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Förord 
Skribenterna till denna uppsats vill ta tillfället i akt att tacka de personer som hjälpt till med detta 

arbete. Ett stort tack vill vi rikta till vår handledare Lars Vigerland som har ställt tankeväckande 

frågor och hjälpt oss utveckla detta arbete. Även ett stort tack till vår opponentgrupp och 

studiekollegor för de synpunkter de gett oss. Vi har i denna studie även fått en del hjälp av Svensk 

Friidrott som vi är tacksamma för. Vi vill även tacka de personer som ställt upp på intervjuer, utan 

er hade denna studie inte varit genomförbar.   



 

 

 

 
 

Sammanfattning 
Idrotten har en unik förmåga att förmedla olika värden. Med en värdegrund som förmedlar glädje 

och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel är det inte konstigt 

att idrotten numera har en stor påverkan på samhället. Därav har idrottsorganisationer blivit en 

attraktiv plattform för företag att etablera sin marknadsföring inom. Detta sker genom sponsring. 

Sponsring som marknadsföringsstrategi har ökat enormt de senaste två decennierna om man jämför 

med traditionell marknadsföring. Att synas genom sponsring har blivit en del av många företags 

marknadsföringsstrategi. Sponsring kan tillämpas när man exempelvis vill förstärka företagets 

verksamhet och nå ut till sin målgrupp. Dock har det visat sig svårt att mäta om företagen som 

sponsrar ser effekt av sin sponsring. Vad får företag ut av det investerade kapitalet till en 

idrottsorganisation?   

 

Syfte & frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera om- och hur olika företag ser effekter i sin 

satsning som sponsorer till samma idrottsorganisation.  

 

- Vad är målsättningen med företagens investering till idrottsorganisationer? 

- Hur mäter företag effekten av sin investering i sponsring?  

- Ser företagen någon effekt av sin sponsring över tid? 

 

Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen bygger på A-ERIK modellen som är kopplad till sponsring och vilka 

värden man som företag kan arbeta med för att lyckas med sin sponsringsinvestering. Modellen är 

till för att hjälpa företag att involvera sponsring som ett marknadsföringsverktyg samt mäta de 

värden som sponsringen kan generera. Modellen, med dess fyra enheter har tillämpas för att 

kartlägga samt analysera empirin från den kvalitativa undersökningen.  

 

Metod 
För att besvara frågeställningarna valdes en kvalitativ forskningsmetod med semi-strukturerade 

intervjuer med forskningsobjektets sponsorer.  

 

Slutsats 
Ett företag bör inte gå in som sponsor till en idrottsorganisation om syftet enbart är att ge en 

avkastning på investerat kapital. Däremot har denna studie belyst att sponsring som fenomen inom 

marknadsföring kan bringa fram många andra typer av effekter. 

 

Nyckelord 
Sponsring, Idrottssponsring, Marknadsföring, Effekter av sponsring, Idrottsorganisationer.  

 

  



 

 

 

 
 

Abstract 
Sport has a unique ability to convey different values. With a set of values that convey joy and 

fellowship, democracy and participation, the right to be with, and fair play, it is no wonder that the 

sport now has a major impact on society. Sports organizations has become an attractive platform 

for companies to establish their marketing strategies. This is accomplished through sponsorship. 

Sponsorship as a marketing strategy has increased tremendously in the past two decades compared 

to traditional marketing. Being seen through sponsorships has become a part of many companies 

marketing strategy. Sponsorship can be applied when companies, for example, wants to strengthen 

their operations and reach out to their target customer. However, it has been difficult to measure if 

the companies that sponsor sees impact of their sponsorship. What makes businesses out of the 

invested capital to a sports organization? 

 

Keywords 
Sponsorship, Marketing, Impact of Sponsorship, Sport Sponsorship, Sport Organization. 
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1. Inledning 

Inledningsvis ges en kortfattad beskrivning över idrotten och dess utveckling med koppling till 

sponsring som fenomen. Detta för att ge läsaren en återblick och knyta an till dess betydelse som 

sponsringen har inom idrotten idag. Syftet med denna studie är att undersöka hur företag ser 

effekter i sin satsning som sponsorer till en idrottsorganisation.  

1.1 Problembakgrund  

 

“Man kan tänka sig ett samhälle utan idrott, men inte idrott utan ett samhälle. Idrotten har så långt 

vi kan följa den bakåt i tiden, skapats ur sociala relationer, vilka i sin tur förutsätter någon form 

av samhällelig organisation” (Peterson 2004, s. 14).  

 

Idrotten är unik. Denna folkrörelse har växt fram och funnit stöd i samhället, mycket på grund av 

sin fostrande karaktär. Med en värdegrund som förmedlar glädje och gemenskap, demokrati och 

delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel är det inte konstigt att idrotten numera har en stor 

påverkan på samhället. De flesta människor kommer i kontakt med idrott på ett eller annat sätt, 

vare sig man själv är aktiv, är ledare, har barn i en förening eller är åskådare. Med nära tre miljoner 

medlemmar räknas idrottsrörelsen som Sveriges största folkrörelse. (Riksidrottsförbundet 2009) 

 

Enligt Fyrberg och Söderman (2009) förmedlar idrotten i sin natur många olika värden, där 

idrottsliga framgångar är ett av dem. Forskarna beskriver att en känsla av framgång ökar viljan att 

vara en del av och förknippa sig med de värden idrottsrörelsen står för. Dock anses det viktigt för 

exempelvis förbund eller klubbar att visa att idrotten är attraktiv, oavsett hur framgångarna ser ut 

(Fyrberg & Söderman 2007). Att bygga en verksamhet som enbart är beroende av idrottslig 

prestation för att attrahera sponsorer är ohållbart, då resultat inte är något ett förbund eller klubb 

helt kan styra över. De finns däremot andra värden som idrottsorganisationer kan styra över. Värde 

är ett brett begrepp som innefattar många tolkningar och kan betyda olika för respektive företag 

som sponsrar (Fyrberg & Söderman 2009). Därför behöver idrotten även vara tydlig med att 

kommunicera sina mjuka värden och värderingar (Fyrberg & Söderman 2007). Enligt forskarna 

kan mjuka värden identifieras som “om idrotten främjar ungdomars utveckling, visar att idrotten 

är sund, att den ger glädje och att den uppmanar till ansvar”.  
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Sponsring av konst och idrott är populära sätt att skapa positiva känslor kring ett företag 

(Meenaghan 1991). Även Fyrberg och Söderman (2009) har sett en ökad investering till sponsring, 

där idrotten utgör den största delen av dessa investeringar. Att synas genom sponsring till idrotten 

har blivit en del av många företags marknadsföringsstrategi i dagens företagssamhälle (Cornwall 

2008; Olson & Thjomoe 2009; Fyrberg & Söderman 2009). Exempel på hur företag marknadsför 

sig inom idrotten är genom placering av logotyper på arenor, på idrottsutövarens tävlingsklädsel 

samt genom produktplacering via sociala medier.  

 

Sponsring har en lång tradition inom den nationella såväl som den internationella idrottsrörelsen 

och har bidragit till flera idrotters utveckling i samhället (Fyrberg & Söderman 2007). Sponsring 

kan användas som en effektiv strategi när en produkt eller tjänst ska förstärkas med ytterligare 

värden, något som ofta sker genom att en eller flera organisationer samarbetar (Fyrberg & 

Söderman 2007). Sponsring inom idrotten kan ske både på individnivå då företag går in med 

resurser till utvalda idrottare, eller på organisationsnivå mellan exempelvis ett förbund och företag. 

Denna studie kommer att fokusera på vad olika företag ser för effekter av att sponsra ett och samma 

förbund, och hur dessa effekter kan skilja sig åt.  

 

Jiffer och Roos (1999 s. 49) menar att det inte räcker för företag att enbart sälja fysiska produkter. 

Ett starkt varumärke och företagets trovärdighet har blivit allt mer viktigt för att vara 

konkurrenskraftig på marknaden. Sponsring är ett av verktygen som företag kan använda sig av för 

att skapa en tillit enligt forskarna. Dess styrka ligger i att företaget associeras med de goda värden 

som sponsringsobjektet står för (Jiffer & Roos 1999 s. 50). 

 

Enligt skatteverket (2005) innebär sponsring ekonomiskt bidrag från ett företag till en 

idrottsorganisation, idrottsatlet eller annan allmännyttig verksamhet. Högsta 

förvaltningsdomstolen definierar i RÅ 2000 ref. 31 sponsring enligt följande:  

 

"Med sponsring förstås i regel att ett företag (sponsorn) lämnar ekonomiskt stöd till en verksamhet 

av idrottslig, kulturell eller annars allmännyttig natur." (Skatteverket 2005) 

 

En definition på sponsorskap som många forskare applicerar kommer från Meenaghan (1991).  

Forskaren hävdar att sponsring kan ses som en investering där man i utbyte av pengar får 

exponering i kommersiella kanaler i samband med den sponsrade verksamheten. Forskaren menar 

även att sponsring av konst och eller idrottsevenemang kan generera positiva känslor, vilket företag 
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anser gynnar dem. Meenaghans (1991) definition visar att sponsring har blivit ett populärt verktyg 

som företag använder i sin marknadsföring för att skapa positiva värden kring sin verksamhet. 

Även Farrelly och Quester (2005) menar att i kontrast till traditionella marknadsföringsmetoder så 

som att “köpa annonser” kan marknadsföring genom sponsring anta många olika former. Forskarna 

menar vidare att sponsring i nästan alla fall är relationsinriktad, och kan skapa direkta allianser 

mellan företaget och sponsringsobjektet (Farrelly & Quester 2005).  

 

Cornwall (2008) menar att det fortfarande saknas full förståelse inom området sponsring som 

övergripande fenomen och hur det kan effektiviseras. Trots detta anser forskaren att sponsring inom 

marknadsföring har ökat enormt de senaste decennierna och har gått förbi traditionell 

marknadsföring med flera procent.  

 

 

Figur 1. Detta diagram visar hur sponsring som verktyg inom marknadsföring har växt under de senaste två decennierna 

och gått om reklam som marknadsföringsstrategi (Cornwall 2008, s. 42).  

 

Forskaren beskriver vidare i sin studie att idrottsrörelsen är i ständigt behov av kapital för att ha en 

möjlighet att bibehålla sin utveckling. Samtidigt som många företag inom näringslivet söker nya 

kanaler att marknadsföra sig på (Cornwall 2008). Detta ömsesidiga beroende mellan 

idrottsorganisationer och företag inom näringslivet tar även Söderholm (2007) upp i sin rapport. 

Det forskarens studie kom fram till var att idrottsförbund är beroende av företag som sponsrar. 

Detta för att genom sponsringen få in kommersiella intäkter vars främsta syfte är att bekosta 

elitverksamheten (Söderholm 2007). 

 

Utifrån en bakgrundsundersökning som genomfördes till denna studie med ansvarig 

marknadskoordinator på Svensk Friidrott bekräftades Söderholms (2007) studie om att 

idrottsförbund är beroende av sponsorer. Det framkom vid intervjutillfället att Svensk Friidrott 

finansieras av tre olika block: det första är årliga bidrag från Riksidrottsförbundet som är öronmärkt 
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för utveckling av breddidrotten, vilket Riksidrottsförbundet (2009) definierar som den typen av 

idrott som fokuserar på hälsa, trivsel och välbefinnande. Det andra ekonomiska blocket är intäkter 

från sponsring- och evenemang samt det tredje från medlemsavgifter. Svensk Friidrotts totala 

intäkter från sponsring- och evenemang bidrog år 2015 med 47 % av intäkterna. Svensk Friidrott 

har som målsättning att nå 55 % av intäkterna från sponsring- och evenemang före år 2018.  

1.2 Problemdiskussion  

 

Problemdiskussionen kommer att delas in i tre olika teman utifrån ett företagsperspektiv inom 

sponsring av idrottsorganisationer: målsättning, mätning av effekter samt tidsperspektiv. De tre 

teman som valts presenterar forskning ur olika perspektiv av sponsring som tillsammans formar 

utgångspunkten för denna studie med inriktning på företagens effekter av sin sponsring.    

1.2.1 Målsättning 

Användandet av sponsring kräver att företagen har specifika mål. Meenaghan (2013) hävdar att 

dessa specifika mål kan innefatta fastställande av budget, aktiveringsprogram samt att man 

utvärderar vilka effekter man faktiskt ser i företaget av vad sponsringen bidragit till. Forskaren 

fortsätter åskådliggöra på vilket sätt sponsring har fått en betydande roll inom marknadsföring, och 

speciellt inom idrotten. Nya medier erbjuder nya kanaler för marknadsföring som gör att företag 

lättare kan bygga varumärkesidentitet och utveckla starka associationer. Inom marknadsföringen 

ses sponsring som ett viktigt verktyg för att bygga upp ett företags varumärke och image (Cornwall, 

Roy & Steinard 2001). Speciellt i tider där innovationer inom teknologin har gjort att media har 

växt (Tripodi 2001). Idrott är den ledande kategorin för sponsring, även om andra kategorier så 

som broadcast och sociala medier på senare år har tagit en del av marknaden (Meenaghan 2013). 

Som ett exempel på sponsringens enorma finansiella påverkan på idrotten nämner forskaren att till 

OS i London 2012 uppkom summan från alla samlade sponsorer till dryga 2 miljarder dollar.  

 

Muller och Robert (2008) belyser att det är ett ständigt givande och tagande mellan sponsorer och 

idrottsrörelsen. Forskarna menar att detta givande och tagande som sker mellan sponsor och 

sponsringsobjekt kan liknas vid ett utbyte av olika nyttor som kan karaktäriseras av olika resurser 

och tillgångar. Båda parterna måste vara överens om dessa resurser och tillgångar samt känna att 

de får ut någon form av värde. Forskarna ger i sin studie exempel på värden som idrotten erbjuder 

företagen utifrån deras strategier med sponsringen. Dessa värden kan exempelvis vara: ökad 

medvetenhet, stärkt image, förbättrad mediabevakning och varumärkesöverföring från evenemang. 
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Sponsorerna i sin tur erbjuder idrottsrörelsen finansiella resurser, medieexponering eller andra 

typer av framförhandlade tjänster (Muller & Roberts 2008). Precis som Meenaghans (1991) 

definition av sponsring, som nämnts ovan påvisar den att värdet med sponsring är något som kan 

skapa affärsnytta för företag inom näringslivet. Tidigare forskare har kartlagt hur sponsorskapet 

karaktäriseras av ett utbyte mellan en eller flera parter (Copeland, Frisby & McCarville 1996; 

Stotlar 2004; Cornwall 2008).  Forskarna menar vidare att värdet i utbytet genom sponsring ser 

olika ut från företag till företag beroende på vad de har för målsättning med sin sponsring  

1.2.2 Mätning av effekter 

Att ta fram standardiserade verktyg för mätning och utvärdering av sponsring är något som många 

forskare pekar på är svårt (Copeland et al. 1996; Stotlar 2004; Meenaghan 2013). En anledning till 

detta är att sponsring som strategi är komplex och varierar i utformning och användning för olika 

företag. Därmed är det svårt att standardisera ett protokoll över hur mätningen skall gå till (Stotlar 

2004). I ett tidigt skede av sponsringens utveckling uppmärksammade Grönkvist (1985) att 

utvärdering av sponsring i princip var obefintlig. Forskaren fortsätter med att beskriva att frågor 

som varför ett företag valde att investera i idrottsorganisationer, vilka motprestationer som krävdes 

samt mätningseffekter för lönsamheten var inget som det lades stor vikt vid (Grönkvist 1985, s. 

20). Även Hagstedt (1989) såg att trots alla ekonomiska investeringar som lades på sponsring var 

det förvånansvärt få företag som mätte effekterna av sina satsningar.  

