hur många inom företaget arbetar med sponsring?  

    4.3.2 Vilka är involverade i beslutet rörande sponsring? 

    4.3.3 Hur stor del av er budget kommer från sponsring? 

    4.4.4 Har sponsringen ökat eller minskat de senaste 5 åren?  

4.4 Hur ser inställningen till sponsring ut för organisationen som helhet? 
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5. Attrahera sponsorer 

 5.1 Vilka företag blir ni sponsrade av i dagsläget? 

     5.1.1 Hur har dessa sponsringsrelationer uppstått?  

     5.1.2 Hur uppstår den första kontakten?  

     5.1.3 Söker ni upp sponsorer aktivt? - Hur går det arbetet till? 

     5.1.4 Söker sponsorer upp er? – Hur går det till? 

     5.1.5 Arbetar ni med någon tredjepart, exempelvis sponsringskonsulter? 

5.2 Vad erbjuder ni era sponsorer? 

      5.2.1 Hur marknadsför ni er gentemot sponsorer? – Vilka faktorer framhäver ni? 

      5.2.3 Har ni utformat färdiga sponsringserbjudanden/mallar? – Hur ser dessa ut?  

      5.2.2 Vilka värden framhäver ni gentemot sponsorer som de kan associeras med?  

      5.2.3 Får sponsorer möjlighet att exponera sitt varumärke/produkter? Hur?  

      5.2.4 Ges sponsorer tillgång till att använda evenemang för att skapa relationer? Hur? 

      5.2.5 Får sponsorer sälja produkter i samband med sponsringsaktiviteter?  

5.3 Vad upplever ni att sponsorerna efterfrågar?  

      5.3.1 Hur ser ni på dessa önskemål? 

      5.3.2 Efterfrågar de sådant som ni inte erbjuder? – Vad och varför? 

 

6. Bibehålla sponsorer  

6.1 Arbetar ni aktivt för att bibehålla de sponsorer som ni samarbetar med?  

      6.1.1 Använder ni sponsringskontrakt som ett medel för att bibehålla sponsorer? 

      6.1.2 Är den individuella kontakten till sponsorer viktig? – Hur arbetar ni med den? 

6.2 Hur länge pågår ett genomsnittligt sponsringssamarbeten?  

     6.2.1 Arbetar ni med kontinuerliga sponsringssamarbeten? – Hur? 

      6.2.2 Arbetar ni med sponsringssamarbeten för specifika händelser? – Hur? 

6.3 Hur går det till när ett sponsringssamarbete avslutas? 

      6.3.1 Arbetar ni med uppföljning av avslutade sponsringssamarbeten? – Hur då? 

      6.3.2 Brukar sponsorer återkomma?  - Varför? Varför inte? 

7. Avslutning 

7.1 Hur ser du på utvecklingen av sponsringsområdet de kommande fem åren?  

7.2 Är det något vi har missat att ta upp som du skulle vilja tillägga? 

 


