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Sammanfattning: 
 
Marknadsföring genom sponsring är ett starkt växande område. Idrotten är ett av de tydligare 
och mest uppenbara områdena där sponsring förekommer och får stor exponering. Vid varje 
idrottsevenemang om det så upplevs på plats som via en TV sändning är fullt av exponerade 
företagsnamn, varumärken och liknande sponsringselement. Men även enskilda idrottsmän 
och andra områden som t.ex. kultur kan fungera som en plattform för företag att sponsra och 
därmed få en ökad exponering.  
 
Med detta i åtanke bestämde vi oss för att göra en undersökning av denna allt viktigare och 
mer utbredda marknadsföringsplattform. Fokus valde vi att lägga på företagen och hur dessa 
beter sig för att använda sponsringen till deras fördel. Vi valde vidare att arbeta med det 
lokala näringslivet eftersom vi ville få en god access, och eftersom tidsramen var något 
begränsad. Samt att det vore intressantare att studera en verklighet som vi kan greppa då vi 
lever nära inpå den.  
 
Studien utfördes på så sätt att ett flertal intervjuer genomfördes med personer som arbetar 
med sponsring som en del av deras anställning på några olika företag baserade i Umeå. Dessa 
intervjuer utformades som samtal med respektive respondent. I dessa samtal försökte vi få 
svar på frågor som arbetats fram i enlighet med de teorier inom området som vi funnit. 
 
När dessa intervjuer var gjorde återkopplade vi respondenternas svar till teorierna för att se 
huruvida dessa var aktuella i de utfrågade företagen.  
 
Vad vi fann var att de flesta företag vill arbeta på ett professionellt sätt med sin sponsring. 
Tyvärr framstår det inte alltid som så, när vi analyserar hur de faktiskt arbetar. De flesta 
företagen är väldigt väl medvetna om vilka grupper och vilka aktiviteter de vill sponsra. Dock 
är de sämre på att kommunicera med de sponsrade organisationerna för att på så sätt öka deras 
nytta. Men det som de var minst bra på var att utvärdera och återkoppla vad sponsringen 
faktiskt hade inneburit.  
 
Slutligen fann vi att många företag även använder sig av sponsring för interna ändamål och 
inte enbart externa, som större delen av den befintliga litteraturen kring områden anser. Detta 
blev då ett förslag till en vidare studie, eftersom vi ej hann behandla denna insikt.  
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1. Inledning 
 
Detta kapitel innehåller problembakgrunden till vår studie. Denna problembakgrund leder 
sedan till studiens syfte och vår frågeställning. Vi berör även de avgränsningar som gjorts vid 
genomförandet av studien, samt presenterar en övergripande disposition av studien. 

1.1 Problembakgrund 
Sponsring inom idrott blir alltmer viktigt både för företag, organisationer och enskilda 
idrottsmän. Särskilt under det senaste årtiondet har det skett en dramatisk ökning vad det 
gäller sponsringsaktiviteter.1 Detta kan bero på ett flertal faktorer. Ökad popularitet för idrott 
samt den ökade medieexponeringen för idrott är exempel på två sådana faktorer. Men även ett 
ökat intresse för individens egen hälsa kan ha lett till att folk har börjat värdera sin fritid 
högre, något som i sin tur även kan ha ökat intresset för idrott och sport, både vad det gäller 
att bevittna och att utöva dessa. En sådan förändring i folks livsstil hjälper inte bara till att 
föra fram idrotten som ett affärsområde, men även näraliggande affärsområden såsom reklam 
och marknadsföring.2  
 
Ovanstående har bidragit till att sponsring av idrott kan ses som en vitalt bidragande 
komponent i olika marknadsstrategier.3 Vidare kan det anses att företags sponsring av idrotter 
och idrottsföreningar är ett av de många verktyg som marknadsförare har till sitt förfogande 
för att försöka nå ut till konsumenter och påverka dem att köpa företagens produkter. Trots 
detta är sponsring en av de minst diskuterade formerna för marknadskommunikation inom 
marknadsföringslitteraturen.4 Vidare kan det även sägas att mängden litteratur som behandlar 
sponsring inom idrott för närvarande kan anses vara väldigt liten. Samtidigt så får sponsring 
inom idrotten, och liknande aktiviteter, allt mer uppmärksamhet från akademiker som forskar 
inom marknadsföring och idrott.5  
 
I dagens fullmatade annonsmiljö anser många företag att sponsring är ett betydande 
kommunikationsverktyg, och dessa företag tenderar att spendera stora mängder resurser på 
dessa arrangemang.6 Trots det ökande förtroendet för sponsring och dess betydelse finns det 
en viss oro för att sponsring kan misslyckas för att företag inte uppfattar att sponsring är ett 
komplext arrangemang som ibland är svårt att styra över.7 Detta gör att det blir allt viktigare 
för företag att veta varför de sponsrar och hur de sponsrar och inte minst att de är tydliga med 
vad de vill få ut av sina sponsoråtaganden. Anledningen till att vi ansåg att sponsring vore 
intressant att studera var att vi ej fann många studier gjorda inom detta område.  
 

                                                 
1 Chadwick  & Twaithes, (2004), “Advances in the management of sport sponsorship: fact or fiction? Evidence 
from English professional soccer,” Journal of General Management, s.39 
2 Yoon  & Choi, (2005), “Determinants of successful sports advertisements: The effects of advertisement type, 
product type and sports model,” Brand Management, s.191-192 
3 Stotlar, (2004), “Sponsorship Evaluation: Moving from Theory to Practice,” Sport Marketing Quarterly, s.61 
4 Mason,  (2005), “How Corporate Sport Sponsorship Impacts Consumer Behavior,” The Journal of American 
Academy of Business, Cambridge, s. 32 
5 Pitts & Slattery, (2004), “An Examination of the Effects of Time on Sponsorship Awareness Levels,” Sport 
Marketing Quarterly, 2004, s.43 
6 Carrillat, Lafferty, & Harris, (2005), “Investigating sponsorship effectiveness: Do less familiar brands have an 
advantage over more familiar brands in single and multiple sponsorship arrangements?,” Brand Management, 
s.50 
7 Chadwick & Twaithes, (2004), “Advances in the management of sport sponsorship: fact or fiction? Evidence 
from English professional soccer,” Journal of General Management, s.40 
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En annan av anledningarna till att detta ämne intresserade oss var det stora uppsving som skett 
för denna sorts marknadsföring på senare tid. Därmed ansåg vi att det skulle finnas ett intresse 
bland både företag och organisationer att se hur denna process går till och hur den blir 
framgångsrik. Därför valde vi att sätta fokus på företagen då det är dessa som i slutändan tar 
beslutet om att sponsra eller ej. Varför är det intressant att sponsra? Vad hoppas man som 
företag att sponsringen ska ge? Vad förväntas av en sponsringsaktivitet? Hur utformas 
sponsoravtal för att möta dessa förväntningar? Har sponsringen förändrats? Detta var några av 
de frågor som dök upp då vi diskuterade problemformuleringar inför studien.  
 

1.2 Problemformulering 
Vad hoppas det lokala näringslivet få tillbaka vid lokal idrottssponsring? Samt hur går de till 
väga för att uppnå detta? 
 

1.3 Syfte 
Genom att studera ett antal företag i det lokala näringslivet med sponsorintresse i det lokala 
föreningslivet ville vi se hur dessa företag agerade i nuläget med hänsyn till sponsringen. 
Detta skulle leda till en analys av hur dessa företag arbetar med sin sponsring.  Vi avser även 
att i den mån det är möjligt granska hur företagen kan förbättra sina tillvägagångssätt vid 
sponsring.   
 

1.4 Avgränsningar 
För att en kvalitativ studie ska bli ska framgångsrik måste valet av undersökningsenheter 
göras systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier, samt att de ej får vara utvalda 
slumpmässigt eller tillfälligt.8 Detta har vi gjort inför denna studie då vi vid sökandet och 
urvalet för vår studie utgick ifrån företag verksamma i Umeåregionen och som sponsrade 
lokala idrottsföreningar. De två föreningar vi utgick ifrån var Umeå IK (fotboll) och 
Björklövens IF (ishockey). Sedan valdes fem företag ut som stämde in på våra kriterier. Som 
var att företagen skulle vara baserade i Umeå och ha ett sponsorengagemang i dessa 
organisationer.  Dessa företag var sedan de företag som studien baseras på. Dock är 
kopplingen till de båda föreningarna inte en primär del av själva studien. Denna begränsning 
vad det gäller urvalet av studerade företag är framtagen utav främst två anledningar. För det 
första att tillgängligheten till information ökar då de studerade företagen är mindre och 
baserade i vårt närområde. Samt att vi ej ville få en för stor och därmed oöverskådlig 
population, samt ett allt för rikt och svårtolkat empiriskt urval. En ytterligare faktor som 
avgjorde detta beslut var tiden. Då vi valde att studera företag i det geografiska område där vi 
själv befann oss innebar detta att vi inte behövde genomföra några tidskrävande resor för att 
genomföra våra intervjuer. Vidare krävdes det ej några större mått av planering för att få till 
stånd möten och intervjuer med våra respondenter. Denna sista avgränsning gjordes på grund 
av att vi avsåg att utföra en kvalitativ och ej kvantitativ studie.  