 

Gemensamt för senare forskning inom området sponsring är att resultaten ofta tyder på att det är 

fortsatt svårt att mäta den ekonomiska effekten ur ett företagsperspektiv (Copeland et al. 1996; 

Stotlar 2004; Westberg, Stavros & Wilson 2011; Meenaghan 2013). Copeland et al. (1996) visar i 

sin studie att den främsta anledningen till att företag inte förnyar sina sponsorkontrakt är på grund 

av att de inte ser en tillräckligt hög avkastning på eget kapital. Dock menar forskarna att det finns 

en osäkerhet kring om företagen utvärderade sin avkastning på eget kapital på ett korrekt sätt. 

Denna osäkerhet kan även avspegla sig på hur företag mäter andra typer av värden och sätter dem 

i relation till den insats de ger (Copeland et al. 1996).  

 

Sponsring och dess effekter handlar ofta om ett “upplevt värde” från företagens perspektiv, vilket 

kan vara svårt att mäta på ett kvantitativt sätt (Stotlar 2004). Forskaren ger förslag på hur mätning 

av sponsring kan gå till, där bland annat kvalitativa intervjuer, konsumentbaserade fokusgrupper 

eller försäljningsdata före- och efter ett evenemang är exempel på tillvägagångssätt (Stotlar 2004).  
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Meenaghan (2013) påvisar att trots att forskning pekar åt samma håll, att det är svårt att mäta och 

utvärdera sponsring så fortsätter sponsringen att växa som marknadsföringsverktyg. Forskaren 

menar att detta kan tyda på att företag ser andra värden med att gå in som sponsorer inom 

idrottssektorn.  I och med spridningen av sponsring som fenomen och de summor som ökar är det 

förståeligt att kraven har ökat på utvärdering av vad sponsringen faktiskt genererar (Meenaghan 

2013). 

1.2.3 Tidsperspektiv 

Walraven, Bijmolt och Koning (2014) tar i sin artikel upp att det finns fördelar med sponsring över 

tid. Forskarna menar att om företag skall kunna dra ekonomisk nytta av sponsring inom idrotten så 

krävs ett långsiktigt perspektiv. Därmed borde sponsring ses som en långtidsinvestering. De 

fortsätter och belyser två parametrar som tidigare forskning ännu inte täckt, nämligen effekten av 

sponsring över längre tid samt ifall sponsringens lönsamhet påverkas av framgång inom idrotten 

(Walraven et al. 2014). Deras studie fokuserar på en sponsor till UEFA Champions League och 

resultat som framkommer visar bland annat att det tar minst två år för en sponsor innan de kan se 

en effekt. Forskarna ger förslag på att vidare studier kan fokusera på flera olika sponsorer till 

samma sponsorobjekt, gärna i en annan kontext än vad forskarnas studie utgick ifrån. Detta för att 

öka den externa validiteten i studier inom ämnet sponsring (Walraven et al. 2014). Även Jiffer och 

Roos (1999, s. 49) menar att sponsring är en långsiktig investering som därmed även har långsiktiga 

effekter. Dessa effekter sägs enligt forskarna bli synliga tre år efter att företaget ingått sponsorskap. 

Dock kan det finnas undantag beroende på hur väl sponsorn implementerar sitt sponsorskap med 

sponsringsobjektet.  

 

Westberg et al. (2011) instämmer även dem i att ett långtidsperspektiv är att föredra när man ingår 

ett samarbete med ett sponsringsobjekt. Dock fortsätter forskarna att beskriva att längden på ett 

sponsringskontrakt inte spelar någon roll om det visar sig att sponsorobjektet har en negativ 

inverkan på företaget. Bryter ett sponsringsobjekt mot avtalat kontrakt på ett sådant sätt att det har 

negativ inverkan på företagets verksamhet, spelar det ingen roll hur lång relation företaget har haft 

till sponsringsobjektet. Då skall avtalet hävas med omedelbar verkan (Westberg et al. 2011).    

 

Inledningen och problemdiskussionen ovan har visat att forskning inom fältet sponsorskap lägger 

störst vikt vid vad företag ser för effekter av sin sponsring. Diskussionen tyder på att det inte finns 

tidigare forskning som utgått ifrån flera olika företag med ett och samma sponsringsobjekt. 

Bidraget med denna studie blir därför att utgå ifrån flera företag inom olika branscher som sponsrar 
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en och samma organisation. Den utgångspunkten för en studie framkom även som ett förslag på 

vidare forskning i en artikel (Walraven et al. 2014). Studien ämnar undersöka vad dessa företag ser 

för effekter av sponsring, samt om- och hur dessa effekter skiljer sig åt trots att dessa företag har 

samma sponsringsobjekt. Utifrån tidigare forskning inom ämnet fanns en föreställning om att 

företagen som ingår som sponsorer även kan se en affärsnytta i varandra. Detta kommer bli denna 

studies utgångspunkt med fokus på tre olika teman: målsättning, mätning av effekter samt 

tidsperspektiv.  

1.3 Frågeställningar  

 

Utifrån problemdiskussionen har denna studie valt att utgå från följande tre frågeställningar:  

- Vad är målsättningen med företagens investering till idrottsorganisationer? 

- Hur mäter företag effekten av sin investering i sponsring?  

- Ser företagen någon effekt av sin sponsring över tid? 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera om- och hur olika företag ser effekter i sin 

satsning som sponsorer till samma idrottsorganisation.  

1.5 Avgränsning 

 

För denna studie har en avgränsning gjorts till att innefatta idrottsrörelsen inom Sverige. För att 

arbetet skulle bli genomförbart valdes ett idrottsförbund som dels hade flera sponsorer knutna till 

sig som var i helt olika branscher. Ytterligare en avgränsning gjordes till att undersökningen skulle 

riktas mot ett idrottsförbund inom en individuell idrott, då mycket tidigare forskning fokuserar på 

lagidrotter. Efter en kartläggning av potentiella förbund gjordes ett urval till Svensk Friidrott och 

dess nuvarande sponsorer som studieobjekt. 

 

De företag som ingår som sponsorer och som denna studie skall fördjupa forskningen kring ingår 

i kategorierna “Huvudsponsor” samt “Nationella partners” till Svensk Friidrott. Det rör sig om 

totalt fem företag. Mer ingående beskrivning av urvalet i kapitel 3.3 Urval- sponsringsobjekt och 

företag.  
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1.6 Begreppslista 

 

Nedan följer en begreppslista över ett antal nyckelord som anses av stor vikt för denna 

kandidatuppsats. Därför rekommenderas läsaren att se över dessa begrepp för att få en tydligare 

förståelse av arbetet och utesluta risk för misstolkning. Dessa begrepp är definierade av oss som 

forskare utifrån hur denna studie kommer applicera dem.  

   

- Affärsnytta: Handelsuppgörelse mellan två eller flera företag, B2B. Att företag ser en nytta 

i att göra en god affär med andra företag.  

 

- Aktivering: Kan både ske internt och externt. Exempel på extern aktivering är när företag 

kommunicerar sina budskap vid evenemang. Intern aktivering kan ske genom att involvera 

personal i aktiviteter kring sponsringen.   

 

- Effekt: Vilken påverkan sponsringen har på företaget.  

 

- Idrottsorganisation: Ett samlat namn på institutioner och organisationer som ägnar sig åt 

eller bedriver idrott.  

 

- Integrerad kommunikation: Ett enhetligt budskap från ett företag eller organisation som ger 

en tydlig bild hos målgruppen. Man vill förmedla samma budskap i alla sina kanaler för 

marknadsföring.  

 

- Sponsor: Är den person eller företag som ekonomiskt stödjer eller tillhandahåller tjänster 

till en annan verksamhet i utbyte mot annan tjänst.  

 

- Sponsring: En affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning. 

Bygger på avtal mellan en eller flera parter.  

 

- Sponsringsobjekt: Den organisation som erhåller finansiellt kapital och/eller tjänst från 

utomstående person eller företag.  

 

- Värdeskapande: Är aktiviteter som företaget implementerar som ökar effekten av 

sponsringen. Kan ske både externt och internt.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som fördjupar kunskapen i studiens tre valda 

frågeställningar: målsättning, mätning av effekter samt tidsperspektiv. Även A-ERIK modellen 

kommer att presenteras och motiveras med relevant forskning. Modellen har sin utgångspunkt i 

sponsring och kopplas ihop med studiens syfte.  

2.1 Tidigare forskning  

 

Gemensamt för all forskning som valts i denna studie är att de uppvisar en utveckling till 

sponsringens framväxt. Nedan följer ett urval av tre olika vetenskapliga studier som belyser ämnet 

sponsring ur olika vinklar för att öka förståelsen om hur komplext detta fenomen är. De 

forskningarna som presenteras har stor relevans för de tre valda frågeställningar till denna studie: 

målsättning, mätning av effekter samt tidsperspektiv.  

2.1.1 Målsättning 

“Measuring Sponsorship Performance: Challenge and Direction” är skriven av Tony Meenaghan 

(2013) och ger en generell bild av företag och hur de använder sig av sponsring. Forskaren tar upp 

att sponsring som industri står inför både en optimistisk men även en utmanande framtid. Utifrån 

det optimistiska synsättet är sponsring ett globalt expanderande fenomen som förväntas öka 

ekonomiskt de kommande åren. Sponsring kan få konsumenter att känna passion, glädje och oro 

så som idrott och även konst kan göra. Detta menar forskaren kan skapa ett engagemang hos 

konsumenten, något som en sponsor kan dra nytta av.  

 

Meenaghan (2013) menar vidare att framtiden för sponsring står inför frågor som berör 

sponsringens effektivitet, värde, trovärdighet och validitet. Forskaren belyser att trots att 

sponsringen växer som marknasföringsverktyg är det svårt att mäta och utvärdera vilka effekter 

den faktiskt gett tillbaka till företagen. Genom det engagemang och känslor som idrott genererar 

ser företag många världen med att gå in och sponsra exempelvis en idrottsorganisation. Trots att 

det är svårt att mäta och utvärdera sponsring anser Meenaghan (2013) att företag bör ha specifika 

mål med sin sponsring. Dessa specifika mål kan bestå av fastställande av budget, 

aktiveringsprogram samt utvärdering av vilka effekter som sponsringen kan ge bidrag till. Det är 

av stor vikt att dessa målsättningar följs upp och utvärderas för att sponsorskapet skall bli lönsamt.  
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2.1.2 Mätning av effekter 

“Sponsorship Evaluation: Moving from Theory to Practice” är skriven av David K. Stotlar (2004). 

Forskaren belyser hur mycket sponsringen som fenomen har ökat de senaste tio åren samt att 

aktiviteter kring sponsringen bygger på ett utbyte där det sker en överföring av värden mellan 

sponsorn och sponsringsobjektet.  

 

Dock hävdar forskaren att utbytet av värden väcker många frågor. Han ger exempel på olika frågor 

så som vilka objekt mäts genom sponsringen? Kan dessa objekt genomföras genom andra 

marknadsföringsstrategier? Vilket är det relativa måttet på effektiviteten av sponsring inom 

idrotten? Stotlar (2004) hävdar att det inte har tagits fram några lämpliga metoder för att mäta 

sponsringen. Dock finns det andra objekt som uppnås genom sponsring som bland annat relationer 

och produktkännedom.  

 

“Those who propose theory without a connection to practice are as misguided as practitioners 

who disregard relevant theory. As with sponsorship, theorists and practitioners form a symbiotic 

relationship where joint efforts are greater than the sum of the parts.” (Stotlar 2004, s. 63)  

 

Med detta citat menar forskaren att teori och praktik är två delar som är i stort behov av varandra. 

Forskaren menar att teoretiskt sett har det skett en stor utveckling inom marknadsföring de senaste 

25 åren, där det har gått från produktorientering (det vill säga sälj det du producerar) till en 

marknadsorientering (producera det som kan säljas). Denna funktion måste enligt författaren även 

fungera inom sponsringen.   

2.1.3 Tidsperspektiv 

“Dynamic Effects of Sponsoring: How Sponsorship Awareness Develops Over Time” är skriven 

av Merel Walraven, Tammo H. A. Bijmolt och Ruud H. Koning (2014) och är en artikeln där de 

utforskat sponsring genom ett longitudinellt perspektiv. Syftet med studien var att undersöka den 

dynamiska effekten samt medvetenheten av sponsring över en längre period. De hävdar att 

sponsring har gått från att vara ett kortsiktigt samarbete till att bli ett mer långsiktigt perspektiv.  

 

Studien baserar sig på ett företag som ingår som sponsor till det stora evenemanget UEFA 

Champions League. Forskarna mäter i första hand kännedom om företaget som ingår som sponsor 

under åren 2005-2009. Resultaten i denna studie ger empiriska argument för att bygga långsiktiga 

relationer. Sponsorns varumärkeskännedom ökade under studiens period, den största ökningen 
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kom de fram till skedde under det andra året. Resultaten i studien visar även att företag kan uppnå 

ekonomiska effekter av sin sponsring till idrotten om den sker över en längre tidsperiod. Forskarna 

anser därmed att företag bör se sponsring som en långtidsinvestering där det tar cirka två år för 

sponsring att bygga upp en grund för att sedan nå sin maximala potential.  

2.2 A-ERIK modellen  

 

Denna modell betraktas som ett värdefullt verktyg för företag som ingår ett sponsorskap (Jiffer & 

Roos 1999, s. 55). Modellen togs fram som ett verktyg för att skapa en överblick samt en tydligare 

bild av strukturen av sponsring, och har varit under ständig utveckling (Jiffer & Roos 1999, s. 55). 

A-ERIK modellen utgår ifrån Lasswells kommunikationsmodell, som förklarar hur 

kommunikation flödar genom olika kanaler (Roos & Algotsson 1996, s. 22).  

 

 

 

 

 

Figur 2. Lasswells kommunikationsmodell. (Omarbetad från Roos & Algotsson 1996, s. 22). Denna modell visar hur 

kommunikation sker genom grundläggande frågor. 

 

A-ERIK modellen bygger på fyra enheter: Association, 

Exponering, Relationer samt Integrerad Kommunikation och 

tillsammans bildar dessa fyra enheter modellen. Jiffer och 

Roos (1999, s. 15) anser att sponsorn bör hitta en balans mellan 

dessa fyra enheter för att lyckas med sina 

sponsringsinvesteringar. Figuren till höger ger en visuell bild 

av A-ERIK modellen.  

 

Modellen utvecklades för att mäta effekten av  

sponsringen och den illustrerar hur företag på ett strukturerat 

sätt kan arbeta med ett sponsorskap (Jiffer & Roos 1999, s. 

15). Modellen kan även användas som ett analysverktyg och ett hjälpmedel vid utvärdering. Då 

studies syfte var att undersöka och analysera om- och hur företag ser effekter i sin satsning som 

sponsorer till en idrottsorganisation ansågs A-ERIK modellen som den bäst lämpade till denna 

Figur 3. A-ERIK Modellen. (Omarbetad 

från Jiffer & Roos 1999, s. 15). Denna 

modell visar hur dessa fyra enheter 

samverkar och bildar ett kretslopp.  
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studie efter inventering av teorier. Jiffer och Roos (1999, s. 53) hävdar att sponsringen ser 

annorlunda ut i dag mot vad den gjorde förr. Idag letar sponsorn ofta efter ett gemensamt tema 

mellan dem och sponsringsobjektet som de kan använda sig av och förknippas med. Vidare menar 

författarna att sponsring kan öppna upp nya vägar. De menar att man kan använda sponsring som 

en aktivering till att involvera företagets egen personal i sponsringsaktiviteter, vilket kan leda till 

en bättre sammanhållning och lagkänsla samt att sponsringen blir ett gemensamt samtalsämne 

(Jiffer & Roos 1999, s. 53). Författarna menar även att sponsring kan resultera i att man får kontakt 

med andra sponsorer vilket kan leda till nya och fler affärer.  

 

Nedan följer en kort beskrivning av de fyra enheterna inom A-ERIK modellen som enligt Jiffer 

och Roos (1999, s. 64) uppvisar en förenkling av verkligheten.  