                                                 
8 Holme & Solvang, (1997), Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 101  
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1.5 Uppsatsens disposition 
 
Inledning: 
Här diskuteras problembakgrunden för studien. Denna problembakgrund leder sedan i sin tur 
till en problemformulering som studien avser att besvara, något som det berättas utförligare 
om i syftet för studien. I inledningen nämns även de avgränsningar vi valt att göra vid 
utförandet av studien. 
 
Teoretisk Metod:  
Vi vill i denna del av studien förklara de metodologiska val vi gjort. Här behandlas våra 
förföreställningar och förförståelse. Men även kunskapssyn, angreppssätt och det perspektiv 
studien är gjord utifrån. Här förs även en kort diskussion om de begränsningar studien 
omfattats av.  Vi redogör även för hur information och sekundär data har samlats in. 
Avslutningsvis diskuteras även källkritik och huruvida sådan föreligger gentemot våra 
sekundärkällor.  
 
Teoretisk referensram: 
Här presenteras de teorier som ligger till grund för studien och dess empiriska del. Utifrån de 
teorier som presenteras här en intervjuguide utformats. Slutligen har vi även skapat en 
sammanfattande modell för att underlätta analysen av det empiriska material vi samlat in.  
 
Praktisk metod: 
Vi tar i denna del upp hur vi gått tillväga när vi genomfört våra intervjuer, samlat in 
primärdata. Det vill säga hur intervjuguiden ställts samman, samt hur dessa intervjuer 
genomförts rent praktiskt. En kortare diskussion om vilken grad av access vi haft vid 
intervjuerna återfinns också här. Slutligen lyfter vi även fram den kritik som kan uppstå mot 
insamling av primärdata, i form av intervjuer.  
 
Empiri: 
I denna del lägger vi fram det empiriska material som vi fått genom intervjuerna med våra 
respondenter. Detta material baseras på intervjufrågorna som har sin grund i teoridelen. När 
intervjuerna genomförs används den information som kommit fram ur dessa för att skapa en 
analysdel. 
 
Analys: 
Här analyseras empirin jämfört med de teorier vi använt inom området. Främst analyserar vi 
huruvida respondenterna angriper vårt studerade område i enlighet med våra teorier, eller om 
de behandlar situationen annorlunda.  
 
Slutsats: 
Denna del av studien innebär att vi presenterar i vad vi tycker att studien har gett svar på. Vad 
kan förbättras? Vad är bra? Hur kan man studera vidare kring det vi nyss studerat?  
 
Sanningskriterier: 
Här diskuteras några viktiga aspekter om studiens sanningshalt, och huruvida den är 
tillförlitlig. 
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2. Teoretisk metod 
 
I denna del av studien behandlar vi studiens ämnesval, samt våra källor och 
förföreställningar. Även våra förkunskaper och vårt angreppssätt och kunskapssyn behandlas 
här. Liksom insamling av primär- och sekundära källor samt kritik mot dessa.  
 
Metod är det som vägleder läsaren och ökar dennes förståelse och de utvärderingar denne gör 
av en författares studie och dess resultat. För att detta ska vara så tydligt som möjligt bör det 
anges vilka syften och perspektiv som ligger till grund för detta.9 ”Läsaren behöver så att säga 
en måttstock som han kan relatera till både i sin egen uppfattning och forskarens behandling 
av ämnet”.10 I denna del av studien vill vi tydliggöra dessa val och genom detta öka 
förståelsen för utförandet av studien och de slutsatser vi dragit ifrån denna.  

2.1 Ämnesval 
Allteftersom kommersialismen och medieexponering inom idrotten har ökat har även 
marknadsförningskraften hos idrotten ökat.11 Detta har i sin tur lett till att sponsring alltmer 
blir en viktig del i skötseln av idrottsföreningar och andra evenemang, och en stor del av 
företagens marknadsföringsplattform. Hur dessa avtal uppstår och utformas var något vi 
tyckte att det vore intressant att studera. Sponsring existerar på många olika nivåer, allt från 
globalt till lokalt, från OS (Olympiska Spelen) till det lokala knattelaget i innebandy. Då vi 
båda studerar på civilekonomprogrammet vid Umeå universitet och det i närområdet finns ett 
framgångsrikt föreningsliv i en mängd olika idrotter på såväl herr- som damsidan föll valet på 
att studera företag som finns i närområdet, som sponsrar lokala föreningar. Detta även för att 
öka tillgängligheten för information, något som hade minskat drastiskt om studien gjorts på 
rikstäckande eller internationella evenemang och företag.  
 

2.2 Förföreställningar 
Med förföreställningar avses de uppfattningar författarna har eller som bildas fram till 
forskningsstrategin. Det är av betydelse vilket förhållningssätt uppsatsens författare har till 
omvärlden då detta färgar av sig i kunskapssynen och problemformuleringen. Dessa 
förhållningssätt och erfarenheter baserar sig exempelvis på författarnas uppväxt, studier och 
arbetslivserfarenhet. 12

 
Det finns tre olika förföreställningar, den första grundar sig på personliga erfarenheter så som 
utbildning och samhällets påverkan, den andra handlar om vilken kunskapssyn som 
författarna har och den tredje förföreställningen är den teoretiska. Denna bygger på teorier, 
erfarenheter och synsätt inom företagsekonomi, sociologi, pedagogik etcetera.13   
 

2.3 Förförståelse 
Förförståelse handlar om de erfarenheter vi som författare har tagit med oss till utförandet av 
studien, samt hur dessa erfarenheter kommer att påverka genomförandet av studien. Vi 
studerar båda två på civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. En av oss har läst 
                                                 
9 Svenning, (2003), Metodboken, s. 12-13 
10 Ibid, s. 12 
11 van den Berg, Braun & Otgaar, (2002), Sports and City Marketing in European Cities, s. 9 
12 Johansson Lindfors, (1993), Att utveckla kunskap, s. 76 
13 Ibid., s. 76 
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marknadsföring vid Umeå universitet och den andre har läst marknadsföring vid en 
utbytestermin vid Cleveland State University i USA. Vi har båda har även studerat ämnet 
Medie- och Kommunikationsvetenskap, den ena vid Umeå Universitet och den andre vid 
Lunds Universitet. I detta ämne ingår reklamanalys som ett av delmomenten, något som 
ytterligare fördjupar våra förkunskaper. Med detta i bagaget beslutade vi oss för att inrikta 
uppsatsen mot marknadsföring. Vad det gäller ämnet sponsring så besitter främst en av oss 
praktisk erfarenhet av detta. Under större delen av sin uppväxt har en av oss varit aktiv i en 
rad olika föreningar, både som spelare och ledare. Vidare har han även suttit med i 
direktionen på en studentförening under studietiden. Dessa två erfarenhetsområden har 
tillsammans lett till en god insyn vad det gäller sponsorers betydelse för olika sorters 
organisationer.  
 

2.4 Kunskapssyn 
Med kunskapssyn avses författarnas verklighets- och vetbarhetsuppfattning. 
Verklighetsuppfattning innebär på vilket sätt verkligheten uppfattas och 
vetbarhetsuppfattningen på vilket sätt denna verklighet studeras. Det kan urskiljas två olika 
typer av kunskapssyner, positivismen och hermeneutiken. Dessa två kunskapssyner har helt 
skilda verklighets- och vetbarhetsuppfattning.14  
 
Positivismen, är ett naturvetenskapligt synsätt som anser att det som observeras med våra 
sinnen kan översättas till matematikens och logikens språk. Positivisterna ser en objektiv 
verklighet och talar för avbildning. Vidare så förordar positivisterna atomism som innebär att 
varje del skall studeras för sig.15  
 
Hermeneutiken, som är ett mer humanistiskt sätt att se på verkligheten, hävdar att känslor och 
värderingar måste vägas in för att få förståelse.16 Enligt hermeneutikerna finns ingen verklig 
verklighet17 utan verkligheten tolkas. Hermeneutiker har en holistisk verklighetssyn, det vill 
säga att varje del måste sättas i sitt sammanhang. ”…delen kan endast förstås ur helheten och 
helheten endast ur delarna.” 18

 
Vi menar att ingen människa är helt neutral eller kan se helt objektivt på en situation eller 
händelse. Inte heller kan enskilda teorier om logiskt tänkande och beräknelighet helt 
uteslutande och exklusivt appliceras på alla tänkbara situationer. Våra värderingar, känslor 
och erfarenheter påverkar och kommer alltid att påverka det vi gör och hur vi betraktar saker 
och ting. Eftersom varje människa betraktar världen och verkligheten utifrån ett unikt 
perspektiv kommer olika händelser att kunna tolkas olika. För att framtagna uppgifter skall 
kunna studeras och värderas behöver läsaren se dessa i sitt korrekta sammanhang. Bryts 
delarna ner missas helheten och en missvisande bild av de egentliga förhållandena uppstår.  
 
Då det studerade ämnet och frågeställningen är svårtkvantifierad, och baseras mer på åsikter 
och känslor hos respondenterna så är hermeneutiken det naturliga synsättet för denna studie.   
 

                                                 
14 Johansson Lindfors, (1993), Att utveckla kunskap, s.10-11 
15 Ibid, s.44-46 
16 Miegel & Johansson, (2002), Kultursociologi, s 26 
17 Johansson Lindfors, (1993), Att utveckla kunskap, s.39 
18 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, (1992), Tolkning och reflektion, Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 
    s. 115 
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Detta val av hermeneutiken som synsätt leder oss till en diskussion om huruvida vi använder 
oss av en kvalitativ eller kvantitativ studie. En kvantitativ studie är en ”forskningsstrategi som 
betonar kvantifiering när det gäller insamling och analys av data…”.19 Svaren på de frågor 
som ställs kan här framställas och redovisas i form av siffror, och kan även analyseras med 
hjälp av statistiska tekniker.20 Som motsats till detta finns det kvalitativa sättet att genomföra 
en studie på. Detta är ”… en forskningsstrategi som vanligtvis lägger vikt vid ord och inte 
kvantifiering under insamlingen och analysen av data…”.21 Här är forskaren intresserad av att 
finna vilka egenskaper som det studerade objektet innehar.22 Vidare kan det även sägas att 
kvalitativa studier i vanliga fall är verbala.23 Då vi i vår analys använder oss av tolkningar av 
intervjuer med olika personer (respondenter) anser vi oss vara kvalitativa. Dock finns det ett 
mått av de båda sätten hos varandra. Detta då varje kvantitativ studie bygger på ett antal 
kvalitativa antaganden. Medan en kvalitativ studie använder sig av 1 eller 0 (ja eller nej), om 
man så vill för att tala om huruvida något hänt eller ej.24  

2.5 Perspektiv 
Vi har valt att se problemet ur de undersökta företagens perspektiv. Detta för att ta reda på hur 
dessa resonerar kring utformandet och utförandet av sina sponsoraktiviteter och avtal. Genom 
att se detta problem ur företagets snarare än organisationers perspektiv, hjälper det oss att 
studera hur sponsrig är tänkt att användas som ett marknadsföringsverktyg av de olika 
företagen.  
 

2.6 Vårt sätt att närma oss verkligheten (angreppssätt) 
Det finns olika sätt att närma sig den empiriska verkligheten, de vanligaste är induktion och 
deduktion. Skillnaden mellan dessa är i vilken ordning med teori och empiri bearbetas. Vid ett 
induktivt angreppssätt går arbetsgången från empiri till teori och vid ett deduktivt 
angreppssätt inleds arbetet med sökande av teori som mynnar ut i empiriska studier. Det 
induktiva angreppssättet brukar sammanlänkas med hermeneutiken medan det deduktiva 
brukar kopplas till positivismen.25 Denna studie är deduktiv då vår arbetsgång vid denna 
studie har gått ifrån teorisökande till att undersöka dessa teorier med hjälp utav vår empiri. 
 

2.7 Begränsningar 
De begränsningar som vi identifierat under arbetets gång innefattar följande. Av 
respondenterna valde de flesta att ej se frågorna i förväg. I några fall fick vi ej tala med den 
person som rimligtvis borde ha haft störst kunskap om det studerade området, detta då vi ej 
alltid hade möjligheten att fritt välja respondent. En av respondenterna var dessutom partisk, 
då denne satt i styrelsen för en av de organisationer vi valt att använda som avgränsning för 
studien. Något som innebär att respondenten har insyn och påverkansmöjligheter i båda 
ändarna av hanteringen av de båda parternas delar i sponsoravtalet, kan dennes svar vara 

                                                 
19 Bryman, (2004), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 35 
20 Bjereld, Demker & Hinnfors, (1999), Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i 
forskningsprocesser, s. 108 
21 Bryman, (2004), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 35 
22 Bjereld, Demker & Hinnfors, (1999), Varrför vetenskap? Om vikten av problem och teori i 
forskningsprocesser, s. 108 
23 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, (1997), Att utreda forska och rapportera, s. 120 
24  Bjereld, Demker & Hinnfors, (1999), Varrför vetenskap? Om vikten av problem och teori i 
forskningsprocesser, s. 108-109 
25 Johansson Lindfors, (1993), Att utveckla kunskap, s. 55-57 
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något avvikande från den faktiska sanningen. Vi har dock valt att ta med respondenten då 
denne enbart har möjlighet att påverka en organisation, något vi ej anser har påverkat 
respondentens generella syn på sponsring. I några fall märktes tydligt att några frågor 
misstolkades, och därmed blev svaret svårt att applicera på de teorier vi valt att studera. Dock 
var där ingen fråga som genomgående misstolkades av samtliga respondenter, vilket har 
bidragit till att inga frågor har exkluderats vid sammanställningen av studien.  
 

2.8 Metod för informationsinsamling 
Detta avsnitt avser att redovisa hur vi samlat in våra sekundär- och primärkällor som ligger till 
grund för studiens teoretiska respektive empiriska del.  
 
Insamling av sekundärkällor 
Sekundärkällor är information om en händelse eller företeelse som återberättas av någon som 
ej upplevt den händelse/företeelse som denne redogör för.26  Insamlingen sekundärkällor har 
skett främst genom två kanaler. ALBUM vid Umeå Universitetsbibliotek samt databaserna 
Business Source Premier (BSP) och Emerald. ALBUM har använts vid sökning av böcker och 
annan facklitteratur. Medan BSP och Emerald använts för att samla in vetenskapliga artiklar. 
Vid sökandet av vetenskapliga artiklar via BSP, filtrerades samtliga artiklar som ej var ”peer-
reviewed” bort.  
Sökorden som använts är exempelvis: 

• Sponsorship 
• Attitudes 
• Marketing 
• Marketing mix 
• Relationship marketing 
 

 

2.13 Källkritik 
Källkritik är en kritisk värdering av det källmaterial som använts.27 Vidare prövas hur de 
källor som använts för studien har påverkat urvalet av och tillförlitligheten i de fakta som 
använts i studien.28 Då några av de källor som använts är något omoderna och det studerade 
ämnet är i snabb förändring, måste pålitligheten och sanningshalten i dessa källor ifrågasättas. 
Till exempel används en 22 år gammal bok som kallar sponsring för sponsoring. Denna källa 
kan kännas omodern och förlegad, men det som lyfts ut ur denna bok är sådant som är sant 
och giltigt än idag. En ytterligare anledning att se kritisk på några av våra källor är de snabba 
förändringar som hela tiden sker inom det studerade området. Dock har vi försökt att avgränsa 
dessa källor till att enbart använda det som fortfarande kan appliceras på det studerade ämnet. 
Vidare bör det påpekas att de flesta artiklar som legat till grund för teorin är relativt nya, och 
därmed även aktuella. Detta var viktiga aspekter att ta i beaktning då källorna skulle 
utvärderas och användas. Då en liten del av studien är baserad på Internetsidor, bör dessa 
kritiskt granskas innan de används. Något som har gjorts vid denna studie.  
  

                                                 
26 Repstad, (1999), Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 143 
27 Repstad, (1999), Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 88 
28 Kylén, (2004), Att få svar: Intervju, enkät, observation, s. 131 
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3. Teoretisk referensram 
 
Här presenteras de teorier som ligger till grund för vår analys av denna studie. Dessa teorier 
leder till en sammanfattande modell som vi använder vid analys och slutsatser i denna studie. 
Bland annat tas sponsring som attitydspåverkare och sponsring som relationsmarknadsföring 
upp. Vi diskuterar även hur kommunikation mellan de båda parterna bör föras, samt hur 
sponsoravtal bör utformas och utföras. 

3.1 Vad innebär sponsring? 
Sponsring kan ses som försörjning eller hjälp finansiellt från en kommersiell organisation i 
syfte att uppnå kommersiella mål. I dagens ekonomiska verklighet har sponsringen blivit en 
alltmer komplex verksamhet. Idag ingår så mycket mer än att bara skänka pengar till olika 
organisationer t.ex. idrottsförenings, förbund och individer i begreppet sponsring. Det finns 
främst ökade krav på motprestationer och mätbara effekter, ifrån de sponsrande företagens 
sida. De vill helst synas tillsammans med framgångsrika lag, föreningar, utövare och förbund. 
Alternativt vill de se en ökad lönsamhet i deras verksamhet, som t.ex. ökad försäljning av en 
vissa vara eller tjänst.29 Sleight har definierat sponsring som: En affärsmässig relation mellan 
en leverantör av finanser, resurser eller tjänster, samt ett enskilt arrangemang eller en 
organisation som i sin tu kan erbjuda vissa rättigheter och associationer som kan utnyttjas för 
att vinna en kommersiell fördel.30

 
Dock ska sponsring och traditionell reklam ej jämställas, detta trots att dessa två i stort delar 
samma målsättningar. Detta då annonsering är mer direkt och kontrollerbar för företaget än 
sponsring. Sponsring å sin sida kan överkomma vissa hinder som finns med traditionell 
reklam, såsom olika hinder för effektiv kommunikation samt att sponsring har en i stort sett 
obegränsad möjlighet för urval av målgrupper.31 Vidare kan sponsring anses vara ”ett 
profilinstrument, konstruerat för att finmejsla sponsorns prestige”32.  
 