 

 

Figur 4. Kommunikationsmodell för sponsring. (Omarbetad från Jiffer & Roos 1999, s. 30). Denna modell visar mer 

konkret hur kretsloppet inom A-ERIK implementeras i verkligheten. 

 

 

Figur 5. En beskrivning av A-ERIK modellen. (Omarbetad från Jiffer & Roos 1999, s. 64). Denna figur beskriver vad 

de fyra olika enheterna innehåller.  
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2.2.1 Association 

Association ses som den mest centrala parametern inom sponsring. Företag som ingår sponsorskap 

kan sträva efter att skapa en speciell association för att nå den valda målmarknaden. Enligt Jiffer 

och Roos (1999, s 58) kan exempelvis en välplanerad aktivitet i samband med sponsringsobjektet 

användas för att sända ett speciellt meddelande vid en vald tidpunkt. På så sätt kan det skapas en 

association med ett segment. Kunder som är positiva till att företaget sponsrar en viss aktivitet 

skapar en association mellan företaget och sponsringsobjektet. Association kan användas både 

internt och externt för företag genom olika marknadsföringsaktiviteter (Jiffer & Roos 1999, s.15).  

2.2.2 Exponering 

Sponsring är ett fenomen som ofta förknippas med exponering, vanligtvis genom annonsering och 

att företagens varumärken synliggörs med logotype kring arenor och på kläder (Jiffer & Roos 1999, 

s. 51-52). Författarna hävdar även att exponering kan ske genom individuell sponsring av 

idrottsutövare. De ger ett exempel: ett par sportskor kan öka i värde om en världsmästare använder 

likadana skor. Innebörden blir då att en produkt som är tillräckligt bra för en världsmästare är 

tillräckligt bra för målgruppen (Jiffer & Roos 1999, s. 52). Sponsorskap kan även användas om 

företag vill lansera en ny produkt. Exponering på ett evenemang kan stimulera nyfikenhet och 

generera i ökad spänning för den nya produkten (Jiffer & Roos 1999, s. 52).  

2.2.3 Relationer  

Ett stort motiv till sponsring är att hitta nya och andra mötesplatser där företaget kan representera 

sin verksamhet (Jiffer & Ross 1999, s. 53). Sponsorskap kan även användas som en tillgång för att 

involvera företagets egen personal. Detta hävdar författarna kan bidra till en bättre sammanhållning 

inom företaget och kan även skapa ett gemensamt samtalsämne för hela företaget. Sponsorskap ger 

även företagen möjlighet att skapa nya relationer på andra plattformar. Denna interaktion med 

andra företag i en positiv miljö som sponsringsobjektet ofta erbjuder kan leda till en affärsnytta 

och nya samarbetsformer (Jiffer & Roos 1999, s. 59). 

2.2.4 Integrerad kommunikation   

Enligt Jiffer och Roos (1999, s. 59) är det vanligt förekommande att företag som ingår som 

sponsorer använder olika teman som finns hos sponsringsobjektet. Företag som ingår som sponsor 

vill oftast bli förknippade med de värden som sponsringsobjektet har och står för. 

Dessa värden kan ha en positiv inverkan på företaget och kan även skapa olika aktiveringar, både 

internt och externt (Jiffer & Roos 1999, s. 54).   
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I denna studie kommer A-ERIK modellen främst att användas som analysverktyg och som 

hjälpmedel vid utvärdering av den insamlade data. Analysen i denna undersökning utgår ifrån 

begreppen inom modellen samt dess innebörd. Den tidigare forskningen som inledningsvis 

presenterats i detta kapitel inom de tre valda teman målsättning, mätning av effekter samt 

tidsperspektiv har legat till grund för- och utformat frågorna till undersökningens intervjuguide  

(se bilaga 9.1 Intervjuguide). 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras det systematiska tillvägagångssätt med en kvalitativ metod som används 

i denna studie. Inledningsvis beskrivs vad studien har utgått ifrån samt hur det är kopplat till syftet. 

Kapitlet går in på djupet i de olika val som uppstått längs studiens gång och motiverar till de beslut 

som har tagits.  

3.1 Forskningsstrategi 

 

Att undersöka och analysera om- och hur företag ser effekter i sin satsning som sponsorer till 

samma idrottsorganisation har varit utgångspunkten för denna studie. Valet av forskningsstrategi 

blev en kvalitativ metod, som enligt Fejes och Thornberg (2012, s. 18-19) kan betecknas som den 

typ av forskning som beskriver verkligheten och där syftet är att förstå det som analyseras. En 

kvalitativ forskningsstrategi ansågs vara den mest lämpade metoden för att kunna besvara 

frågeställningarna, då denna studie utgår ifrån fenomenet sponsring och företagens uppfattningar 

av dess effekter. Sponsring är som tidigare nämnt i problemdiskussionen något som har påvisats 

svårt att mäta, och speciellt mätning som rör ekonomiska effekter (Copeland et al. 1996; Stotlar 

2004; Westberg et al. 2011; Meenaghan 2013). Som tidigare forskning pekar på så ökar sponsring 

markant trots att mätningen av effekter har visat sig svår för företag att utvärdera (Stotlar 2004; 

Meenaghan 2013).  

 

Studien syftar till att undersöka vilka typer av effekter ett företag kan se av sin sponsring till ett 

sponsringsobjekt. Då dessa effekter inte i första hand baserar sig på statistik eller siffror utan mer 

ett upplevt värde så ansågs en kvalitativ forskningsstrategi vara den mest lämpade metoden. Webb 

(1992, s. 112) menar att tonvikten ligger på insamling och analys av djupgående data i form av det 

som sägs och intervjupersonens värderingar snarare än på kvantifiering av data, vilket stämde väl 

in på syftet med undersökningen.   

 

I forskningsprocessen och även i analysarbetet finns det olika angreppssätt att använda sig av. 

Denna studie kan liknas vid en abduktivistisk ansats. Det är en ansats där forskaren pendlar mellan 

deduktion och induktion (Fejes & Thornberg 2012, s. 24). Utgångspunkten till denna studie var 

induktiv, då studien inte utgick ifrån någon befintlig teori utan snarare hade observerat ett fenomen. 

Allt eftersom data samlats in uppmärksammades en befintlig teori (A-ERIK modellen) som stämde 

bra överens med frågeställningarna som studien undersökte, samt de kategorier och frågor som 
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formulerats till intervjuguiden. Modellen tillämpades för att kartlägga och analysera de resultat 

som framkommit under studiens gång för att på ett tydligare sätt få en möjlighet att förklara 

fenomenet. En deduktiv ansats utgår ifrån teori, där hypoteser formas som styr datainsamlingen 

och där resultatet antingen bekräftar eller förkastar teorin (Bryman & Bell 2005, s. 23). Då denna 

studie ej har utgått ifrån en teori och format hypoteser blev ansatsen abduktiv, då det växlades 

mellan induktion och deduktion. Dalen (2015, s.123) skriver att forskare som använder en abduktiv 

ansats utgår ifrån empiriskt enskilda fall, men använder dessutom teoretiska föreställningar och 

begrepp. Denna studie har utgått ifrån observation av det valda fenomenet. Allt eftersom 

forskningsarbetet fortskred fann vi en befintlig modell som användes främst för att analysera 

fenomenet, vilket stämmer bra in på Dalens (2015) beskrivning av abduktiv ansats.  

3.2 Forskningsdesign 

 

En jämförande design är en undersökningsdesign som inbegriper en jämförelse mellan två eller fler 

fall i syfte att exempelvis illustrera en befintlig teori (Bryman & Bell 2005, s. 590).  

I denna studie kom undersökningen att baseras på fem olika företag som alla ingick avtal med ett 

och samma sponsringsobjekt. Syftet med studien var att se vilka effekter varje företag såg av sin 

sponsring och om dessa varierar i de tre valda frågeställningarna målsättning, mätning av effekter 

samt tidsperspektiv. En jämförelse har sedan gjorts för att se om eller hur företagen skiljer sig åt i 

frågeställningarna trots att de har samma sponsringsobjekt.  

3.3 Kvalitativa intervjuer 

 

I studien genomfördes kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Målet med kvalitativa intervjuer 

är att exponera intervjupersonens åsikter för att sedan tolka den data som framkommit (Yin 2013, 

s. 297). I kvalitativa forskningsmetoder med strukturerade intervjuer formuleras frågor i förväg för 

att fånga intervjuobjektets uppfattning eller upplevelse av ett bestämt fenomen (Lantz 2007, s. 31). 

Denna studie genomfördes med hjälp av semi-strukturerade intervjuer, som är en något mer öppen 

form av intervju. Den skapar en flexibilitet vad gäller ordningsföljden på frågorna för att låta 

intervjuobjektet utveckla sina idéer och tala mer utförligt inom ämnet. Enligt Denscombe (2016, s. 

266) skall svaren vara öppna och betoningen skall ligga på att intervjuobjektet utvecklar sina 

synpunkter. En semi-strukturerad intervjuform ger även forskarna möjlighet att ställa följdfrågor 

utanför den befintliga intervjuguiden ifall det uppstår ett intresse att fördjupa kunskap i en specifik 
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fråga som var relevant för studien. Detta har man som forskare inte tillfälle att göra i en kvantitativ 

undersökning (Denscombe 2016, s. 288).  

 

Då studien ämnade undersöka vilka effekter de olika företagen ser av sin sponsring till ett 

sponsringsobjekt, ansågs det att semi-strukturerade intervjuer med en ansvarig person på varje 

företag var mest lämplig för denna studie.  

3.3 Urval: sponsringsobjekt och företag 

 

Till denna studie valdes ett förbund ut till en individuell idrott. Att vi som forskare till denna studie 

valde att fokusera på en individuell idrott var ett strategiskt beslut då många tidigare forskningar i 

vår vetskap utgår ifrån lagidrotter. Efter en kartläggning av individuella idrotter med dess förbund 

samt förbundets sponsorer valdes att till denna studie avgränsa undersökningen till Svensk 

Friidrott.  

 

Svensk Friidrott hade ett flertal etablerade sponsorer inom olika branscher. Företagens verksamhet 

var i de flesta fall beläget inom rimligt avstånd, vilket ansågs vara en fördel då tid och resurser var 

begränsade under studiens gång. Friidrott som idrott hade även fångat vårt intresse i och med 

medial uppmärksamhet. Uppmärksamheten grundade sig till viss del på skandaler inom friidrotten 

som rörde etiska och moraliska frågor, vilket resulterade i ett stort avhopp från “Adidas” som 

huvudsponsor till det internationella friidrottsförbundet IAAF (DI 2016). Adidas avhopp som 

sponsor till IAAF skedde fyra år tidigare än beräknat, och kom som en chock som skakade om 

delar av idrottsvärlden. “Ett hot mot hela sponsringsindustrin” skrev Dan Persson i en artikel i 

Idrottens Affärer. Persson menade vidare att skadan kommer att kunna kvantifieras i både 

internationella minskningar i intäkter såväl som minskade sponsorintäkter för det svenska 

friidrottsförbundet. “För svensk del kan skadan beräknas till ett större antal miljoner under två-

fyra år” (Persson 2016).  

 

De företag som undersökningen baserades på var de företag som hade de mest omfattande avtalet 

med Svensk Friidrott. Detta synliggjordes dels via Svensk Friidrotts hemsida där de rangordnar de 

olika företagen som ingår som sponsorer i kategorierna “Huvudsponsor”, “Nationella partners” 

samt “Officiella partners”. Detta var även något som klargjordes under en intervju med en 

marknadskoordinator på Svensk Friidrott. Marknadskoordinatorn förklarade att rangordningen på 
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företagen berodde på avtalens storlek och en summering av värdet på hela insatsen. Till denna 

studie gjordes valet att gå vidare med de företag som ingick som sponsorer inom kategorierna 

“Huvudsponsor” samt “Nationella partners”. Det var företag som ingick avtal samt gav Svensk 

Friidrott finansiellt kapital. Det var även de företag som lade ner mest tid, engagemang och resurser 

på Svensk Friidrott. Därmed var dessa fem företag intressanta för denna undersökning, vars främsta 

syfte var att se vilka effekter företagen ser av sin sponsring. Totalt uppgick antalet sponsorer inom 

”Huvudsponsor” och ”Nationella partners” till fem företag inom olika branscher.  

 

Denscombe (2016, s. 74) beskriver vad han kallar ett subjektivt urval som fungerar enligt principen 

att inrikta sig på ett relativt litet antal personer som avsiktligt väljs utifrån deras relevans för 

studiens syfte och deras erfarenhet inom ämnet. Detta för att studien skall få ut den mest lämpade 

informationen som uppfyller syftet. Populationen i denna studie blev alla företag som ingår 

sponsoravtal med en idrottsorganisation. Ett urval gjordes som ovan nämnt till Svensk Friidrott och 

de företag som ingick som sponsorer inom kategorierna “Huvudsponsor” och “Nationella 

partners”, då deras avtal innefattade finansiellt kapital till Svensk Friidrott. Utifrån de 

avgränsningar som gjorts kunde fem företag gallras ut till undersökningen. Utöver detta ansågs det 

inte relevant att intervjua anställda som inte hade någon yrkesmässig befattning inom området 

sponsring på respektive företag. Därav gjordes ett icke-sannolikhetsurval med ett subjektivt urval. 

En subjektiv urvalsprocess ger forskaren möjlighet att få fram den mest relevanta informationen 

genom att välja människor som har stor erfarenhet eller expertis inom ämnet (Denscombe 2016, s. 

75).  

3.3.1 Urval av intervjupersoner 

Då syftet med denna studie var att undersöka sponsringens effekter ur företagens perspektiv var 

det av stor vikt att komma i kontakt med rätt person på respektive företag. Genom företagens 

respektive hemsida fanns kontaktuppgifter till företagens marknadsavdelning eller en allmän e-

mail till företagens kundservice. Detta användes för att på så vis bli vidarekopplade och komma i 

kontakt med rätt person.  

 

Ett e-mail utformades med bakgrund dels om oss som forskare och vilken institution vi utgick ifrån, 

men även lite kort information om syftet med uppsatsen och varför just dem blev kontaktade. Detta 

för att skapa en förståelse och ge dem en inblick i den studie som formades. När kontakten var 

genomförd bokades intervjuerna. Direkt efter avslutad intervju genomfördes en sammanställning 

av de mest väsentliga nyckelorden, därefter inleddes transkriberingen. Totalt genomfördes fem 
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intervjuer till denna studie, en intervju med en insatt person på varje företag. Vid alla intervjuer var 

vi båda forskare med för att få en sådan tydlig bild som möjligt och minska risken för misstolkning.  

3.4 Intervjuguide 

 

En intervjuguide skall utformas efter centrala teman där frågorna täcker de viktigaste områdena för 

studien (Dalen 2015, s. 35). De inledande frågorna som utvecklades till intervjuguiden i denna 

studie formulerades på ett övergripande sätt och av sådan karaktär att intervjupersonen skulle känna 

sig avslappnad och trygg. Detta var ett strategiskt beslut för att få en bra inledning på intervjun och 

för att intervjupersonen skulle ges möjlighet att slappna av. Dalen (2015, s. 35) belyser att frågorna 

allt eftersom skall fokusera på de mest centrala teman för att sedan mot slutet öppna upp frågorna 

och bli mer generella. Detta var något som lades stor vikt vid när intervjuguiden formades. Alla 

intervjuer som genomfördes följde samma intervjuguide.  

 

Utifrån de tre frågeställningarna skapades en intervjuguide med fem kategorier för att på bästa sätt 

ringa in ämnet. Dessa var följande: bakgrund, strategi, aktivering, mätning av effekter samt 

utvärdering och utveckling. Nedan följer en kortare beskrivning av de olika kategorierna som 

ingick i intervjuguiden.  