De associationer som evenemanget ger upphov till kan bidra till att sponsorns varumärke blir 
mer accepterat, något som i sin tur ökar trovärdigheten i marknadsföringen. En viss form av 
goodwill kan dessutom uppstå då närvaron av en sponsor kan tyda på att sponsorn gör det 
möjligt för konsumenten att uppleva evenemanget. Den skepsis som kan förknippas med 
traditionell annonsering och marknadsföring kan därigenom kringgås.33 Detta har i sin tur 
inneburit att sponsring har blivit en av de viktigare delarna inom marknadsföring tack vare sin 
ökade strategiska status.34  
 

                                                 
29 Gwinner, (1997), “A Model of image creation and image transfer in event sponsorship,” International 
Marketing Review, s. 145 
30 Sleight, (1989), Sponsorship: What it is and how to Use it, s. 4 
31 Hansen & Bech Christiansen, (2003), Branding & Advertising, s. 190 
32 Grönkvist, (1985), Sponsoring, En lönsam marknadsinvestering?, s. 56 
33 Gwinner, (1997), “A Model of image creation and image transfer in event sponsorship,” International 
Marketing Review s. 151 
34 Farelly, Quester & Mavondo, (2003), “Collaborative communication in sponsor relations,” Corporate 
Communications: An International Journal, s. 129 
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3.2 Utformning och utförande av sponsoravtal 
Chadwick och Twaithes använder sig av följande modell när de ska beskriva hur ett 
sponsoravtal bör utformas och uppföljas. (figur 1) 
 

 
Figur 1: Nyckelteman för sponsring (Chadwick & Twaithes) 

 
3.2.1 Integration av promotionmixen genom framtagande av målsättningar:  
Ett av de viktigaste stegen vid utformandet av ett sponsoravtal är själva framtagandet av 
målsättningar. Vilket innebär att det sponsrande företaget fastställer vad det vill uppnå med 
sin sponsring. Detta är väldigt viktigt då dessa målsättningar kommer att knyta samman alla 
de delar som är kopplade till själva sponsringen. Den knyter även samman 
marknadsföringsmixen (figur 2) och promotionmixen (figur 3) hos den sponsrade 
organisationen med sponsorns målsättningar.35 Vilken är företagets avsikt? Är det att öka 
försäljningen av en viss produkt? Är det att öka medvetenheten om företaget och dess 
produkter? Är syftet att förbättra sin image? o.s.v. Dessa frågor hjälper en väl utformad 
målsättning till att besvara innan ett sponsoravtal ingås.  
 
 
 
 

                                                 
35 Chadwick & Twaithes, (2004), “Advances in the management of sport sponsorship: fact or fiction? Evidence 
from English professional soccer,” Journal of General Management, s.43 

9 



 

 
Figur 2: Marknadsförings mixen (Duncan et al) 

             

  
Figur 3: Promotionmixen (Brassington, Pettitt) 

 
Det finns en stor risk att företagen misslyckas med dessa avsikter om dessa baseras på en 
alltför lös grund, d.v.s. en alltför svagt definierad målsättning. Vidare är det vanligt att ett 
företag trott att en ökad popularitet för en viss idrott eller serie (t.ex. fotbollsallsvenskan) kan 
jämställas med framgångar genom sponsring. I detta fall har sponsringen blivit ett 
opportunistiskt tillfälle, snarare än ett strategiskt och rationellt val av sponsrings och 
varumärkesbyggande aktiviteter. I slutändan kan detta då leda till att företagets målsättningar 
ej har varit möjliga att uppnå, då förutsättningarna för sponsringen har förändrats, samt att 
sponsorn ej har lyckats förstå att sponsoravtal är något komplext och svårhanterligt.36

                                                 
36 Chadwick & Twaithes, (2004), “Advances in the management of sport sponsorship: fact or fiction? Evidence 
from English professional soccer,” Journal of General Management, s.44-45 
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Promotionmixen 
Promotionmixen (figur 3) beskrivs av Duncan som: ”den kollektiva termen för alla 
kommunikations funktioner som används vid marknadsföringen av en produkt”.37 Denna mix 
används vidare i stort av alla ätt alla företag som riktar sig mot konsumenter. Bland de saker 
som kan anses ingå i promotionmixen återfinns annonser, reklam, skyltar och så vidare. 
Promotionmixen används för att sända ut ett företags meddelande till dess existerande kunder 
och potentiella kunder. Vidare använder sig de olika företagen sig sällan av enbart en av 
mixens beståndsdelar, utan snarare av en blandning av flera delar.38  
 
3.2.2 Granskning och urval 
Populariteten för en viss idrott eller serie kan vara tillräckligt för att ett företag ska välja att 
sponsra och därmed synas i ett visst sammanhang. Mycket tyder dock på att även om själva 
organisationens status kan vara avgörande för ett beslut om eventuell sponsring av denna, så 
återfinns det även andra länkar mellan organisationen och företaget som kan styrka ett 
samarbete. Detta kan bland annat vara historiska aspekter så som att sponsring av 
organisationen har förekommit tidigare, Vidare är denna del av ett avtal en aspekt på huruvida 
sportsliga framgångar är att jämställa med framgångar genom och/eller tack vare sponsring. 
Ökar sponsringen med ökade sportsliga framgångar eller är det är så att ökade sportsliga 
framgångar uppstår genom ökade sponsorintäkter? 39

 
3.2.2.1 Matchning och kongruens 
Det är även viktigt att tänka på hur pass väl det sponsrade evenemanget passar ihop med det 
sponsrande företaget. Det är troligt att konsumentens förmåga att spara och hämta information 
som denne har erhållit via sponsring ökar om den sponsrande produkten och det sponsrade 
evenemanget kan länkas samman. T.ex. tros det vara enklare för konsumenten att komma ihåg 
om en tillverkare av fotbollsskor sponsrar en fotbollsmatch, detta då matchningen mellan 
sponsor och evenemang är uppenbar.40  
 
 
3.2.2.2 Sponsringspolicy 
Som en följd av matchning och kongruens delen är bör företaget ha tydliga policys vad det 
gäller sponsring. Detta bör sedan ligga som grund då ett sponsoravtal utformas. I denna policy 
bör företaget fastställa vilken sorts evenemang som skall sponsras samt vilka målgrupper 
företaget avser att nå.41  
 
3.2.3 Sponsoravtalets innehåll 
När ett kontrakt angående sponsring har undertecknats, är det ett bevis på att företaget och 
organisationen har slutit ett avtal där de utgår ifrån att ett samarbete kommer att generera en 
ström av fördelar för båda parter. Detta är särskilt tydligt då detta avtal sluts på lång sikt, 5 år 
eller längre. Ett kortare kontrakt, vanligtvis 1-2 år, tyder å sin sida på en större osäkerhet på 

                                                 
37 Duncan, (2002), IMC Using Advertising & Promotion to Build Brands, s.15 
38 Ibid, s. 18-19 
39 Chadwick & Twaithes, (2004), “Advances in the management of sport sponsorship: fact or fiction? Evidence 
from English professional soccer,” Journal of General Management, s.45-46 
40 Cornwell, Weekes, & Roy, (2005), “Sponsorship-linked Marketing: Opening the Black Box,” Journal of 
Advertising, s. 27 
41 Ibid, s. 35 
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det utbyte av fördelar som de olika organisationerna kan ha av varandra. Det kan även vara ett 
bevis på att sponsringen är av mer opportunistisk karaktär, och att företaget försöker utnyttja 
de fördelar som uppstått i samband med den popularitet som råder kring laget/idrotten/serien 
för tillfället.42

 
För att maximera igenkänningen av företaget genom sponsring brukar avtalen ofta innehålla 
en koppling till den sponsrade aktiviteten. Större sponsorer söker efter att få en maximal 
exponering av sin logotyp, gärna på det sponsrade lagets matchställ eller något liknande 
välexponerat område. De senaste åren har dock även namngivning av spelplatser (arenor) 
blivit en allt mer vanligt förekommande sponsringsform.43 Exempel på detta är bl.a. SkyCom 
Arena i Umeå och Löfbergs Lila Arena i Karlstad.   
 
 
3.2.4 Utförande av avtalet 
Sponsorer ser ofta ett generellt behov av att medverka i ytterligare aktiviteter än enbart de 
som fastslagits i sponsoravtalet. Detta då enbart en skylt eller liknande ökar exponeringen av 
företaget men knappast har någon större inverkan på konsumenternas förmåga att bilda sig en 
uppfattning om företaget.44 Många företag nöjer sig med att fullfölja ett ingånget sponsoravtal 
genom att donera pengar i utbyte mot exponering och sedan är deras del av avtalet slutförd 
enligt dem. En åsikt som inte alltid delas av den andra parten. Detta kan leda till missförstånd 
och irritation mellan parterna, därför bör mängden ansträngningar som förväntas av de båda 
parterna fastslås i sponsoravtalet.45 Om detta inte sker finns en uppenbar risk att företag och 
organisation sliter ut varandra, som en följd av orimliga och ouppfyllda krav på respektive 
part, vilket i sin tur kan leda till att samarbetet ej förlängs eller värsta fall avslutas i förtid. 
Vilket kan leda till dålig publicitet och/eller dåliga relationer mellan parterna i framtiden.  
 

                                                 
42 Chadwick & Twaithes, (2004), “Advances in the management of sport sponsorship: fact or fiction? Evidence 
from English professional soccer,” Journal of General Management, s. 46-47 
43 ibid, s.47 
44 Cornwell, Weekes & Roy (2005), “Sponsorship-linked Marketing: Opening the Black Box,” Journal of 
Advertising, s. 36 
45 Chadwick & Twaithes, (2004), “Advances in the management of sport sponsorship: fact or fiction? Evidence 
from English professional soccer,” Journal of General Management, s. 48 
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3.2.5 Utvärdering av sponsringen 
Enligt Stotlar finns det fem steg i denna process, nämligen: 46

 
1. Input 
2. Filtrering 
3. Aktiverade komponenter 
4. Utvärderingsprotokoll 
5. Feedback 

 
Input: 
Här identifieras de fördelar som en organisation kan tänkas erbjuda sina sponsorer. Det 
sponsrande företaget försöker ofta dra nytta av den så kallade ”nyttjningsbara kommersiella 
potentialen”47 hos det objekt som sponsras. Den ”nyttjningsbara kommersiella potentialen” 
hos ett objekt innebär de egenskaper (nyttjningsbara sponsrings komponenter)48 som kan 
tänkas tilltala en eventuell sponsor. Något som i sin tur gör att sponsorn finner ett värde i att 
inleda ett sponsoravtal med en organisation. Vidare kan det antas att de flesta objekt som kan 
bli föremål för sponsring kan anses ha en egen, individuell och unik uppsättning av dessa 
”nyttjningsbara sponsrings komponenter”. Dessa komponenter är det som det sponsrande 
företaget vill utnyttja i utbyte mot den ersättning som den sponsrade organisationen erhållit. 
Komponenterna kan ses som en motprestation. Bland dessa motprestationer kan följande 
återfinnas.49

• Reklam på matchställ 
• Reklam på idrottsarenor 
• Reklam på övriga kläder använda av organisationen 
• Reklam i programblad eller andra publikationer 
• Biljetter till de sponsrade evenemangen 
• Att någon inom den sponsrade organisationens hjälper till att sälja företagets produkter 
• Att personer ur organisationen utför arbete för företaget  
• Att personer ur organisationen nyttjar företagets produkter 

 
Många organisationer jobbar numera på ett sådant sätt att de fastställer dessa komponenter 
och kostnaden för att utnyttja dessa i särskilda standardiserade sponsorpaket. Något som ger 
företagen en överblick av vad organisationerna har att erbjuda i utbyte. 
 
Filtrering: 
Här kan de sponsrande företagen utvärdera huruvida det kan anses troligt att de målsättningar 
som satts upp för sponsring kan uppnås genom sponsring av den aktuella organisationen. I 
denna fas bör även företaget fråga sig om sponsring av idrott, eller möjligtvis någon annan 
aktivitet som t.ex. kultur, är den rätta kanalen för företaget, dess produkter och budskap, eller 
om andra alternativ finns och kan tänkas vara mer attraktiva och ändamålsenliga.50

 

                                                 
46 Stotlar, (2004), “Sponsorship Evaluation: Moving from Theory to Practice,” Sport Marketing Quarterly, s. 62-
63 
47 Ibid, s. 62 
48 Ibid, s. 62 
49 Lundén & Svensson, (2002), Marknadsföring för småföretag, s. 71-73 
50 ibid, s. 63 
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Aktiverade komponenter: 
Efter det att företaget har filtrerat sina målsättningar för sponsringen kommer utvalda delar att 
aktiveras. En del som aktiveras kan vara att en skylt sätts upp på arenan, att företagets logotyp 
trycks på ett matchställ och liknande. Dessa delar kommer då att kallas ”aktiverade 
komponenter”. Eftersom varje företag och organisation är unika, i hänseende av vad som kan 
erbjudas i utbyte, så konstrueras oftast skräddarsydda sponsoravtal, -förslag och fördelar. 51 
Organisationerna kan även använda sig av redan utformade förslag, så kallade sponsorpaket. 
Vilket vi redan har berört tidigare. 
 
Utvärderingsprotokoll: 
För att ett företag ska kunna legitimera det faktum att de spenderar pengar på sponsring måste 
det kunna påvisas att nyttan som erhålls via sponsringen överskrider de utgifter som finns för 
den samma. Företaget bör här upprätta några nyckelpunkter som skall följas i 
utvärderingsarbetet av de aktiverade komponenterna. Var och en av dessa nyckelpunkter bör 
sedan tilldelas ett s.k. utvärderingsprotokoll. Många företag har av kostnadsskäl ej utvecklat 
sådana utvärderingsprotokoll. Utan de flesta förlitar sig på den information som den 
sponsrade organisationen tillhandahåller dem med, och använder sig av denna information då 
sponsringen, skall utvärderas.52  
 
Feedback 
Feedback kan definieras som ”överföringen av mottagarens reaktion tillbaka till sändaren”53. 
Alla händelser och reaktioner som kan härledas till det budskap företaget vill skicka ut genom 
sin sponsring kan anses vara en form av feedback. Här finns även utrymme för företaget och 
organisationen att dela med sig av sina upplevelser och funderingar kring sponsringen. 
Företaget bör här ställa frågan ”Uppnådde vi våra målsättningar tack vare sponsringen?” 
istället för den traditionella ”Vad gjorde sponsringen för oss?”54. Detta för att på ett effektivt 
sätt kunna utvärdera hur pass väl deras målsättningar var utformade. 
  
 
 

                                                 
51Stotlar, (2004), “Sponsorship Evaluation: Moving from Theory to Practice,” Sport Marketing Quarterly, s. 62 
52 Ibid, s. 62-63 
53 Fiske, (2004), Kommunikationsteorier, En introduktion, s. 36-37 
54 Stotlar, (2004), “Sponsorship Evaluation: Moving from Theory to Practice,” Sport Marketing Quarterly, s. 63 
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3.3 Hur sponsring kan påverka attityder 
 
För att kunna förstå hur sponsring påverkar en konsuments attityder, måste vi veta hur dessa 
attityder är uppbyggda, hur de uppstår och hur de hanteras. En attityd kan sägas vara en idé 
laddad med känslor som förutbestämmer hur en person agerar utifrån en bestämd social 
situation.55 Vad det gäller konsumenter och företag samt deras produkter så kan en attityd 
även beskrivas som ett inlärt sätt att reagera på ett särskilt objekt på ett positivt eller negativt 
sätt.56   
 
3.3.1 Hur attityder skapas och dess karaktär 
Attityder skapas när stimuli uppstår. Ofta är dessa stimuli en generalisering, därför kan många 
olika objekt associeras till dessa stimuli i folks medvetande. Personer har oftast två olika 
attityder gentemot ett visst objekt, en implicit och en explicit. Den implicita attityden är 
underförstådd, och kräver inget större tankearbete för att återfinnas. Men för att en person ska 
uppfatta sin explicita attityd krävs det dock en viss motivation för att återfinna denna. Varje 
uppfattning en person har om ett objekt leder till att detta objekt associeras med särskilda 
attribut och detta påverkar i sin tur personens attityd gentemot objektet. 57  
 
Konsumenter hanterar information i sex olika steg:  

1. Awareness (medvetenhet) 
2. Knowledge (kunskap) 
3. Liking (gillande) 
4. Preference (preferenser) 
5. Conviction (övertygelse) 
6. Purchase (inköp) 

 
Dessa sex steg sker i turordning. Något som innebär att om konsumenten ej klarar av passera 
det tredje stegen, gillande, så kommer konsumenten heller aldrig att nå eller utföra steg sex, 
inköp.58

 
De sex stegen kompletteras sedan med tre ytterligare dimensioner. Dessa dimensioner är de 
som skapar konsumentens attityd, och de beskrivs på följande sätt av Assael (figur 4). 59

 

 
Figur 4: En attityds tre beståndsdelar (Assael) 
                                                 
55 Mason, (2005), “How Corporate Sport Sponsorship Impacts Consumer Behavior,” The Journal of American 
Academy of Business, Cambridge, s. 33 
56 Assael, (1992), Consumer Behavior & Marketing Action, s. 196 
57 Ajzel, (2001), “Nature and Operation of Attitudes,” Annual Psychology Reviev, s. 29 
58 Yoon, & Choi, (2005), “Determinants of successful sports advertisements: The effects of advertisement type, 
product type and sports model,” Brand Management, s. 193  
59 Assael, (1992), Consumer Behavior & Marketing Action, s. 196 
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Nämligen: 

• Cognitive component (tankar) 
• Affective component (känslor) 
• Conative component (handling) 

 
Den första dimensionen är den en del i attityden där konsumentens uppfattning om ett visst 
märke eller en viss produkt formas. Den andra delen visar hur konsumenten har utvärderat 

på produkten? Den tredje delen visar hur 
rodukt. Huvudsakligen handlar denna del om hur 

enägen att köpa eller konsumera produkten konsumenten är.60

Inform av två möjliga vägar genom konsumenten medvetande 
när n

• Den perifera vägen 

g kvalité medan ett lågt kan 
pfattas som ett tecken på låg kvalité. Bland de saker som spelar en viktig roll här är hur 

umenten är att hitta information på egen hand, samt hur 
skic ig att hantera och tolka denna information. Enklare kan det påstås att 
den centrala vägen präglas av ett svagt engagemang av konsumenten, och den perifera vägen 
räglas av stort engagemang.61  

jälva karaktären på ett evenemang kan även det påverka hur 
n konsument ser på arrangemanget. Ett stort antal deltagare eller åskådare kan upplevas som 

produkten. Ser konsumenten negativt eller positivt 
konsumenten agerar gentemot en viss p
b
  

ationen kommer även att ta en 
 de  hanteras. Dessa vägar är: 
• Den centrala vägen 

 
Den centrala vägen hanterar främst information som konsumenten har tagit till sig genom att 
se till produktens fysiska egenskaper såsom färg, storlek med mera. Den perifera vägen 
påverkar attityder genom att peka på egenskaper som ej är hänförliga till själva produkten 
såsom pris. Ett högt pris kan uppfattas som ett tecken på hö
up
pass pålitlig källan för informationen bedöms vara. Det som påverkar konsumenten i dess val 
av ”väg” är hur motiverad kons

kl  konsumenten är på 

p
 
När en attityd har blivit fastställd hos endera parten, uppstår förväntningar baserade på 
tidigare handlingar och händelser riktade mot ett visst objekt. Dock är attityder ofta 
konsekventa. Det vill säga att om objekt B rankas före objekt C, och objekt A rankas före 
objekt B kommer objekt A även att rankas för objekt C.62 Vidare anses starka attityder ha ett 
par kännetecken som att de är relativt stabila över tid, resistenta gentemot övertalning och 
förändring samt att de kan förutsäga ett beteende. 63 När en person väl har utvecklat en attityd 
gentemot något är denna svår att förändra.  
 