3.4.1 Bakgrund  

Den första kategorin inleddes med frågor som rörde intervjupersonens roll på företaget, hur länge 

företaget hade ingått sponsoravtal med Svensk Friidrott samt varför de anser att idrottsrörelsen var 

en attraktiv bransch att sponsra. Detta för att ge just lite bakgrund till motivet bakom valet att gå in 

som sponsor till Svensk Friidrott. Precis som Dalen (2015, s. 35) skrev så var det en fördel att börja 

intervjun med övergripande öppna frågor för att intervjupersonen skall känna sig bekväm i 

situationen.  

3.4.2 Strategi  

Den andra kategorin behandlade ämnet strategi. Här låg fokus på hur företagen strategiskt arbetar 

med sitt sponsorskap, och därför formulerades frågor som exempelvis handlade om företagen ser 

sponsringen som en långsiktig eller kortsiktig investering. Frågorna berörde även vad företagen 

har för målsättning med sin sponsring och om det finns mätbara objekt inom dessa mål.  

 



 

 

 

20 
 

3.4.3 Aktivering 

Aktivering innebär i många fall en stor del av ett företags jobb med sponsring. Det är ofta via 

evenemang eller aktiviteter som sponsorn synliggör sig själv och så småningom förknippas med 

sponsringsobjektet. Därför valdes det att formulera frågor kring hur företagen skapar aktivering till 

Svensk Friidrott samt vad de ser för effekter av dessa aktiveringar.  

3.4.4 Mätning och resultat 

Den fjärde kategorin rörde frågor kring mätning och resultat. Inom denna kategori utformades såväl 

bredare frågor som intervjupersonen kunde svara friare på men även mer specifika frågor kring 

mätning av effekter och hur företagen går tillväga. Fokus låg på hur mätningen av effekter går till 

samt ifall de använder specifika mått eller faktorer för att mäta effekten av sin sponsring, samt hur 

dessa bearbetas. En av de avslutande frågorna i denna kategori tillät intervjupersonerna att själva 

definiera lönsamhet utifrån sponsring. Avslutningsvis fanns det ett intresse av att fråga om 

företagen ställer krav på avkastning på det finansiella kapital som investeras i sponsring, samt hur 

det redovisas. Detta gav oss mycket intressanta svar som kommer redovisas senare i kapitel 4 

“Resultat”.  

3.4.5 Utvärdering och utveckling 

Den sista kategorin rörde frågor kring hur företagen utvärderar effekterna av sin sponsring och hur 

de arbetar med utvärdering både internt men även gentemot sponsringsobjektet Svensk Friidrott. 

Här rymdes frågor kring hur utvecklingen ser ut och om företagen ser några potentiella 

utvecklingsområden med sin sponsring till Svensk Friidrott. Avslutningsvis frågade vi om 

effekterna av sponsringen har levt upp till företagets förväntningar.  

 

Intervjuguiden finns i sin helhet som bilaga 1.  

3.5 Datainsamling  

 

Av etiska skäl kommer alla personuppgifter i denna studie att behandlas konfidentiellt. Vid 

inledningen av varje intervju klargjordes att intervjupersonernas identitet kommer förbli anonym 

genom hela studien. Mer om detta nedan i “3.7 Etiska riktlinjer och förhållningssätt.” Företagens 

namn kommer inte heller att nämnas i arbetet. Därav kommer sponsorerna fortsättningsvis att 

benämnas inom det området de är verksamma i: “Sportkläder”, “IT- & Infrastruktur”, 
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“Försäkringar”, “Detaljhandel” och “Byggvaror”. Alla intervjuer spelades in och transkriberades 

efteråt.  

3.5.1 Sportkläder (Nationell partner) 

5 april 2016 kl. 10:04 

En semi-strukturerad intervju genomfördes via telefon med kontaktpersonen för sponsringen till 

Svensk Friidrott, då deras huvudkontor var beläget på annan ort i Sverige. Denscombe (2016, s. 

34) anser att en telefonintervju är likvärdig med en personlig intervju, dels då människor är lika 

öppna och ärliga i telefon som de är ansikte mot ansikte men även att forskarna får svar direkt utan 

fördröjning. Ansvaret låg på oss som forskare att se till att all teknik fungerade och att en tydlig 

linje på telefon kunde användas. Vid genomförandet av telefonintervjun var forskarna till denna 

studie belägna på en tyst och lugn plats, detta för att förhindra eventuella störningar av ljud i 

omgivningen. En av forskarnas mobiltelefon användes för att ringa upp intervjupersonen med 

högtalarfunktion medan den andra mobiltelefonen spelade in hela intervjun för att vidare kunna 

transkribera. Intervjun genomfördes utan avbrott och varade i 48 minuter och 49 sekunder. 

3.5.2 IT- & Infrastruktur (Nationell partner) 

6 april 2016 kl. 10:00 

En personlig semi-strukturerad intervju genomfördes med kontaktperson på “IT- & Infrastruktur” 

på företagets huvudkontor i Stockholm. Att intervjun ägde rum på den intervjuades kontor ansågs 

vara ett strategiskt beslut, då platsen var en bekväm miljö för intervjupersonen och möjliggjorde 

till en mer avslappnad stämning. Intervjupersonen hade bokat ett konferensrum där hela intervjun 

kunde genomföras ostört. Detta är ett viktigt moment enligt Denscombe (2016, s. 276) då stressiga 

miljöer kan påverka intervjun negativt. Intervjun varade i 56 minuter och 57 sekunder.  

3.5.3 Försäkringar (Nationell partner) 

8 april 2016 kl. 13:00 

En personlig semi-strukturerad intervju genomfördes med “Försäkringar”. Detta gjordes med en 

av de två personer som arbetar med sponsringsfrågor i detta företag och som var kontaktperson 

från företaget till Svensk Friidrott. Intervjun ägde rum på den intervjuades arbetsplats i Stockholm, 

vilket även här möjliggjorde att intervjupersonen kunde känna en trygghet. Intervjupersonen hade 

bokat ett konferensrum där hela intervjun genomfördes ostört. Intervjun varade i 61 minut och 7 

sekunder. 
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3.5.4 Detaljhandel (Nationell partner) 

19 april 2016. 

Då ansvarig på “Detaljhandel” tyvärr inte hade möjlighet att genomföra en personlig intervju eller 

telefonintervju med oss så fanns en sista utväg att skicka ett e-mail med vår intervjuguide och få 

svar via e-mail. Detta var inte något som var optimalt för oss som forskare då det innebar att det 

var svårt att fördjupa ämnet och ställa relevanta följdfrågor. Dock ansågs det att det var ett bättre 

alternativ än att få ett bortfall på hela företaget.  

3.5.5 Byggvaror (Huvudsponsor) 

18 maj 2016 kl. 16:12 

Då responsen från “Byggvaror” drog ut på tiden bokades tillslut en telefonintervju med ansvarig 

på företaget in. Intervjupersonen hade inte möjlighet att avsätta en hel timme, därav 

effektiviserades intervjun och tillfället blev när intervjupersonen satt i bilen. Frågorna följde 

samma ordning som vid de övriga intervjuerna. 

Intervjun varade i 28 minuter och 47 sekunder. 

3.6 Bortfall 

 

I denna undersökning uteslöts företag som ingick som sponsorer i kategorin “Officiella partners” 

till Svensk Friidrott på grund av att deras avtal vid studiens utgångspunkt låg på en lägre nivå. 

Därav var företagen inom ”Officiella partners” inte aktuella för denna studie men kan möjligtvis 

räknas in som ett bortfall då de ingår som partners till sponsringsobjektet. Svensk Friidrott hade 

gjort indelningen i tre sponsringskategorier, därav var det naturligt att gå vidare med företagen i de 

två befintliga kategorierna ”Huvudsponsor” samt ”Nationella partners” (se 3.3 Urval: 

Sponsringsobjekt och företag). De intervjuer med företagen som var aktuella för denna studie 

bokades in och genomfördes vilket resulterade i att undersökningen inte fick något bortfall. 

3.7 Etiska riktlinjer och förhållningssätt 

 

Etiska frågeställningar är något som ofta aktualiseras inom samhällsvetenskapliga studier. Dessa 

etiska regleringar skall bland annat röra frivillighet, integritet samt anonymitet för de individer som 

var involverade i forskningen (Denscombe 2016, s. 427-428).  

 



 

 

 

23 
 

För att genomföra intervjuerna till denna studie fanns ett behov av kvalificerade personer inom de 

företag studien ämnade undersöka. Redan vid första kontakt via e-mail förklarades syftet med 

undersökningen, samt varför respondenten kontaktats. Det gavs även en personlig beskrivning med 

kontaktuppgifter till oss som forskare för denna studie och vilket lärosäte vi skrev för. Detta för att 

företagen skulle ha tillräckligt med information om studien för att göra en bedömning om de 

önskade delta eller inte. Skriftligen fick vi svar från samtliga att det lät intressant och att det var 

rätt person på företaget som kontaktats. Att få ett skriftligt svar kan enligt Denscombe (2016, s. 

430) fungera som en formell dokumentering av överenskommelsen att delta i studien. För att 

intervjupersonerna skulle känna sig så bekväma som möjligt fick de själva bestämma tid och plats 

när intervjun skulle äga rum.  

 

Efter kortare hälsningsfraser gavs ännu en introduktion till oss som forskare och en bakgrund till 

syftet med studien och varför ämnet valts. Ett krav i kvalitativa forskningar är att alla 

personuppgifter och andra uppgifter som lämnas ut under intervjutillfället behandlas konfidentiellt 

(Dalen 2015, s. 27). För att intervjupersonerna skulle känna sig trygga att delta i denna studie 

redogjordes tidigt att alla personuppgifter som lämnas under intervjun kommer behandlas under 

sekretess enbart av oss forskare. Det tydliggjordes även att intervjupersonerna kommer vara 

anonyma när resultatet förmedlas och presenteras. Dalen (2015, s. 27) skriver att det kan innebära 

ett dilemma för forskare i vissa fall då resultaten å ena sidan måste framstå som trovärdiga och å 

andra sidan ta hänsyn till intervjupersonernas anonymitet.  

 

Då intervjuerna spelades in var även det något som krävde samtycke. Syftet med att spela in 

intervjuerna var för att säkerhetsställa att informationen vi tagit del av var korrekt samt för att 

minska risken för misstolkning. Detta förklarades innan intervjun startade och att samtliga gav 

samtycke till inspelningen.   

3.8 Tillförlitlighet och överförbarhet   

 

Validitet är ett kriterium inom företagsekonomiska forskningar. Validitet innebär och kontrollerar 

om indikatorer som utformats att mäta ett begrepp i själva verket mäter det (Bryman & Bell 2005, 

s. 48). Inom kvalitativa studier pratar forskare vanligtvis mer om tillförlitlighet, vilket kan jämföras 

med intern validitet. Intern validitet undersöker om de slutsatser forskarna har kommit fram till är 

giltiga eller ej (Bryman & Bell 2005, s. 306-307). Tillförlitligheten i den insamlade empirin vid en 
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kvalitativ undersökning kan ofta komma att ifrågasättas då personen som intervjuas kan påverka 

sina svar, vilket gör det svårt för forskaren att säkerhetsställa att intervjupersonen lämnar korrekt 

information (Denscombe 2016, s. 289). Då forskarna till denna studie var tydliga med att alla 

personuppgifter som lämnades ut vid intervjutillfället kom att behandlas konfidentiellt av enbart 

oss, kan det ha medfört att intervjupersonen slappnade av och därmed ökade tillförlitligheten i 

svaren.  

 

Överförbarhet, som kan jämföras med extern validitet, anger ifall resultatet från en undersökning 

kan generaliseras utöver den specifika kontext som undersökningen är gjord inom (Bryman & Bell 

2005, s. 49). Vid kvalitativa studier kan det vara svårt att göra generaliseringar i ämnet eftersom 

olika resultat kan uppkomma beroende på vilket tillvägagångssätt studien har haft. Varje 

undersökning är unik och därför ansågs det viktigt att denna studie på ett omfattande vis beskrev 

hur forskningsprocessen har gått tillväga. Även att intervjuguiden finns som bilaga i sin helhet kan 

göra det möjligt för framtida studier att applicera denna studies metod. Då tidigare forskning ligger 

i linje med resultaten i denna studie stärker det trovärdigheten och överförbarheten i denna studie. 

Kvalitativ forskning kan liknas vid en spiral, där insamling av empirin tillslut kan bli mättad. I 

denna studie infann sig trots de ringa antal intervjuer en rundgång, där intervjupersonernas svar 

mer och mer liknade varandra i vissa avseenden. 

3.9 Kritik kring val av metod 

 

En av intervjuerna genomfördes med svar via e-mail på grund av personliga skäl hos 

intervjupersonen. Detta ansågs inte vara optimalt eftersom syftet med studien var att få en 

fördjupad kunskap inom valt undersökningsämne. Dock ansågs svar via e-mail vara ett bättre 

alternativ än ingen data alls.  

 

En kritik var även att vissa av intervjupersonerna efterfrågade intervjuguiden i förhand, vilket då 

skickades till dem. Det kan ha gjort att de var mer förberedda än de företag som inte fått 

intervjuguiden i förväg. Anledningen till att intervjuguiden skickades ut var för att bibehålla en god 

stämning till intervjuobjekten som efterfrågade intervjuguiden, då studien byggde på deras 

medverkan.  
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer de mest väsentliga resultaten från de utförda semi-strukturerade 

intervjuerna att presenteras. Resultaten redogörs enligt en tematisk analys där resultat från varje 

tema presenteras tillsammans med citat för att styrka empirin. Citaten är angivna direkt från 

transkriberingarna utan att ha bearbetats om. Därav kan vissa meningsuppbyggnader uppfattas 

som felaktiga, men det är endast intervjupersonens direkta ordval.  

4.1 Hur kommer det sig att idrottsbranschen är attraktiv att sponsra? 

 

Intervjupersonen på “Sportkläder” såg en självklar koppling med deras bidrag till Svensk Friidrott, 

då de arbetar med produkter inom sportbranschen och därmed ansåg sig ha en naturlig anknytning 

till bland annat sponsringsobjektet. Under intervjun nämnde intervjupersonen att det troligtvis var 

lättare för dem som redan var etablerade inom sportbranschen att få en naturlig koppling till 

idrottsorganisationer, till skillnad från många av Svensk Friidrotts övriga sponsorer. Där ansåg 

intervjupersonen att det troligtvis krävs mer aktivering från de företagen kring 

idrottsorganisationen, för att få just en naturlig koppling. Dock menade intervjupersonen att det var 

upp till dem vad de vill göra med sitt sponsorskap. 

 

”[...]det är lite helylle bransch, jag tror att folk ser det positivt... det är goodwill mot samhället 

att sponsra just inom idrott och hälsa. Ungdomsidrott och hela den biten. Det finns många 

branscher som vi aldrig skulle gå in och sponsra för att det inte känns etiskt riktigt heller. Svensk 

Friidrott känns alltid fint att lägga pengar på. Som sagt helylle med idrott”. 

 

“[...] sponsring är marknadsföring skulle jag säga. Man ger ju inte pengar till någon för att var 

snäll, så därför hänger allt ihop.” 

. . . 

“IT- & Infrastruktur” kommer från en ganska brokig bakgrund. Intervjupersonen förklarade att det 

från början var tre stora företag som gick samman till ett, och där det även har skett en hel del 

förvärv. Intervjupersonen förklarade att trots sammanslagningen identifierade sig många anställda 

fortfarande med sitt gamla företag. Därför kände “IT- & Infrastruktur” att de behövde hitta en 

gemensam företagskultur för att känna sig som en enhet. Företaget behövde något att samlas runt, 

och då dök sponsring upp som ett alternativ.  
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”I friidrotten så såg vi många värden som vi kände att vi gärna ville förknippas med som var så 

som vi ville vara. Friidrottare är ju mycket individuellt men sen är det ju också en känsla i 

landslaget och vi upplevde att det är en idrott där man är ganska ödmjuk, det handlar mycket om 

att ha roligt och stöttar varandra mycket, det är ödmjuka personer. Det kanske inte är som när 

du filmar hockeyspelare efter en match och de svär och spottar och är förbannade på varandra, 

så på så sätt kände vi att friidrotten kändes rätt för oss, och att vi såg många kopplingar till vårt 

företag, både ur perspektivet att vi också har specialister, ”grenspecialister”, och ibland samlar 

vi dem till ett landslag för ett speciellt case.” 