Antalet deltagare, åskådare och s
e
ett tecken på framgång. Olika sorters evenemang lockar förhållandevis homogena grupper. 
Dessa kan vara homogena vid jämförelse av ålder, social klass eller dylikt. Detta leder till att 
personer som närvarat vid ett evenemang genom sina egna erfarenheter och attityder gentemot 
detta evenemang påverka andra i sin omgivning och deras attityder mot detsamma.64  

                                                 
60 Assael, (1992), Consumer Behavior & Marketing Action, s. 196-198 
61 Yoon & Choi, (2005), “Determinants of successful sports advertisements: The effects of advertisement type, 
product type and sports model,” Brand Management, s. 193 

 Behavior,” The Journal of American 

nnual Psychology Reviev, s. 37 
 

62 Mason, (2005), “How Corporate Sport Sponsorship Impacts Consumer
Academy of Business, Cambridge, s. 33 
63 Ajzel, Icek, (2001), “Nature and Operation of Attitudes,” A
64 Gwinner, Kevin, (1997), “A Model of image creation and image transfer in event sponsorship,” International
Marketing Review, s. 149  
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3.3.2 Effekter på attityder genom sponsring 

om sponsor finns förhoppningen att om en konsument hyser positiva känslor för den 

innebär 
etta oftast att konsumenten även antar att företagets produkter håller bättre kvalité än andra 

n observerats att konsumentens reaktion gentemot ett stimuli även påverkas av i 
ilken kontext konsumenten exponeras mot detta.68 En persons attityd påverkas dock inte 

dare vara de ”ultimata måltavlorna” för sponsorer. Detta då dessa 
ersoner har en stark tendens till att vara involverade och att de ofta identifierar sig med de 

S
sponsrade organisationen eller evenemanget så kommer dessa känslor även att överföras till 
det egna företaget. Uppnås detta så uppstår det en s.k. ”Halo-effekt”.65 Denna effekt innebär 
att konsumenterna upplever det sponsrande företagets produkter som bättre, än liknande 
företag och produkter. Konsumenterna luras då även att tro att företaget är en såkallad ”good 
corporate citizen”. Något som innebär att konsumenten tror sig veta att det aktuella företaget 
är bättre för samhällets välbefinnande än andra likvärdiga företag. I förlängningen 
d
företags. 66

 
Konsumenternas attityd och förmåga till inlärning, dess kognitiva förmåga, är andra faktorer 
som anses påverka hur effektiv sponsringen är. Har de aktuella företagen en framskjuten plats 
i konsumenternas kognitiva medvetande bidrar detta till att göra påverkan genom sponsring 
ännu starkare. Särskilda idrottsevenemang möjliggör för företagen att utnyttja sponsring som 
ett medel för att öka genomslagskraften och exponeringen inför de konsumenter som dras till 
dessa evenemang.67 Om en konsument, vid upprepade tillfällen exponeras för ett och samma 
stimuli så kommer individen i större utsträckning att känna igen och tycka om dessa. Vidare 
har det äve
v
enbart av dess kognitiva förmåga utan även av ett visst mått av affektion. Framför allt ökar 
den affektionsbundna påverkan på en persons attityd om denne kan koppla ihop produkten 
med en tidigare upplevelse. 69 Detta kan dock vara både positivt och negativt för 
konsumentens attityd gentemot produkten, beroende på vilken sorts upplevelse denne kopplar 
samman produkten med.  
 
Det är även troligt att sponsringen får en större effekt för konsumenternas uppfattning om 
själva varumärket/produkten om detta är mindre välkänt vid tillfället för exponeringen.  
Anledningen till detta är att en konsument som är bekant med varumärket använder sig av en 
större del av sin ”kognitiva kapacitet” för att hantera tidigare upplevelser kopplade till 
produkten. Som en direkt effekt av detta återfinns då ett mindre antal kognitiva resurser till 
förfogande för konsumenten för att hantera de nya upplevelserna kopplade till produkten.70  
 
Vidare så anses sportåskå
p
lag eller utövare som de ”stöder”.71 Genom att sammanknippas med de attityder och 
associationer som återfinns i ett arrangemang påverkas konsumenternas syn på en sponsor. 

                                                 
65 Mason, (2005), “How Corporate Sport Sponsorship Impacts Consumer Behavior,” The Journal of American 
Academy of Business, Cambridge, s. 34 

An Examination of the Effects of Time on Sponsorship Awareness Levels,” Sport 

tion of Attitudes,” Annual Psychology Reviev, 

afferty, & Harris, (2005), “Investigating sponsorship effectiveness: Do less familiar brands have an 
. 

reness Levels,” Sport 
g Quarterly, s. 44 

66 ibid, s. 34 
67 ibid, s. 34 
68 Pitts & Slattery, (2004), “
Marketing Quarterly, s. 44 
69 Ajzel, Icek, (2001), “Nature and Opera
 (s. 34) 
70 Carrillat, L
advantage over more familiar brands in single and multiple sponsorship arrangements?,” Brand Management, s
53 
71 Pitts & Slattery, (2004), “An Examination of the Effects of Time on Sponsorship Awa
Marketin

17 



 

Sponsorn kan då få en ökad trovärdighet i sin marknadsföring. Detta kan även bidra till att 
konsumenten, åskådaren, kan uppfatta det som att företaget har bidragit till att gör

72
a 

rrangemanget möjligt att genomföra.  Företaget förstärker då på bilden av sig själv som en 

dande det aktuella företaget är på en viss marknad kan också bidra till hur effektiv 
n sponsringsinsats blir. Det finns tydliga synergieffekter mellan att försöka skaffa sig större 

arje individs upplevelse av ett särskilt arrangemang påverkas och tolkas olika beroende på 

: Individens förflutna tillsammans med arrangemanget 

rändrad bild.  Det har också visat sig att positiva och negativa 
a en person närmar sig eller 

pplevt ett arrangemang som positivt finns det då 
e i samband med detta evenemang 

amstår i positiv dager. Så om ett arrangemang vid upprepade tillfällen uppfattas negativt 

En annan teori som kan användas för att försöka förklara hur konsumenters attityder kan 

 

          

a
”good corporate citizen”. Vilket leder till att konsumenten får en positiv uppfattning om 
företaget. Den skepsis som traditionellt finns kring reklam och annonsering kan därmed 
kringgås.  
 
Dock har negativa uppfattningar om ett objekt generellt sätt en större genomslagskraft och 
påverkan på attityden mot objektet än positiva uppfattningar. Dessa uppfattningar har en 
tendens att uppstå i ett tidigt stadium av hanterandet av information rörande ett visst objekt, 
och här sker uppdelningen om huruvida objektet uppfattas som positivt eller negativt.73  
 
Hur framträ
e
marknadsandelar och hur effektiv företagets sponsring är. Det kan enklare förklaras genom att 
om företaget ökar sin andel sponsring så kommer dess marknadsandelar att öka vidare kan då 
en ökad marknadsandel i sin tur leda till ett ökat sponsorengagemang.74  
 
V
individen själv. Likaså har olika idrotter ofta en egen image, vilken sponsorer i stor 
utsträckning försöker att utnyttja. Det finns tre huvudsakliga delar som påverkar imagen som 
företag brukar utnyttja. 
1: Antalet associationer en individ kopplar till arrangemanget 
2: Styrkan hos de aktuella associationerna.  

753
 
Dessa personliga upplevelser från olika tillfällen kan påverka hur individen upplever liknande 
arrangemang. Om upplevelserna är likartade från en gång till en annan kan detta leda till en 
djupt rotad och svårfö 76

utvärderingar fungerar som ett slags vägledare för huruvid
undviker ett objekt. 77 Om en person har u
också en större chans att de objekt som blivit exponerad
fr
ökar risken för en stark och svårföränderlig negativ bild av detta. Detta bidrar även till att de 
objekt som exponeras i samband med arrangemanget dras med i denna attityd, då anses inte 
heller dessa objekt vara positivt laddade. 
 
3.3.3 Balansteorin 

påverkas genom sponsring är den såkallade balansteorin. Balansteorin går ut på att 
konsumenten försöker att hitta någon form av balans mellan själva sponsorn och det 
sponsrade evenemanget. Dock kan en viss obalans uppstå. Ett tydligt exempel på en sådan

                                       
72 McDonald, (1991), “Sponsorship and the Image of the Sponsor” European Journal of Marketing, s. 34 
73 Ajzel, (2001), “Nature and Operation of Attitudes,” Annual Psychology Reviev, s. 35  
74 Mason, (2005), “How Corporate Sport Sponsorship Impacts Consumer Behavior,” The Journal of American 
Academy of Business, Cambridge, s. 34 
75 Gwinner, (1997), “A Model of image creation and image transfer in event sponsorship,” International 
Marketing Review, s. 151 
76 Ibid, s. 153 
77 Ajzel, (2001), “Nature and Operation of Attitudes,” Annual Psychology Reviev (s. 41) 
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obalans är om en välgörenhetsförening likt WHO (World Health Organisation) accepterar en 
donation eller sponsring ifrån en tveksam sponsor, t.ex. Phillip Morris. När en obalans uppstår 
så tenderar konsumenten att omvärderar sina negativa känslor gentemot den organisation som 
framstår som bättre/godare än förväntat, i detta fall Phillip Morris, till positiva känslor. Men 
även det omvända kan ske, nämligen att k

78
onsumenten omvärderar eventuella positiva känslor 

ll negativa. 

nna uppnås. Genom ömsesidigt utbyte och uppfyllande av löften från båda 
arter ska parterna möjliggöra att detta mål kan nås.81

 
pare, som interagerar med 

arandra. Dessa kan även kallas för företag och konsument. En mer komplex relation växer 

ed kunder, 
verantörer samt olika organisationer.