 

“[...]sen har ju vi 30 kontor från Kiruna till Malmö, och då såg vi att vi kan ju se dem nästan 

som klubbverksamheter på samma sätt som friidrotten har.” 

. . . 

 

“Försäkringar” såg en naturlig koppling till idrotten, där intervjupersonen ansåg att det framför allt 

fanns tre saker som företaget kunde knyta an till och som har gjort att de valt att gå in som sponsor 

till idrottsbranschen.  

 

”Dels våra försäkringsaffärer, eftersom idrotten är kunder hos oss. Två, idrottens 

attraktionsvärde, gillande värde. Folk gillar idrott och friidrott är högt på den rankningen. Och 

tre, som ett försäkringsbolag så är det friskvårdande med idrott och vi kan inte sticka under 

stolen med att friska människor är något som ett försäkringsbolag gillar att ha som kunder.” 

 

Intervjupersonen nämnde även specifikt varför just Svensk Friidrott var intressant för deras företag 

att sponsra.  

 

”[...] Vi är ett företag som har väldigt många idrottsintresserade och jag tror att många drivs 

mycket av de värdena som finns inom friidrott. Tror också att tittar vi på dem orden vi använder 

oss av i utvecklingssamtal och så, så talar vi väldigt mycket målinriktning, engagemang, 

professionalism, vi pratar väldigt mycket värden där mycket kommer ifrån idrotten och inte minst 

ifrån individuell som friidrotten.” 
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“Det finns ju alltid en intern stolthet någonstans att finnas med i positiva sammanhang, och 

idrotten är ju allt väsentligare då i positiva sammanhang.” 

. . . 

 

Intervjupersonen på “Detaljhandel” beskrev att beslutet att gå in som sponsor till Svensk Friidrott 

var genom en iterativ process. Svensk Friidrott utgjorde ett intressant sponsringsobjekt mycket 

beroende på sin bredd men även att de som företag hittade en vettig samarbetsform. 

Intervjupersonen nämnde att de som företag även ville ta ansvar för den miljö de var verksamma i. 

  

”Vi vill främja sund breddidrott på lokal nivå och samarbetet med Svenska Friidrottsförbundet 

ligger i linje med vår strategi att vilja vara en positiv kraft i ett sammanhang som både omfattar 

ungdomar och folk i gemen.” 

 

Intervjupersonen beskrev att de arbetar med Svensk Friidrott runt om i landet främst genom 

aktiviteter så som butiksarrangemang i samband med tävlingar. De har även samarbete med 

Svenska Friidrottsförbundets friidrottsskolor och frågor kring kost. Detta arbete görs med fokus på 

att uppmärksamma samarbetet mellan dem som företag och Svensk Friidrott samt nå ut till sin 

målgrupp.   

. . . 

 

Intervjupersonen på “Byggvaror” hade ett tydligt svar på varför idrotten är attraktiv för dem att 

sponsra. 

 

“Vi vill synas och vara närvarande där våra kunder är. Idrotten är ett väldigt viktigt område för 

svenskar överlag, det är någonting man håller på med, det tar mycket tid för en svensk i veckan 

vad man gör: man går på träning, man går på matcher på helgerna och så vidare. Barnfamiljer 

är vår viktigaste kundgrupp och där är idrotten en väldigt viktig del, så därför vill vi vara med 

och synas och stötta och sådär.” 
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Intervjupersonen svarade även varför just Svensk Friidrott var attraktivt för dem att gå in och 

sponsra. 

 

“[...] friidrott är en liten annan målgrupp än vad exempelvis hockeysponsringen är, här är det ju 

bredden, friidrott kan ju vem som helst hålla på med, om man är lång, smal, kort, tjock, det finns 

någonting för alla egentligen inom friidrotten. Och sen är den väldigt 50/50 mellan manligt och 

kvinnligt, det är lika många tjejer som killar som håller på med det vilket vi också gillar. Så det 

är nog de största anledningarna till varför vi går in i friidrotten. Friidrotten är en sommarsport 

och mycket av vår andra sponsring är vinterrelaterat som skidskytte, allting med skidlandslaget 

och ishockeyn så det är en liten kontrast till det.” 

4.2 Hur definierar ni lönsamhet utifrån sponsring?  

 

Intervjupersonen på “Sportkläder” ansåg att det var mycket svårt att definiera lönsamhet utifrån 

sponsring.  

 

”Handlar om att jobba långsiktigt [...]allt som vi stoppar in i sponsorskap alltifrån ekonomi och 

engagemang och det vi gör utöver betalas i en trovärdighet och i en nöjd kund om vi levererar 

tillräckligt bra produkter. Men de går lite hand i hand [...].” 

 

”Hänger väldigt mycket på oss vad vi gör med det för att det ska bli en bra investering.” 

. . . 

 

Intervjupersonen på “IT- & Infrastruktur” var tydlig med sin definition av lönsamhet utifrån 

sponsring. 

 

”Lönsamheten utifrån sponsringen, det är ju när man känner att vi har en ömsesidig god relation 

med dem vi sponsrar och att vi båda får ut liksom positiva värden av det, och att det är väldigt 

uppenbart att man har hjärta med sig in i det, att det handlar jättemycket om hjärta och 

engagemang, jag tror att det är då det blir bra när det inte enbart handlar om ”strickly 
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business” utan att man också brinner för det man sponsrar. Jag tror att man får så otroligt 

mycket mer utav det då.” 

. . . 

 

Intervjupersonen på “Försäkringar” ansåg att det var en rejäl utmaning att få till en formel som kan 

säga exakt vad lönsamheten med sponsringen innebär. Personen menade att det var något som 

många har försökt sig på att lösa, men att det var osäkert ifall de har lyckats då “formeln lönsamhet 

in i sponsring” är så pass stor.  

 

“[...] Lönsamheten blir ett behov av en långsiktighet.” 

 

“[---] Det är så mycket, det är varumärkesgillande, det är att man kommer rätt, det är att ha en 

uthållighet i affärsperspektiv. I en sådan här bransch som försäkring så är lönsamheten att få 

sälja produkterna som är försäkringar och att dom dessutom över långtid inte används. Samtidigt 

så är ju vår tjänst att den ska vara rätt och bra den dagen det verkligen händer något.” 

. . . 

 

Intervjupersonen på “Detaljhandel” svarade kort och koncist på frågan. 

 

”Vi vill vara en positiv samhällskraft.” 

. . . 

 

Intervjupersonen på “Byggvaror” kopplade lönsamhet till företagens varuhusförsäljning, vilket inte 

direkt kopplas till sponsringen. Sponsringen ger andra effekter, men inte lönsamhet på det sättet.  

 

“[...] vi mäter all vår lönsamhet, alltså allting vi mäter i vårt företag, det handlar om försäljning 

ut genom kassan och sen är detta ett sätt för att öka den, så att egentligen är min 

huvudparameter som jag tittar på varje dag det är antalet kunder och försäljning genom kassan. 

Sen ser vi detta som ett ben i marknadsportföljen egentligen.” 
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4.3 Ser företag någon effekt av sin sponsring över tid?  

 

“Sportkläder” ingick ett sponsoravtal med Svensk Friidrott innan VM gick av stapeln hösten 2015, 

därav var de nya med sitt sponsorskap. Intervjupersonen menade att de ser sponsringen som ett 

långsiktigt samarbete, de skriver aldrig avtal som är kortare än tre år. 

 

“Signar man ett fyra årsperiod med ett landslag får man automatiskt ett OS på köpet och oftast 

två VM.” 

 

Detta gäller även avtal med klubbar och atleter. Till just Svensk Friidrott har de skrivit ett avtal på 

fyra år och detta för att täcka in många mästerskap, med bland annat ett OS år 2016.  

Intervjupersonen ansåg att både dem och Svensk Friidrott gynnas av en längre kontraktstid, då det 

kan ta tid att lära känna varandra och organisationerna samt hitta den arbetsform som fungerar för 

båda.  

 

”Vi ser det som ett långsiktigt projekt och det är också anledningen till att man sponsrar, att man 

vill penetrera marknaden.” 

. . . 

Intervjupersonen på “IT-& Infrastruktur” svarade att de ser sig själva och sitt sponsorskap som ett 

långsiktigt projekt, då de redan varit en del av och sponsrat Svensk Friidrott i drygt 10 år.  

 

”Synen på oss som andra säger är att vi är en väldigt seriös sponsor. Man känner att vi verkligen 

är äkta i vårt sponsorskap.” 

 

Dock har företaget en annan syn på längden på kontraktstiden, som de gärna håller kortare.  

 

”Vill man bli sponsrad vill man gärna ha långa kontrakt men överlag har vi lite som standard att 

göra korta avtal och det gör vi. Argumentet för det från vår sida är att vi alltid tycker att allting 

kan förbättras och om du då lägger ett avtal på fem år så är det lätt att det bara rullar på […] vi 

sätter ofta ett eller två års avtal, ibland tre, just för att vi vill att man ska sitta ner och vända lite 

upp och ner på det och se ifall det finns bättre sätt att göra saker på.” 

. . . 



 

 

 

31 
 

 

“Försäkringar” har varit en lång och trogen sponsor till Svensk Friidrott sedan början av 1990-talet 

vilket intervjupersonen menade har hjälpt dem att etablera sig som sponsor inom friidrotten. Detta 

menade intervjupersonen har gjort att företaget numera inte har som främsta syfte att aktivt söka 

exponering av sin logotype vid olika evenemang, då företaget var så pass välkänt så alla vet vilka 

de är. Företaget var mer benägna att få till relationer med potentiella kunder. 

 

“Har som förhoppning att de som kommer dit ska tycka om oss genom att vi får utrymme att 

berätta om oss och vilka vi är. Och det är viktigare än att vi har 100 reklamskyltar.” 

 

Intervjupersonen på “Försäkringar” nämnde att de aldrig skriver kontrakt kortare än tre år, och det 

sista avtalet med Svensk Friidrott blev fem år. Den största anledningen till detta menade 

intervjupersonen var för att man vill komma rätt i olika cykler med stora mästerskap. 

 

“Även om vi inte har rättigheter i OS så vet vi att framgångar i OS gör att friidrotten kommer på 

kartan.” 

. . . 

Intervjupersonen på “Detaljhandel” nämnde att de såg långsiktigt på sitt sponsorskap och att de 

skrev fleråriga kontrakt för att på det sättet skapa en kontinuitet i arbetet. Företaget har varit med 

som sponsor till Svensk Friidrott sedan april 2014. Intervjupersonen nämnde att det kan ta olika 

lång tid innan sponsringen ger märkbara effekter, vilket beror på inriktning och omfattning.  

 

“[...] inom sex månader från avtalstecknande ser vi effekter.” 

 

Intervjupersonen svarade även att sponsringen blir effektivare allt eftersom de blir bättre på att 

koppla sponsringen till deras affärsutveckling. Dock var samarbetet med Svensk Friidrott relativt 

nytt vilket gjorde att intervjupersonen ansåg att det var för tidigt att avgöra om målsättning för att 

få ut effekter kan förändras över tid.  

. . . 
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“Byggvaror” ingick sponsoravtal år 2011 med Svensk Friidrott. Intervjupersonen förklarade hur 

deras företag resonerade kring avtalens tid och även hur de såg på effekter både på kort och på lång 

sikt. Intervjupersonen beskrev även att det är en ständig utveckling i relationen, där de har lärt 

känna varandra efter bara de här fem åren vilket har resulterat i att de jobbar bättre nu än vad de 

gjorde från början. 

 

“Vi vill sällan skriva kortare än tre år för vi vill ha en långsiktighet när vi går in i någonting, 

både för vår del och för rättighetsinnehavarens del så ska man ha en chans att kunna göra 

långsiktiga planeringar tillsammans, och vill man ha en mätbar effekt så måste man ligga lite 

längre över tiden är på ett år. Så minst tre år men ibland även längre.” 

Intervjupersonen beskrev effekter de ser över tid, som handlade mycket om att ladda företagets 

varumärke.  

“[...] man laddar det mer emotionellt, ja det är samma sak där. Vi har ju vår gala idag till 

exempel, den har ju en miljon tittare när den går ut på tv, det är ju en Diamond League, så då får 

vi ju effekt direkt. Men det påverkar ju inte varumärket på så kort tid, utan det är ren effekt 

egentligen i uppmärksamhet. Emotionellt då så att ladda det, de tar ju längre tid såklart. Och det 

är nästan omöjligt att säga, det beror på vilken nivå man kommer ifrån, var man startar och vad 

man gjort tidigare och så vidare.” 

4.4 Vad är målsättningen med företagens investering till Svensk Friidrott? 

 

En av “Sportkläders” målsättningar med sponsringen till Svensk Friidrott var att utveckla sina 

produkter inom framför allt löpning och även skapa en trovärdighet till produkterna. Detta gjorde 

de även med hjälp av enskilda atleter inom friidrotten.  

 

”Kläder som duger åt de bästa i världen” 

 

Intervjupersonen svarade även att de har olika målsättningar med sin sponsring till Svensk Friidrott 

inom avtalets tidsperiod, där de fokuserar på olika områden under olika perioder.  

 

“Som sagt, det här med produkterna var verkligen någonting som vi ville komma igång med 

snabbt. I första steget få fram riktigt bra produkter som vi vet liksom passa för friidrott, vilket var 

prio ett kanske det första året. Och sen är egentligen prio nummer två att penetrera 
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klubbmarknaden, det är en helt annan typ av försäljning än om man går in på Intersport. Det är 

att bearbeta och jobba med friidrottsklubbar.” 

 

Det längre perspektivet var enligt intervjupersonen att bygga upp sitt varumärke och genom det 

påverka synen hos gemene man. Detta var en process som kan ta tid och därför en strategi för de 

kommande åren inom avtalets ram. Intervjupersonen förklarade också att målsättningen även 

rymmer att penetrera den internationella marknaden med företagets produkter, men att man får 

räkna med att det tar minst tre år eller hela avtalsperioden.  

 

“Exponering är också viktig i internationella sammanhang. Det är en kombo av att man vill 

exponera varumärket, jag skulle säga att det kanske egentligen inte jätteviktigt för den svenska 

marknaden för här vet nästan 95 % av alla som håller på med sport vad vårt företag är och står 

för. Men just utomlands är det väldigt viktigt att få ut varumärket, bara liksom att locka med att 

vi finns.” 

. . . 

 

“IT- & Infrastrukturs” målsättning med sponsringen handlade mycket om företagets egna identitet. 

Utifrån identiteten har de mycket som de kopplar internt till sponsorskapet. 

 

”Man ska verkligen känna att man är med i laget och att vi alla är lagmedlemmar som hjälps åt 

för lagets bästa […] Identitet och stolthet som är en del av det, att man känner stolthet över 

företaget man jobbar på och att man är med och bidrar i samhället.” 

 

Som nyanställd på “IT-& Infrastruktur” fick man en gul och blå landslagsjacka av företagschefen 

som var brandad med Svensk Friidrott. Den jackan har de på sig när de är ute och representerar 

företaget. Då många andra företagsrepresentanter har kostym och lackskor har detta företag allt 

som oftast landslagsjacka och gympaskor, något som har fått dem att sticka ut från mängden. Att 

sponsorskapet ska genomsyra företaget menar de även var bra för medarbetarna, då mycket av 

arbetet inom branschen var stillasittande.   