                                                

ti
 

3.4 Sponsring som en del av relationsmarknadsföring 
 
Relationsmarknadsföring (RM) kan definieras som ”marknadsföring sett som relationer, 
nätverk och interaktioner”.79 Vidare så kan RM även definieras som ”förståelsen, förklaringen 
och ledningen för ett pågående affärsförhållande mellan säljare och kund samt ett 
framåtskridande marknadsföringstänkande”.80 Grönroos ger en definition av marknadsföring 
ur ett RM-perspektiv. Denna definition innebär att marknadsföring skall etablera, fasthålla 
och förstärka relationen med kunder och andra partners. Detta så att målen för de involverade 
parterna ska ku
p

En relation kräver minst två parter. Förslagsvis en säljare och en kö
v
till ett nätverk. Relationer har alltid varit viktigt för affärsvärlden men har inte fått någon 
framträdande roll i marknadsföringsteorin.82

 
Relationer kan därför sägas vara de viktigaste beståndsdelarna i relationsmarknadsföring 
tillsammans med interaktioner och socialt utbyte. Det har föreslagits att varumarknaden först 
och främst använder sig av transaktionsmarknadsföring. Tjänsteföretag och organisationer 
inom den industriella sektorn använder sig av däremot i hög utsträckning av RM. Detta 
baseras på deras omfattande deltagande i komplexa nätverk, relationer m

83le

 
78 Cornwell, Weekes & Roy, (2005), “Sponsorship-linked Marketing: Opening the Black Box,” Journal of 
Advertising, s. 34 

stry 

os, (2000), Marknadsföring i tjänsteföretag, s. 9 -13 
on, (1994), “Making Relationship Marketing Operational,” Internation Journal of Service Industry 

79 Gummesson, (1994), “Making Relationship Marketing Operational,” Internation Journal of Service Indu
Management, s. 5 
80 ibid. s. 7 
81 Christian Grönro
82 Gummess
Management, s. 5 
83 Zineldin, (2000), “Beyond relationship marketing: technolocigalship marketing,” Marketing Intelligence & 
Planning, s. 20 
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Figur 5: 4Ps & RM (Gummesson 1994) 

nadsföring 
elationen mellan sponsorn och de sponsrade visar hur ett långsiktigt B2B (business-to-

dsföringen.84.  En väl fungerande relation 

arknadsorientering (MO) kan sägas vare en kartläggning av marknaden som kan bestå av 
implementering av forskning, design av marknadsstrategier, 

                          

 
3.4.1 Sponsring och relationsmark
R
business) förhållande utvecklar relationsmarkna
ligger till grund för viktiga byten och transaktioner.85 Relationsmarknadsföring är i högsta 
grad relevant när det praktiska genomförandet av sponsring studeras. Detta då fokus ligger på 
underhållet av det värde som uppstår mellan deltagarna (sponsorn och den sponsrade) till 
skillnad från ett rent utbyte av varor och tjänster.86 Detta bidrar till att helhetssynen av värdet 
är något som skiljer relationsmarknadsföring från transaktionsmarknadsföringen.  
 
3.4.2 Marknadsorientering 
M
olika komponenter så som 
optimal allokering av tillgångar, erbjuda relevant service och produkter och ta fram 
kommunikationsprogram som passar kunderna, något som har visat sig ha en positiv effekt på 
ett företags sponsringsverksamhet. MO har även beskrivits som en betydelsefull tillgång som 
hjälper till att ge sponsorn bättre förståelse för den dynamiken som finns närvarande på den 
marknad som företaget försöker nå ut till genom sponsringen.87

                       
84 Farrelly, Quester & Mavondo, (2003), “Collaborative communication in sponsor relations,” Corporate 
Communications: An International Journal, s. 129 
85 Christian Grönroos, (2000), Marknadsföring i tjänsteföretag s. 9-13 
86 Gummesson, (1996), “Relationship marketing and imaginary organizations: a synthesis,” European Journal of 
Marketing s. 9 
 87Farrelly, Quester & Mavondo, (2003), “Collaborative communication in sponsor relations,” Corporate 
Communications: An International Journal, (s. 130) 
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3.5 Kommunikation mellan parterna 
 
Inom företaget krävs det en effektiv kommunikation för vara säker på att den information som 
erhålls ifrån marknadsorienterade aktiviteter kan omsättas till lönsamma strategier för 
företaget. I sponsringssammanhang kan informationsutbytet leda till lönsamma samarbeten 
och utbyte av information mellan parterna.  
 
3.5.1 Tillit 
Tillit kan sägas vara en förväntning av förståelse för sin egen sårbarhet. Denna förståelse 
baseras utifrån de positiva förväntningar den ena parten har på den part som förväntas vara 
sårbar i ett sponsoravtal. Denna sårbara part är den part i ett sponsoravtal som är mer trolig att 
ta skada av den andra partens agerande, om detta uppfattas som ofördelaktigt. Anledningen 
till att tillit är så viktigt är att känslig information avhandlas mellan de olika parterna.88

 
3.5.2 Engagemang 
En annan viktig del inom sponsring är engagemang. Ett engagemang för varandra visar på 
parternas förberedelser för att uppnå maximal nytta och synergieffekter vid en relation. Detta 
ger också signaler om sponsorn och den sponsrades avsikter med samarbetet. Nyttan från 
sponsring växer då allt eftersom och den maximala nyttan kan uppnås först efter ett antal år, 
när länken och associationerna mellan parterna blivit tillräckligt starka hos konsumenterna.  
Detta engagemang kan därmed definieras som en villighet från de inbladade parterna att göra 
en kortsiktig investering för att i ett senare skede kunna dra långsiktig nytta av samarbetet.89

 
3.5.3 Utvärdering  
Den upplevda kommunikationen mellan företaget och organisationen är viktig för att få en 
stark känsla för samarbetet.90 En upplevelse som kan stärkas genom tydligt uppsatta och 
definierade mål samt att ett ingånget sponsoravtal fullföljs, och ej avbryts i förtid stärker 
denna känsla. Detta då ett fullföljande kan tyda på ett framgångsrikt samarbete sett från båda 
parternas håll. Därför är det viktigt att ett eventuellt sponsoravtal analyseras utförligt innan 
det ingås och efter att det avslutats bör det utvärderas för att se om det givit önskat resultat 
och om det är något som företaget kan engagera sig i på nytt.  
 

3.6 Sammanfattande modell 
 
Efter att ha gått igenom de teorier vi funnit användbara för att göra en studie om de frågor vi 
ställde oss i problembakgrunden, skapade vi en sammanfattande modell som skulle hjälpa oss 
att samla upp och jämföra teori med empiri.  
 
Den tar sin utgångspunkt i Marknadsföringsmixen (fig.2) där vi har identifierat sponsring som 
en del av Promotion. Detta har sedan lett oss till Promotionmixen (fig.3). Väl i 
Promotionmixen anser vi att alla delarna går att realtera till sponsring som sådan. Men vi har 
valt att lägga in sponsring under rubriken Public Relations (PR) eftersom vi kände att det var 
                                                 
88 Farrelly, Quester & Mavondo, (2003), “Collaborative communication in sponsor relations,” Corporate 
Communications: An International Journal, s. 133 
89 Ibid, (s. 132) 
90 Chadwick & Twaithes,  (2004), “Advances in the management of sport sponsorship: fact or fiction? Evidence 
from English professional soccer,” Journal of General Management, s. 48-49 
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den del ur företagets perspektiv och vad de ämnar uppnå med sponsring där sponsring gav den 
bästa matchningen. Ur PR har vi sedan gått vidare till vår modell kallad Sponsringens 
beståndsdelar (fig.6) I Bilaga 2 kan denna kedja som lett fram till den sammanfattande 
modellen följas grafiskt.  
 

 
Figur 6: Sponsringens beståndsdelar (sammanfattande modell) 
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4. Praktisk metod 
Här förekommer resonemang kring hur vi utfört våra intervjuer, och vilken access vi haft vid 
utförandet av dessa.  
 

4.1 Insamling av primärkällor 
En primärkälla är någon eller något som förser författarna med direkta kunskaper om de 
miljöer och/eller händelser som studeras.91 Insamlingen av primärkällor har skett via 
kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer har gjorts med en respondent på vart och ett av de 
utvalda företagen. Respondenterna valdes utifrån arbetsuppgifter samt deras kunskaps- och 
kompetensområde. Syftet med insamlingen av primärkällor är att få tillgång till ett empiriskt 
material som avsåg att ligga till grund för en del av studien. 