 

”Sponsorskapet med Svensk Friidrott är väldigt lätt att knyta till andra delar i företaget. Vårt 

sponsorskap har kopplingar till hälsofrågor som vi driver vid sidan, som ”Sverigestafetten” där 



 

 

 

34 
 

vi kommer från en bransch som är väldigt stillasittande och vi vill få branschen och oss själva 

mer i rörelse.” 

. . . 

 

Intervjupersonen på “Försäkringar” ansåg att utifrån ett affärsperspektiv handlade sponsring om 

något som även ger dem som företag ett värde tillbaka. Företagets målsättning var alltid att ha 

långsiktiga affärer med sina partners, i det här fallet Svensk Friidrott. Målsättning kring 

sponsringen handlade även om att skapa ett gillande kring företagets varumärke genom deras 

idrottssamarbeten samt deras egen friidrottstävling som de var huvudsponsor till. Intervjupersonen 

såg även att målsättningen med sponsorskapet kan ge interna effekter. Den interna stoltheten 

bygger främst på att finnas med i positiva sammanhang, där idrotten spelar en viktig roll.  

 

”Begreppet idrottens försäkringsbolag är en målsättning.” 

. . . 

 

Intervjupersonen på “Detaljhandel” menade att de har som främsta målsättning att nå ut med sina 

produkter till sin målgrupp, för att skapa en större försäljning. Men målsättningen med sponsringen 

till Svensk Friidrott innebär även ett mått av samhällsnytta.  

 

”Att vara en positiv kraft i ett sammanhang som både omfattar ungdomar och folk i gemen, som 

ett sätt att skapa intresse för oss och därmed främja rätt affärsutveckling.” 

 

“Vi utvärderar löpande vår sponsring och utvecklar därefter våra målbilder. Generellt gäller att 

vi tror på en ökad affärsmässighet i hur vi arbetar med sponsring, där motpartens ersättning i 

ökande grad bygger på deras engagemang.” 

 

. . . 
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Intervjupersonen på “Byggvaror” förklarar sina olika målsättningar med sponsringen till Svensk 

Friidrott, som de ser som ett långsiktigt projekt. De önskade främst att synas med sitt varumärke i 

allt de gör inom Svensk Friidrott, detta främst genom aktiveringar och exponering.  

 

“[...] i alla mätningar är det väldigt tydligt att vårt företag framstår som huvudsponsor till 

Svensk Friidrott. När vi gick in så provade vi oss fram, då fanns det andra aktörer som också var 

ganska starka. Idag har vi satt en ganska dominerande ställning runt friidrotten, vilket var vårt 

huvudsyfte när vi gick in i det.” 

 

“Alltså det är återigen, det handlar om att ladda vårt varumärke, vi måste ladda det mer än att 

bara säga pris och produkt hela tiden. Sen så i slutändan handlar det om att få kund att tycka om 

varumärket och handla hos oss, även imorgon och i övermorgon, så sponsringen är en ganska 

långsiktig sysselsättning egentligen, det handlar inte om att driva trafiken till affären imorgon 

utan det är en långsiktighet egentligen.” 

4.5 Vilka effekter ser företagen av sin sponsring? 

 

“Sportkläder” såg inte det finansiella kapitalet som det största värdet i att sponsra. Intervjupersonen 

nämnde att de såg andra värden med sin sponsring till Svensk Friidrott. Dessa andra värden 

karaktäriseras mer som mjuka värden. “Sportkläder” ansåg exempelvis att Svensk Friidrott var ett 

varumärke som de hade en naturlig koppling till och där de kunde utveckla sina produkter för att 

nå nya kundsegment. Intervjupersonen sade även att de vill komma åt ett bredare nätverk, både 

genom aktiveringar i sponsorgrupper kring olika evenemang och landslaget. De ser många fördelar 

med att ingå i samma nätverk som andra sponsorer. Intervjupersonen sade att de ville skapa en 

nytta där 1+1 blir 3. 

 

“Som med alla sponsorskap vi har så handlar det om att driva det kommersiella, ska sälja 

produkter och få ut produkter på marknaden.” 

 

De såg en affärsnytta samt en helhet att de levererade produkter som duger åt landslaget och skapar 

en trovärdighet i varumärket. Men intervjupersonen var tydlig med att värdena inte enbart var 

kopplat till det finansiella kapitalet som företaget lägger på sponsring till Svensk Friidrott, utan att 

det krävs ett aktivt jobb för att det skall bli lönsamt.   
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”Det ska man veta att det aldrig är en bra affär att bara sponsra. Affärsmässigt och 

försäljningsmässigt, där räknar man aldrig hem det [---] Det är andra saker som gör att man 

tycker att det är bra marknadsmässigt. ” 

. . . 

 

Intervjupersonen på “IT- & Infrastruktur” menade att tack vare företagets engagemang och genom 

det sätt de har samarbetat med Svensk Friidrott till sitt företag, både internt och externt. Har många 

uppfattat dem som en större sponsor till Svensk Friidrott, än vad egentligen det var.  

 

”Tror att det jobbet vi har lagt första åren och som vi har fortsatt med har gjort att man kopplar 

företaget väldigt starkt till Svensk Friidrott och i det senaste avtalet klev vi upp en nivå på 

sponsorstegen, men vi har egentligen legat lite lägre, det har alltid funnits andra sponsorer som 

är ”större” än oss och har haft större avtal med förbundet, men uppfattningen hos människor 

där ute har nog varit att företaget har varit en större sponsor än vi har varit… de kände att vi var 

huvudsponsor, vilket vi ju inte var.” 

 

“IT- & Infrastruktur” kände att sponsringen var en del utav dem och deras framgångar. Sponsringen 

till Svensk Friidrott har blivit en del av deras identitet, varumärkes byggande och även skapat en 

företagskultur. Intervjupersonen berättade att effekterna av sponsringen handlade mycket om ett 

upplevt värde.  

 

”Mycket upplevt värde men även att det finns en effektivitet i det kopplat till det och det är klart 

att nu när vi går in och sponsrar ytterligare i SM-milen så får man ju göra en värdering av den 

pengen vi lägger och den tiden vi lägger, men då får man ju också titta på vad det ger oss 

tillbaka, jo det visar våra medarbetare att vi bryr oss om deras hälsa, vi ger dem möjlighet att 

springa det här loppet tillsammans utan kostnad för dem, vi får friskare och starkare 

medarbetare som kanske inte måste sjukskriva sig lika ofta, de kanske kommer i rörelse från att 

vara stillasittande. Och det är klart att skulle känslan interna vara att ”åh vad mycket pengar 

och det är ingen som anmäler sig” så blir ju det negativt men än så länge tror jag att det vi har 



 

 

 

37 
 

gjort som kopplats till friidrotten har setts så positivt och uppskattats, och då har man nog tyckt 

att den pengen vi lägger är värt det vi får ut av det.” 

 

Intervjupersonen såg även en effekt i sina rättigheter i avtalet med Svensk Friidrott, som ger dem 

möjligheter att nå ut med sitt företag lokalt. Genom Svensk Friidrotts olika evenemang runtom i 

Sverige skapas aktivering som ger de olika kontoren möjlighet till bland annat representation och 

profilering på orten. På detta sätt knyter de sig till de positiva värdena som finns i och med ett stort 

idrottsevent.  

. . . 

 

Intervjupersonen på “Försäkringar” talade om att sponsringen hade tagit en positiv utveckling. 

Under 1980-talet var det en ständig diskussion kring att sponsring alltid kostar pengar, medan idag 

har sponsringen mer självklara värden som kan påvisas på ett helt annat sätt.  

 

“[---] Idag är det en mer självklarhet att vi gör det här, även om jag nu säger emot mig att vi inte 

kan se investeringseffekter väldigt tydligt så vet vi någonstans att det är den samlade bilden så 

finns den. Så det har varit en enorm utveckling med acceptans också.” 

 

“Vi ser väl andra världen i friidrotten än att man bara tar medaljer.” 

 

Intervjupersonen på “Försäkringar” tryckte på att de har uthålligheten att vara med även när det 

inte har gått så bra resultatmässigt inom friidrotten. Intervjupersonen förklarar att det långa 

samarbetet med Svensk Friidrott i sig var ett värde som inte går att ta ifrån dem, det blir en typ av 

storytelling som andra nyetablerade företag saknar. Intervjupersonen ansåg även att sponsringen 

har varit en viktig del för att de har den position de har idag.  

 

“Ser effekter av att vi fortsätter vara idrottens försäkringsbolag, är ett verktyg i sig.” 

 

Sedan såg företaget även effekter av gillande och övergripande varumärkesmätningar. Dock 

menade intervjupersonen att det var svårt att koppla några direkta försäljningsresultat med 

sponsringen till Svensk Friidrott. En annan effekt som sponsringen ledde till var nätverkande som 

kunde generera i nya affärsmöjligheter. Även om företaget inte gjorde det fullt ut. 
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”[...] öppnar det alltid nätverkande effekter av att träffa andra företag, vi lär av varandra och 

skapar affärsmöjligheter.” 

. . . 

 

Intervjupersonen på “Detaljhandel” ansåg att de största effekter som företaget fick ut av att sponsra 

Svensk Friidrott var att det drog kunder till butikerna, samt att det driver företagets position. Dessa 

effekter påverkade företaget genom tillväxt samt ökad lönsamhet.  

 

“Vi skapar en trafik till butikerna i samband med aktiviteter, vilket ökar försäljningen. 

Sponsringen har dolda värden i form av varumärkesprofilering och positionering, vilket är svårt 

att direkt härleda till enskilt sponsorupplägg.” 

. . . 

 

Intervjupersonen på “Byggvaror” förklarade kring effekter de ser av sin sponsring. 

 

“Det bygger nog inte vårt varumärke men det laddar vårt varumärke med andra värden än vad 

det gör med traditionell marknadsföring, när vi bara sätter pris och produkt. Det är en annan 

ingång, man får en annan laddning i det.” 

 

Intervjupersonen pratade även kring hur de arbetar om effekter av sponsringen uteblir.  

“Ser vi ingen effekt så avbryter vi sponsringen såklart. Är det ingen effekt alls, det är svårt det 

har jag aldrig varit med om, då är man inne på fel idrott och då gör man någonting fel. Sen så 

om man har en låg eller dålig effekt då är frågan, ja om man kan anpassa saker, kan vi vrida på 

vissa saker eller ska vi hitta en ny typ av idrott att sponsra. Det är bitar vi fixar hela tiden.” 
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4.6 Hur mäter företagen effekten av sin sponsring? 

 

“Sportkläder” mäter effekten av sin sponsring genom exempelvis försäljning till konsument av just 

kollektioner till löpning och friidrotten. Intervjupersonen nämnde att det sker en löpande 

uppdatering där företaget kan se hur mycket som sålts i vissa butiker. Försäljning och merchandise 

kan de följa månadsvis. De utvärderade även antalet friidrottsklubbar som de jobbar med och hur 

deras produkter exponeras. Detta var något som intervjupersonen sade att de följer upp på en årlig 

basis.  

 

“[...] de ser vad landslaget och stjärnorna har på sig. Där kan man följa upp mål varje år, hur 

många klubbar arbetar vi med idag till skillnad från vad vi gjorde för två år sedan när vi 

startade samarbetet. Där kan man mäta effekter lite snabbare.” 

 

Intervjupersonen nämnde att man kan mäta marknadsföring men att det är svårt att se hur stor effekt 

det har fått.   

 

“Marknadsföring är diffusa och svår att mäta. Men tänker man exponering media mässigt kan 

man alltid få rapporter hur mycket tv-tid samt visibilitet i media, det går att mäta. Flummigt, för 

man vet aldrig vad det är värt och hur många som har sett det. 

Har folk uppfattat det?” 

. . . 

Intervjupersonen på “IT- & Infrastruktur” såg mycket upplevda värden i sitt sponsorskap, och inom 

företaget behövde de inte redovisa avkastning på investerat kapital.  

 

“Det är den där mätbara effekten. Ja, alltså det är ju så svårt. Vår sponsring kopplas ju på ett 

sätt inte till det vi säljer, alltså jag skulle ju aldrig kunna säga att vi fick den här stora affären 

med [...] på grund av att de har sett vårt sponsorskap, utan för oss handlar det ju jättemycket om 

ett varumärkes byggande och företagskultur, vilka vi vill vara där ute på fältet när vi träffar våra 

kunder. 

 

På “IT- & Infrastruktur” gjorde de årliga undersökningar bland medarbetarna och i början av sin 

sponsringsperiod till Svensk Friidrott hade de relativt låga värden i många av dessa undersökningar. 
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En av frågorna som de hade fått väldigt låg respons i undersökningen var ”skulle du rekommendera 

företaget som arbetsplats till någon du känner?” Nu efter några år som sponsorer till Svensk 

Friidrott och med sin identitet som ”Svenska landslaget i it- och infrastruktur” hade den siffran 

ökat enormt enligt intervjupersonen. Antalet spontanansökningar till jobb inom företaget har även 

stigit.  

 

”Handlar ju mycket om ett upplevt värde, till exempel om man tar SM så kan ju vi sedan kolla av 

med kontoret på plats vad de har fått ut men mycket handlar också om en känsla, att ”våra 

kunder var jättenöjda” det kanske inte är ett forum att sluta affärer utan mer en 

relationsaktivitet. Men jag tror att det har hjälp till att bygga vårt varumärke och fylla det med 

positiva värden otroligt mycket.” 

. . . 

 

Intervjupersonen på “Försäkringar” menade att redovisning på avkastning för investerat kapital var 

omöjligt att svara på utifrån sponsring. Långsiktigt skulle företaget kunna se avkastning utifrån 

försäkringsaffärer, men inte enbart utifrån sponsringen.  Dock ansåg “Försäkringar” att det inte var 

så viktigt att mäta om publiken exempelvis har uppfattat dem som sponsorer och deras logotype på 

atletens tröja, utan att de istället fick utrymme att på plats berätta om sitt företag och vilka de är. 

Intervjupersonen på “Försäkringar” nämnde att de kunde se och mäta effekter av gillande och 

varumärkets kännedom på ett övergripande plan, dock kunde de inte specifikt se vad just 

sponsringen till Svensk Friidrott bidrog till. 

 

“Inte krav på avkastning på det sättet att vi kan mäta det i rena pengar. Men vi ställer krav på 

förbundet att de ska uppnå det vi har avtalat någonstans. [---] Skulle vi sälja en vara skulle vi 

möjligtvis kunna säga att alla kampanjer då man gör med friidrotten, så skulle man just under 

kampanjperioden se hur det har gått. [...] Skulle vi sälja chips så kanske man skulle kunna 

hantera det, men vi säljer liksom inte chips.” 

. . . 

 

Intervjupersonen på “Detaljhandel” menade att företaget kunde se en ökad kundström till sina 

butiker i samband med olika evenemang kopplat till Svensk Friidrott. De ansåg dock att det var 
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svårt att mäta enbart sponsringens effekter, då det kan sammanfalla med andra 

kampanjerbjudanden. Företaget hade inga mätbara objekt inom målen eller inom sponsringen. 

”Vi mäter vår marknadsföring på flera olika sätt, men mäter ej sponsringen enskilt. Dessa mått 

för att mäta marknadsföringen är affärshemligheter.” 

 

“Det är enklare att mäta exempelvis räckvidd för annonsering än sponsring.” 

 

Vid frågan om företaget ställer krav på avkastning på investerat kapital svarade intervjupersonen 

på “Detaljhandel” att de gjorde utvärderingar löpande på kostnaderna till sponsringen i förhållande 

till den effekt de upplever. 

. . . 

 

Intervjupersonen på “Byggvaror” förklarade de tillvägagångssätt som företaget använder sig av för 

att mäta effekterna av sponsringen. Intervjupersonen ansåg att allting är mätbart, de skulle aldrig 

gå in i en affärsmässig relation om det inte var mätbart. De genomförde dels egna mätningar men 

köpte även in externa mätningar från olika företag. Detta skedde månadsvis och kvartalsvis. 

 

“Vi mäter det hela tiden som jag sa, sen sitter vi ner med respektive rättighetsinnehavare minst 

en gång var tredje månad och går igenom de siffror vi har och vi tittar på deras siffror, vad vi 

har gjort, vad vi har framåt och så vidare hur kalendern ser ut.” 

 

Effekterna av sponsringen har levt upp till “Byggvarors” förväntningar, men de redovisade ingen 

avkastning på det investerade kapitalet. 

 

“Det förstår jag inte hur man skulle kunna göra det, så det gör vi absolut inte nej.” 

. . . 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer empirin att analyseras och kopplas ihop med tidigare forskning inom ämnet. 

A-ERIK modellen har använts som ett stöd vid analysen med främsta syfte att se vilken kategori 

inom modellen som företagen ansågs var mest central i sitt sponsorskap. Även analysen har delats 

upp i tre teman utifrån studiens frågeställningar.      

 

Utifrån tidigare forskning formades inledningsvis tre kategorier med syfte att fylla i den 

kunskapslucka som saknades inom området, där flera företag inom olika branscher ingår som 

sponsor till samma sponsringsobjekt. Dessa kategorier var målsättning, mätning av effekter samt 

tidsperspektiv. Med stöd av dessa formades en intervjuguide med centrala frågor för att undersöka 

vad företag ser för effekter av sin sponsring till idrottsorganisationer. Dessa är presenterade ovan 

som empiri. A-ERIK modellen är ett verktyg som används när man undersöker sponsring (Jiffer & 

Roos 1999, s. 55). Därav valdes denna modell som stöd för analysen, för att synliggöra vilka 

specifika effekter sponsringen kan ge företagen. Därför kommer även enheterna inom A-ERIK 

modellen att analyseras inom våra kategorier, det vill säga association, exponering, relation samt 

integrerad kommunikation.  

5.1 Målsättning  

 

I denna undersökning visade empirin att målsättningen med företagens sponsring skiljde sig åt, 

mycket beroende på vilken bransch företaget var verksamt inom. Dock fanns det även likheter som 

även de kommer lyftas.    

 

Association är enligt Jiffer och Roos (1999, s. 53) en av de viktigaste enheterna i A-ERIK modellen. 

Alla företagen i denna undersökning nämnde att idrottens värden är unika och viktiga för företagen 

att knyta an till. Detta stämmer väl överens med Meenaghan (2013) som påvisar att genom det 

engagemang och känslor som idrott genererar ser företag många världen med att sponsra en 

idrottsorganisation. Företagen i denna undersökning nämnde alla olika värden inom idrotten som 

gjorde det attraktivt för dem att vara en del av och associera sig med Svensk Friidrott. Exempel på 

begrepp som företagen nämnde från empirin angående idrott och friidrott är “positiva värden”, 

“helylle”, “emotionella värde”, “ödmjukt” och “hälsa och bredd”. Även företag som inte direkt 

hade en självklar koppling till idrotten i sin verksamhet, så som “IT- & Infrastruktur”, 
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“Detaljhandel” och “Byggvaror” fann starka värden och kopplingar inom idrotten att associera sig 

med.  

 

Enligt Jiffer och Roos (1999, s 58) kan exempelvis en välplanerad aktivitet i samband med 

sponsringsobjektet användas för att sända ett speciellt meddelande vid en vald tidpunkt. På så sätt 

kan det skapas en association med ett segment. Kunder som är positiva till att företaget sponsrar 

en viss aktivitet skapar en association mellan företaget och sponsringsobjektet. Detta stämmer väl 

in på de fem företagen i denna undersökning, som alla jobbade med att skapa association genom 

olika aktiveringar. Hur aktiveringarna utformades skiljde sig åt mellan företagen, men gemensamt 

för dem alla var att målet med aktiveringarna främst var att nå ut till sin målgrupp.  

 

Ett tydligt exempel på hur ett företag kan jobba med association på ett framgångsrikt sätt var “IT- 

& Infrastruktur”. Genom associationen till Svensk Friidrott lyckades de internt koppla samman sin 

verksamhet med friidrotten och på det sätten öka företagskulturen och sammanhållningen inom 

företaget. Detta var en av målsättningarna med sponsorskapet från dem. Inom denna undersökning 

var detta unikt, “IT- & Infrastruktur var det enda företaget i denna undersökning som använde 

sponsringen mer internt än externt.  

 

“IT- & Infrastruktur” såg även att relationer inom företaget kunde stärkas av sponsringen. Jiffer 

och Roos (1999, s. 53) skriver att enligt A-ERIK modellen kan sponsorskap användas som en 

tillgång för att involvera företagets egen personal. Författarna hävdar att detta kan bidra till en 

bättre sammanhållning inom företaget och kan även skapa ett gemensamt samtalsämne för hela 

företaget. Genom att skapa “landslaget i IT- & Infrastruktur” har sponsringen integrerats inom 

företaget, där alla i företaget ses som lagmedlemmar som hjälps åt för företagets bästa. Detta är ett 

tillvägagångssätt för dem att förena sitt företag med sponsringsobjektet. Intervjupersonen ansåg 

även att ett lyckat sponsorskap bygger på en ömsesidig relation och ett engagemang.  

 

”[...] det handlar jättemycket om hjärta och engagemang, jag tror att det är då det blir bra när 

det inte enbart handlar om ”strickly business” utan att man också brinner för det man 

sponsrar.” 

 

Även “Sportkläder” menade att deras sponsorskap bygger på en ömsesidighet mellan dem och 

sponsringsobjektet, men att det hänger mycket på dem som företag om de vill uppnå en bra 

investering. Det var tydligt genom samtliga intervjuer att relationen mellan företagen och 
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sponsringsobjektet var viktig och att det krävs tid för att skapa en väl fungerande relation. En av 

målsättningarna för samtliga företag var att bygga upp sitt sponsorskap över en längre tidsperiod, 

och där är relation en viktig del.  

 

Farrelly och Quester (2005) menade att sponsring i nästan alla fall är relationsinriktad.   

En av effekterna som samtliga företag nämnde under intervjuerna var just att sponsringen över tid 

genererar i ett skapande av relationer, främst med sponsringsobjektet. Tidigare forskning tyder på 

att sponsorskapet karaktäriseras av ett utbyte mellan en eller flera parter. Värdet i utbytet genom 

sponsring ser olika ut från företag till företag beroende på vad de har för målsättning med sin 

sponsring (Copeland et al. 1996; Stotlar 2004; Mueller & Roberts 2008; Cornwall 2008). Inom 

ramen för denna studie visade empirin att företagen som ingick som sponsorer utvecklade en 

relation gentemot sponsringsobjektet, Svensk Friidrott. Dock var det ingen som hittills skapade en 

affärsnytta i större utsträckning med de övriga sponsorerna till samma sponsringsobjekt.  

 

Relationer, i A-ERIK modellen, skapas när sponsorer får möjlighet genom den sponsrades 

aktiviteter. Självaste evenemanget ses som ett verktyg för att förmedla personlig kommunikation 

till publiken, deltagarna och de inbjudna gästerna (Jiffer & Roos 1999, s. 38-39). Detta stämmer 

även väl överens med Meenaghans (1991) åsikt om att sponsring av idrott är ett populärt sätt att 

skapa positiva känslor kring ett företag. “Sportkläder” och “Detaljhandel” främsta målsättning med 

sponsringen till Svensk Friidrott var att nå ut med sina produkter till konsumenter, genom att 

associeras med idrottens värden. “Sportkläder” såg att sponsringen till Svensk Friidrott kunde bistå 

dem med produktutveckling med hjälp av atleternas expertis och därmed skapa en trovärdighet 

kring produkterna. De “skapar produkter som duger åt de allra bästa i världen”, som enligt Jiffer 

och Roos (1999, s. 52) visar att värdet i produkterna kan öka om en världsatlet använder produkten. 

Enligt A-ERIK modellen är detta ett strategiskt tillvägagångssätt för företag att exponera 

varumärket. “Sportkläder” såg även en chans till exponering internationellt vilket de andra 

företagen inte nämnde som varken målsättning eller effekt under intervjutillfället. Även 

“Byggvaror” såg en möjlighet att genom sponsringen nå ut till sin målgrupp och bli ledande inom 

sin bransch. Dock ansåg intervjupersonen på “Byggvaror” att sponsringen inte handlade om att få 

nya kunder imorgon, utan att på sikt bygga förtroende och ett starkt varumärke.    

 

Alla fem företag ansåg det mycket viktigt att exponeras i samband med Svensk Friidrott. 

“Sportkläder”, “Detaljhandel” och “Byggvaror” menade alla att exponering av varumärket var en 
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av deras främsta målsättningar. De kunde genom en och samma kanal exponera sina produkter och 

budskap, och därmed få tillgång till en integrerad kommunikation. Integrerad kommunikation 

innebär att sponsorn vill associera sig med de goda värdena idrotten ger (Jiffer & Roos 1999, s. 

59). Meenaghan (2013) såg att nya medier erbjuder nya kanaler för marknadsföring som gör att 

företag lättare kan bygga varumärkesidentitet och utveckla starka associationer (Meenaghan 2013). 

Detta stämmer väl överens med företagens inställning att genom sponsringen till Svensk friidrott 

få än fler kanaler att stärka sin verksamhet och sitt varumärke kring. Även “IT- & Infrastruktur” 

såg ett värde och en effekt av att få synas tillsammans med Svensk Friidrott. Det handlade dock 

mer om ett upplevt värde, att man exempelvis inom företaget ska tycka att det är relevant att sponsra 

Svensk Friidrott. Intervjupersonen nämnde att varje nyanställd fick en landslagsjacka med både 

företaget logotype och Svensk Friidrott. Dessa används ofta vid större offentliga sammanhang, 

vilket enligt intervjupersonen både stärkte sammanhållningen inom företaget och även företagets 

koppling till sponsringsobjektet.  

 

Ett företag som stack ut angående exponering var “Försäkringar”. De ansåg att de inte längre 

behöver Svensk Friidrott för att exponera sig då de redan är så pass starka som varumärke på 

marknaden. Men däremot såg de en styrka i att skapa nya relationer i samband med Svensk Friidrott 

och bevara sin association som ledare inom sin bransch. Enligt Jiffer och Roos (1999, s. 15) bör 

sponsorn hitta en balans mellan de fyra enheterna för att lyckas med sina sponsringsinvesteringar. 

“Försäkringar” har varit med Svensk Friidrott så pass länge och är redan så pass ansedda att de inte 

behöver lägga lika mycket verksamhet på att få ut sitt varumärke som exempelvis de andra 

företagen. Därav har de möjlighet att lägga mer kraft på att skapa relationer med befintliga och nya 

kunder, vilket även var en av deras målsättningar. Att sponsringen är ett långsiktigt projekt var en 

av deras målsättningar, vilket även de övriga fyra företagen såg som en målsättning. 
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5.2 Mätning av effekter  

 

Som tidigare nämnt påvisar senare forskning inom området sponsring att det är fortsatt svårt att 

mäta den ekonomiska effekten ur ett företagsperspektiv (Copeland et al. 1996; Stotlar 2004; 

Westberg et al. 2011; Meenaghan 2013). Empirin i denna undersökning visade att företagen var 

eniga angående mätningen av sponsringens effekter: inget av de fem företagen som deltog i 

undersökning gjorde någon mätning på avkastning på investerat kapital. Ändå svarade samtliga 

intervjupersoner att de ser ett värde i och en effekt av sponsringen. Vid en första anblick av detta 

resultat kan det te sig som motsägande. Samtliga företag ansåg att det var svårt, eller rent av 

omöjligt, att redovisa avkastning på eget kapital utifrån sponsringen. Detta styrks även av Stotlar 

(2004) vars forskning tyder på att en anledning till detta är att sponsring som strategi är komplext 

och varierar i utformning och användning från olika företag. Därmed är det svårt att standardisera 

ett protokoll över hur mätningen skall gå till (Stotlar 2004). Dock menade samtliga företag att de 

får ut någon form av effekt genom sponsringen, men att dessa effekter nödvändigtvis inte är kapital.  

 

Tre av fem företag ansåg att det var svårt att härleda om sponsringens effekter skedde genom en 

äkta association, det vill säga om det fanns en faktisk koppling mellan exempelvis ökad försäljning 

och sponsringen till Svensk Friidrott. Det kan likväl ha sammanfallit med andra 

marknadsföringskampanjer under samma period. Därmed blir det svårt, eller rent av omöjligt som 

intervjupersonen på “Försäkringar” sade, att härleda om enbart sponsringen påverkade företagets 

lönsamhet.  

 

I tre av fem företag i undersökningen var sponsringen inte direkt kopplat till företagens produkter 

eller tjänster, vilket kan innebära att sponsringen inte påverkar i direkta försäljningssiffror. Detta 

menade exempelvis intervjupersonen på “IT- & Infrastruktur” som ansåg att sponsringens effekter 

för deras företag framförallt handlade om en intern process. Intervjupersonen nämnde att det är 

främst kvalitativa värden som företaget upplever, vilket kan innefatta personalens välmående och 

företagets identitetsskapande. Dessa värden ansåg intervjupersonen på “IT- & Infrastruktur” var 

svåra att mäta i siffror. Dock genomfördes en del mätningar internt på företaget om personalens 

syn på verksamheten, men även där kan det finnas en risk för att andra faktorer än enbart 

sponsringen till Svensk Friidrott påverkar resultatet.  
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I A-ERIK modellen är relation en av enheterna, som kan innebära en extra dimension av 

sponsorskapet. Alla fem företagen i undersökningen nämnde att de kontinuerligt hade möten med 

Svensk Friidrott, som även de gör löpande mätningar och utvärderingar över sponsringen. Detta 

var något som uppskattades och som ständigt diskuterades mellan varje företag och 

sponsringsobjektet Svensk Friidrott.   

 

“Sportkläder” och “Byggvaror” var de företag som främst gjorde mätningar på exempelvis 

exponering i media. Dock ansåg “Sportkläder” att dessa mätningar kan vara problematiska att 

analysera och värdera, hur mycket har konsumenten egentligen uppfattat? Inom marknadsföringen 

ses sponsring som ett viktigt verktyg för att bygga upp ett företags varumärke och image (Cornwall 

et al. 2001). Detta är speciellt användbart i tider där innovationer inom teknologin har gjort att 

media har växt (Tripodi 2001). Att använda mätningar via medier var något som “Byggvaror” 

kontinuerligt gjorde, framför allt vid företagets egna evenemang som är en stor internationell 

tävling inom friidrott. Som huvudsponsor till Svensk Friidrott var “Byggvaror” angelägna om att 

uppfattas som den största sponsorn. Detta för att bygga en stark association och exponeras i vad 

intervjupersonen kallade “positiva sammanhang” som friidrotten anses vara. Att sponsringen till 

Svensk Friidrott gav effekter var intervjupersonen på “Byggvaror” övertygad om, annars skulle de 

inte fortsätta som sponsor till sponsorobjektet.  

 

Enligt A-ERIK modellen är integrerad kommunikation något som sponsorerna applicerar med 

hjälp av sponsringen. Företagens möjlighet att exponera sitt budskap till en vald målgrupp kan bli 

enklare om man gör det genom sponsring (Jiffer & Roos 1999, s. 53). Detta kan enligt Jiffer och 

Roos (1999, s. 59) genomföras både via evenemang och genom medier. Genom att exempelvis 

sälja produkter på ett evenemang kan sponsorn möta den blivande konsumenten öga-mot-öga och 

bygga upp en relation. Författarna menar att tack vare detta kan företagen sedan med förutbestämda 

mätmetoder härleda att konsumenten upptäckte företaget via sponsringen. Detta var något som 

intervjupersonen på “Försäkringar” beskrev att de nyttjade väldigt väl. Kommunikation direkt mot 

konsument och inte enbart genom exponering av företagets logotype vid evenemang ansåg 

intervjupersonen på “Försäkringar” var det absolut viktigaste. Detta var något de i denna 

undersökning var ensamma om, då övriga fyra företag ansåg att just exponering av företagets 

logotype i samband med evenemang var viktigt. Enligt A-ERIK modellen är exponering av 

företagens logotype i samband med sponsringsobjektet en av de vanligaste formerna (Jiffer & Roos 
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1999, s. 51). Detta styrks även genom denna undersökning, då fyra av fem företag ansåg exponering 

som en viktig del av företagens effekter.  

 

Meenaghan (2013) påvisade i sin forskning att trots att det är svårt att mäta och utvärdera sponsring 

så fortsätter sponsringen att växa som marknadsföringsverktyg. Detta var något även denna studie 

kan styrka. Samtliga företag kunde inte redovisa någon avkastning eller direkt härleda försäljning 

till sponsringen, men ändå såg ett värde i att vara kvar som sponsorer. Detta resultat visar även att 

sponsring är ett av verktygen som företag kan använda sig av för att skapa en tillit. Precis som 

Jiffer och Roos (1999, s. 50) skriver om så ligger dess styrka i att företaget associeras med de goda 

värden som sponsringsobjektet står för.  

5.3 Tidsperspektiv 

 

Tidigare forskning hävdar att det finns fördelar med sponsring som sträcker sig över en längre tid 

(Walraven et al. 2014; Westberg et al. 2011). Vid kodning av empirin från undersökningarna kunde 

ett tydligt mönster urskilja sig i hur företagen förhöll sig till tid, inte minst när det gäller avtalets 

längd. Alla företag som deltog i studien svarade att de ser sponsringen som en långtidsinvestering, 

vilket alltså bekräftar den tidigare forskningen. Däremot hade intervjupersonerna på företagen olika 

uppfattning om hur avtalen utformas. “Sportkläder” och “Försäkringar” nämnde båda att de aldrig 

skriver kontrakt kortare än tre år, vars främsta syfte var att täcka in globala mästerskap så som VM 

och OS. Detta var en tydlig strategi från båda företagens håll. En intressant parallell som uppkom 

var att ingen av företaget har några rättigheter att exponeras i större mästerskap. Varför är det då 

ens intressant att skriva avtal som sträcker sig över dem? En analys av det var att i och med stora 

evenemang så synliggörs friidrotten mycket i olika slags medier. Detta kan medföra att positiva 

värden skapas kring idrotten och därmed indirekt till företagen som ingår som sponsorer.  

 

Ett företag som skiljde sig från de andra angående längden på avtalen var “IT- & Infrastruktur”. 

Intervjupersonen på företaget beskrev att de ofta skriver avtal som sträcker sig mellan ett till två 

år. Anledningen till detta var för att sponsorskapet alltid skulle kännas levande och ständigt kunna 

förbättras. Intervjupersonen ansåg att vid längre kontraktstid finns en risk att båda parterna tar 

samarbetet för givet, vilket kan resultera i en sämre utveckling.  

De övriga två företagen skrev båda fleråriga avtal med Svensk Friidrott, och såg sitt sponsorskap 

som en långsiktig investering.       
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Jiffer och Roos (1999, s. 49) kom även de fram till att sponsring är en långsiktig investering och 

som därmed ger företagen långsiktiga effekter. De hävdar att företag efter tre år kan se effekter av 

sin sponsring, men menar vidare att effekterna beror på hur väl företagen implementerar sitt 

sponsorskap med sitt sponsringsobjekt. Alla intervjupersoner på de fem företagen som deltog i 

undersökningen ansåg att sponsring bör ses som en långsiktig investering. Genom att exponeras i 

samband med Svensk Friidrott kopplas företaget på sikt naturligt ihop med sponsringsobjektet och 

associationen blir stark. Detta kan skapa positiva effekter i form av att företagen når ut till 

konsumenter, som “Sportkläder”, “Försäkringar”, “Detaljhandel” och “Byggvaror” hade som 

målsättning. “IT- & Infrastruktur” såg en effekt över tid i och med att personalen i en stillasittande 

bransch blir mer aktiva vilket på sikt kan leda till en friskare personal.   

 

Intervjupersonen på “Detaljhandel” ansåg att de kunde se effekter redan efter sex månader från 

avtalets tecknande, och vid utebliven effekt blev inte sponsringen långlivad som 

marknadsföringsverktyg. Detta var de ensamma om i denna undersökning.  

 

De fem företagen som deltog i denna undersökning hade alla varit med som sponsorer till Svensk 

Friidrott olika länge. Exempelvis “Sportkläder” var relativt nya som sponsorer, mindre än ett år, 

medan “Försäkringar” har varit med som sponsor till Svensk Friidrott i drygt tjugo år. Trots detta 

hade de en liknande inställning till sitt sponsorskap, att det ses som en långsiktig investering, där 

båda ansåg att vid en längre tidsperiod så skapas det trovärdighet. En målsättning med sponsringen 

enligt intervjupersonen på “Försäkringar” var just att skapa en långsiktighet. Företaget har varit 

med så pass länge att de kan använda tiden som en styrka i sin marknadsföring, det blir en 

“storytelling” menade intervjupersonen. Med detta menade intervjupersonen att de kan förstärka 

sitt företag och skapa en trovärdighet till varumärket genom att de funnits med Svensk Friidrott 

både genom med och motgång. Detta är en styrka som ingen kan ta ifrån dem.     

 

Cornwall (2008) beskrev traditionell marknadsföring som generellt handlade mycket om pris och 

produkt. Genom en långsiktighet i sponsring kan företag skapa mer mjuka, emotionella värden, 

vilket traditionell marknadsföring kan gå miste om. Som intervjupersonen på “Byggvaror” 

nämnde, dessa emotionella värden är inget ett företag kan skapa över en natt. Citatet nedan kommer 

från intervjupersonen på “Byggvaror” och är väldigt talande för hur samtliga företag i denna 

undersökning ser på sitt sponsorskap. 

 



 

 

 

50 
 

“Det handlar om att ladda vårt varumärke, vi måste ladda det mer än att bara säga pris och 

produkt hela tiden. Sen så i slutändan handlar det om att få kund att tycka om varumärket och 

handla hos oss, även imorgon och i övermorgon, så sponsringen är en ganska långsiktig 

sysselsättning egentligen, det handlar inte om att driva trafiken till affären imorgon utan det är 

en långsiktighet egentligen.” 

 

Enligt författarnas beskrivning av A-ERIK modellen inom tidsperspektiv var det tydligt att 

företagen ser exponering som en mer kortsiktig metod som på sikt bygger upp en association 

mellan företaget och sponsringsobjektet. Relationer är något som byggs upp och där både företagen 

och sponsringsobjektet över tid lär känna varandra bättre och därmed blir effektivare i sin 

kommunikation. Företagen som ingick som sponsorer nämnde att de potentiellt såg en affärsnytta 

i de övriga företagen som även de ingick som sponsorer till samma sponsringsobjekt, men vid 

skrivandet av denna studie var det inte någonting som de fokuserade på. Integrerad kommunikation 

är underliggande med de positiva värdena som sponsorerna skapar över tid. Det märks tydligt i 

undersökningarna att långsiktigheten är något som alla företagen värdesätter, och som de ser som 

en faktor till hur deras sponsorskap kan bli framgångsrikt tillsammans med Svensk Friidrott.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel kommer slutsatser att redogöras utifrån empiri och analys. Detta kopplas till 

studiens syfte och ger en större förståelse för de effekter ett företag kan se av sin sponsring till en 

idrottsorganisation.  

6.1 Vad är målsättningen med företagens investering till 

idrottsorganisationer? 

Denna undersökning kom fram till att företagen såg ett stort värde i att associeras med de värden 

som idrotten står för. En gemensam målsättning för alla fem företagen i denna undersökning var 

att de ansåg att det var viktigt att knyta an till dessa ”positiva värden” och genom detta skapa en 

trovärdighet. Trovärdighet både till företaget men även företagens produkter eller tjänster. Genom 

exponering i samband med sponsringsobjektet såg företagen en möjlighet att stärka sitt varumärke 

och utveckla företagets verksamhet på lång sikt.  

6.2 Hur mäter företag effekten av sin investering i sponsring?  

Oavsett hårda eller mjuka värden visar även denna studie att det är svårt att mäta vad sponsringen 

faktiskt ger, då det ofta handlade om ett upplevt värde både hos konsument och inom företaget. 

Flera av företagen uppgav att de hade mätmetoder för sin marknadsföring, dock visade det sig vara 

svårt att urskilja exakt vilka effekter enbart sponsringen gav.  

 

Dock ansåg alla fem företagen i denna undersökning att effekterna av sponsringen till Svensk 

Friidrott var värd sin investering, vilket tolkas som att det upplevda värdet är högre än det 

finansiella kapitalet som företagen ger till Svensk Friidrott.   

6.3 Ser företagen någon effekt av sin sponsring över tid? 

Alla fem företagen såg sin sponsring som en långsiktig investering. Långsiktighet skapar 

trovärdighet, både gentemot konsumenter men även inom företaget, vilket var en viktig målsättning 

för företagen. Den viktigaste parametern enligt A-ERIK modellen inom tidsperspektivet handlade 

om relation. Genom att utveckla starka relationer till sponsringsobjektet ansåg företagen att de 

kunde skapa en trovärdighet vilket på sikt skapade effekter.  
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7. Slutdiskussion  

I detta kapitel kommer slutdiskussion och vidare forskning att redovisas. Slutdiskussionen utgår 

ifrån analys och slutsats och knyts ihop med tidigare forskning inom fältet.  

 

”Man ger ju inte pengar till någon för att vara snäll” (Intervjuperson Sportkläder). Citatet är 

talande för denna studie. Ett företag bör inte gå in som sponsor till en idrottsorganisation om syftet 

enbart är att få en avkastning på investerat kapital. Att företagen hade problem att skapa 

standardiserade verktyg för mätning av ekonomiska effekter bekräftas i denna studie och stämmer 

även överens med tidigare forskning (Copeland et al. 1996; Stotlar 2004; Westberg et al. 2011; 

Meenaghan 2013). Däremot har denna studie belyst att sponsring som fenomen inom 

marknadsföring kan bringa fram många andra typer av effekter. Att genom sin sponsring exponeras 

i samband med Svensk Friidrott kan göra att företag på sikt bygger upp sina varumärken och skapar 

en association och trovärdighet. Tidigare forskning verifierar att sponsring bör ses som en 

långtidsinvestering, där företag oftast ser effekter över tid (Westberg et al. 2011; Walraven et al. 

2014).  

 

Även relationer var något som samtliga intervjupersoner ansåg blev mer effektivt efterhand då man 

lär känna sponsringsobjektet och hittar rätt samarbetsform för varje specifikt företag. Detta 

bekräftas även av tidigare forskning som hävdar att sponsorskap karaktäriseras av ett utbyte mellan 

en eller flera parter (Copeland et al. 1996; Stotlar 2004; Cornwall 2008). Dock var det inget företag 

som vid undersökningens gång drog nytta av de andra sponsorerna till samma sponsringsobjekt för 

att skapa en affärsnytta genom business to business. Detta var något som förvånade oss vid 

undersökningarna då de alla hade en gemensam faktor, Svensk Friidrott. Det fanns en föreställning 

om att företagen skulle se en möjlighet och affärsnytta av varandra. Det visade sig snarare i denna 

studie att företagen utvecklade en relation genom sponsringen till sponsringsobjektet samt sin 

målgrupp. Inte till de övriga sponsorerna.    

 

Utifrån empirin i denna studie såg intervjupersonerna ingen direkt ekonomisk effekt av att sponsra 

Svensk Friidrott. De nämnde alla andra effekter av sin sponsring som generellt ansågs vara mer 

mjuka. Detta stämmer väl överens med Stotlar (2004) som ansåg att sponsring och dess effekter 

ofta handlar om ett upplevt värde. Utifrån A-ERIK modellen tolkades i denna studie att relationer 

är den målsättning som var mest framträdande. Men även att få associeras med de goda värden 

som idrotten förmedlar såg intervjupersonerna som något positivt och som de gärna önskade 
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förknippa sig med. Detta var effekter som företagen fick ut av sin sponsring till Svensk Friidrott 

och som de ansåg var viktiga komponenter för att bibehålla en hållbar affärsuppgörelse. 

Exponering visade sig i denna studie var den parameter inom A-ERIK modellen som på kort sikt 

ökade företagens varumärkeskännedom och som på längre sikt genererade i en stark association 

till sponsringsobjektet.  

 

Resultatet i denna studie ligger i linje med tidigare forskning inom ämnet, då denna undersökning 

inte förkastar tidigare forskning. Detta stärker trovärdigheten i denna studie och även 

överförbarheten av resultatet. Sponsring är så mycket mer än enbart produktförsäljning och 

varumärkes byggande. Om ett företag aktivt arbetar med att implementera sitt sponsorskap internt 

kan det komma att ge företaget mycket mer än enbart exponering av sin logotype i ett, vad företagen 

kallade det, “positivt sammanhang.” Om sponsring används på rätt sätt har denna studie visat att 

det kan ha en positiv inverkan på hela företagskulturen.  

7.1 Vidare forskning 

 

Vidare forskning inom ämnet kan vara att studera företagen som ingår som sponsorer över en längre 

tidsperiod för att verkligen se hur sponsringen kan implementeras i verksamheten. Denna karaktär 

lämpar sig bättre som en fallstudie, där endast ett fall studeras. Det finns även en möjlighet att 

undersöka hur sponsringen till enskilda atleter påverkar företagets försäljning och varumärket, eller 

rentav samhällets syn på idrottsorganisationen där atleten är aktiv.  
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9. Bilagor 

9.1 Intervjuguide 

Intervjuguide - “Vad ser företag för effekter av sin sponsring?” 

  

Bakgrund 

●    Beskriv dina arbetsuppgifter på___________ 

●    När ingick ni sponsoravtal med Svensk Friidrott? 

●    Hur kommer det sig att idrottsbranschen är attraktiv för er att sponsra? 

  

Strategi 

●    Hur arbetar ni med sponsring till Svensk Friidrott? 

●    Vad har ni för målsättning med er sponsring? 

●    Finns det mätbara objekt inom målen? 

  

Aktivering 

●    Vilka verktyg använder ni för att skapa aktivitet kring Svensk Friidrott?  

●    Vilka värden/effekter kan ni skapa genom olika typer av aktivering genom sponsring? 

  

Mätning och resultat 

●    Vad ser ni för effekter av er sponsring? 

●    Hur lång tid beräknar ni att det tar innan sponsringen ger märkbara effekter? 

●    Hur mäter ni effekten av er sponsringen? 

-          Sker mätningen på en årlig basis? 

-          Vad använder ni för mått/faktorer för att mäta effekten? 

-          Hur bearbetar ni dessa mått/faktorer? 

●    Hur definierar ni lönsamhet utifrån sponsring? 

●    Ställs det krav på avkastning på investerat kapital? 

●    Hur redovisas avkastning på investerat kapital? 
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Utvärdering och utveckling 

●    Hur utvärderas effekterna av er sponsring? 

●    Hur utvärderas ert resultat kopplat till lönsamhet? 

●    Hur utvärderar ni ert sponsoravtal med Svensk Friidrott? 

●    Vad anser du om den utvärdering som sker idag? 

●    Har ni sett någon förändring i effekten av er sponsring över tid? 

●    Har målsättningen med sponsringen förändrats över tiden? (får ni ut några andra effekter 

idag än vad ni fick i början av ert sponsoravtal?) 

●    Vad har ni för framtida målsättning med ert sponsorskap? 

●    Vad ser ni för potentiella utvecklingsområden? 

●    Har effekterna av er sponsring levt upp till de förväntningar ni hade? 