4.2 Intervjuguide och genomförande av intervjuerna 
Syftet med en intervju är att få olika respondenter att tala om de olika saker och egenskaper 
som ska undersökas i en studie. Standardisering innebär hur mycket den som intervjuar 
bestämmer i förväg om vad som skall frågas.92  Vi har valt att göra en mindre strukturerad 
intervju standardiserad. Om detta väljs är det viktigt att ha en metod för hur svaren kommer 
att kategoriseras. Bland de sätt som finns här kan nämnas att spela in intervjun på band.93 
Detta förefall vara det mest lämpliga för denna studie och intervjuerna bandades och 
transkriberades av författarna. Vidare erbjöd vi respondenterna att se en utskrift av 
intervjuerna. Då ingen av respondenterna visade något intresse av detta valde vi att inte skicka 
det material som insamlats och utarbetats med hjälp av intervjuerna. Vidare bör en kvalitativ 
intervju vara ”helhetsorienterad men samtidigt målinriktad”.94 Med denna avses det faktum 
att en bra intervju har någon form av struktur och bakomliggande tanke och ej enbart är ett 
vanligt vardagligt samtal mellan två människor.  
 
Detta har vi försökt uppnå genom att utforma ett frågeformulär som intervjuerna har baserats 
på, en så kallad intervjuguide. Intervjuguiden är i sin tur baserad på den teori som ligger till 
grund för studien, detta för att öka förståelsen av svaren, samt hjälpa till att stödja eller 
förkasta de teorier som vi har använt. En intervjuguide kan innebära en kort minneslista över 
de olika områden som ska täckas i en ostrukturerad intervju eller en mer strukturerad lista 
över frågeställningar som ska beröras i en semi-strukturerad intervju.95 Denna kan även ses 
som en handledning som gör att det bli enklare att genomföra intervjun, samt att föra in de 
olika svaren respondenten ger under rätt rubriker i studien.96

 
Vår intervjuguide (se bilaga 2) är utformad som ett antal små korta nyckelord som fungerat 
som en inkörsport till en öppnare diskussion (samtal) kring dessa. Under denna diskussion har 
vi ställt olika följdfrågor och ibland låtit respondenterna tala fritt om ämnet, utifrån de 
nyckelord som vi angett för respondenten.  

                                                 
91 Ibid, s. 143 
92 Hartman, (1998), Vetenskapligt tämkande. Från kunskapsteori till metodteori, s. 199 
93 Bell, (1995), Introduktion till forskningsmetodik, s. 95 
94 Repstad, (1999), Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 65 
95 Bryman, Alan, (2004), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 304 
96 Bell, (1995), Introduktion till forskningsmetodik, s. 95 
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4.3 Access 
Access handlar om att få tillgång till det man söker, i form av data eller information. Ett sätt 
att få detta vid genomförandet av intervjuer är att lägga ner tid och möda på den inledande 
kontakten med respondenten.97 Detta gjorde vi genom att den öppna intervjuguiden tillätt oss 
att småprata lite runt om ämnet innan de riktiga frågorna kom till stånd. Samt att frågorna var 
ganska mjuka och vi lät respondenten fritt tala om de olika frågorna. Vi anser att de vi 
intervjuat har försett oss med en god access, något som gör att anser våra svar vara riktiga och 
användbara i studien. 
 

4.4 Källkritik 
Som sagts tidigare i avsnittet om teoretisk metod så definieras källkritik som en kritisk 
värdering av det källmaterial som använts.98 Genom källkritiken prövas det även hur de källor 
som använts för studien har påverkat urvalet av och tillförlitligheten i de fakta som använts i 
studien.99

 
Vad det gäller våra primärkällor, det vill säga respondenterna, kan det säga att de flesta hade 
god kännedom om området som vi studerade. Detta då detta ingick i deras arbetsuppgifter. 
Dock var det en av respondenterna som ej hade sponsring som en del av sitt arbetsområde 
vilket ledde till att några svar ifrån denna respondent möjligen inte är lika tillförlitliga än från 
de andra. Vidare finns det alltid en risk att de intervjuade vet vad de ska svara för att framstå 
som ”korrekta”. Vilket kan leda till felaktiga tolkningar eftersom respondenten då ej svarat 
sanningsenligt på frågan, vilket gör att denna tolkas på ett felaktigt sätt i förhållande till hur 
det faktiskt förhåller sig.  
 

                                                 
97 Johansson Lindfors, (1993), Att utveckla kunskap, s. 135 
98 Repstad, (1999), Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 88 
99 Kylén, (2004), Att få svar: Intervju, enkät, observation, s. 131 
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5. Empiri
 
I denna del presenteras svaren ifrån de intervjuer vi har genomfört. Dessa svar kommer 
sedan att ligga till grund för vår analys. Empirin är uppbyggd så att den följer vår 
intervjuguide och vårt teoriavsnitt, för att bli enkelt att följa när vi sedan lyfter upp det till 
analysen.  

5.1 Västerbottens-Kuriren 
 
5.1.1 Presentation av företag
Västerbottens-Kuriren är en dagstidning som är baserad i Umeå. Den täcker främst 
Västerbottens län. Tidningen utges alla dagar utom söndagar och har en upplaga på ca 41 500 
exemplar.  
 
5.1.2.Presentation av respondent 
Malin Lindberg. Marknadsassistent på VK 
 
5.1.3 Intervju 
 
5.1.3.1 Utformning och utförande av avtal   
 
Respondenten anser att sponsring innebär en möjlighet för företaget att synas i ett 
sammanhang som är utvalt av företaget. Denne menar vidare att det inte finns någon större 
risk att emotionella motiv skulle ta överhanden. Det enda problemet som pekas på är att det i 
vissa fall är svårt att säga nej, trots att företaget måste göra det. Vidare anges att om 
organisationen eller arrangemanget har för många sponsorer finns risken att företagets 
exponering "drunknar i mängden". Dock menar respondenten vidare att "man syns ju alltid på 
något sätt". 
 
Företaget ger aldrig ut rena pengar, utan erbjuder annonsutrymme i utbyte. Sedan är företagets 
förväntning på den sponsrade organisationen att "...vi får tillbaka exponering till samma 
värde." 
 
Vidare nämner respondenten att företaget har ett antal huvudinriktningar för sin sponsring. 
När företaget bestämmer sig för att ingå ett sponsoravtal anser respondenten att det finns 
några saker som tagits i beaktning. "Vi tittar mycket på hur föreningen jobbar, ekonomi, var 
de syns."  Vid bedömning av ett arrangemang eller en förening görs denna bedömning på 
olika sätt från fall till fall. Vidare anges dock att "Vi säger ju ja egentligen 9 gånger av 10." 
Detta motiverar respondenten med att oftast är det bra saker föreningarna gör.  
 
Företaget jobbar enligt en riktlinje som går ut på att företaget genom sin sponsring helst vill 
nå ut till en yngre målgrupp. Detta innebär att 70 % av all sponsring riktas till en målgrupp 
som befinner sig i åldersintervallet 18-35 år. Resterande 30 % riktas mot målgrupper över 35 
år och under 18 år. Detta då företaget har identifierat att flest potentiella nya kunder befinner 
sig i åldersgruppen 18-35 år. Företaget arbetar också främst gentemot ett område som de 
benämner A-region 64. Denna region innefattar Umeå med kranskommuner.  
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Som nyttjningsbara kommersiella potentialer hos en förening nämner respondenten att. "Det 
är att vi får en bra exponering där vi är, att vi syns på ett bra sätt, och att vi förknippas med 
något positivt det är det som är det viktigaste." Detta är beroende på vad som sponsras, samt 
vilken målgrupp arrangemanget kan tänkas attrahera. Det företaget ofta försöker göra enligt 
respondenten är att ha sina produkter på plats. En annan exponering som nämns är 
möjligheten att få företagets logotyp tryckt på biljetterna till olika arrangemang.  
 
Enligt respondenten så är företagets engagemang till respektive sponsoraktivitet kopplat till de 
avtal som skrivits under. Vidare påpekas att dessa avtal ser olika ut beroende på vilka eller 
vad det är som sponsras. Det vanligaste tillvägagångssättet enligt respondenten är att. "Vi 
brukar spalta upp ungefär, det här får föreningen och i utbyte får företaget det här." 
 
När målsättningar för sponsringen skall fastställas uppger respondenten att när en förfrågan 
har inkommit så känner företaget efter om det är något sammanhang de vill synas i eller ej, 
samt vad företaget vill ha ut av ett eventuellt samarbete. Även här nämns att det dock varierar 
från fall till fall.  
 
Respondenten uppger att syftet med sponsringen oftast inte är utnyttja en tillfällig popularitet 
för någonting. Utan snarare fungerar det som så att har ett avtal genererat det utbyte företaget 
var ute efter så förnyas oftast dessa avtal. Företaget försöker arbeta långsiktigt med de 
föreningar de samarbetar med. Dock anges att de flesta sponsoravtalen sluts på kort sikt, 
närmare bestämt ett år.  
 
Synen på standardiserade sponsor paket är enligt respondenten positiv. Detta motiveras med 
att "Det är ganska bra när det har olika nivåer." samt att "...då ser man väldigt tydligt hur 
upplägget är.".  
 
 
5.1.3.2 Hur sponsring kan påverka attityder 
Respondenten anser att företaget ska förknippas med trovärdighet och professionalism. 
Företaget är redan etablerat och därför använder sig därför ej av sponsring för detta ändamål. 
Det anges dock att. "Syns vi i rätt sammanhang blir det en positiv effekt och då blir ju vårt 
varumärke ännu starkare och mer positivt. Hjälper även till att bibehålla varumärket." 
 
En risk som företaget anser föreligger vid sponsring är om arrangemanget eller föreningen 
som sponsras uppfattas som negativt. "Då kan vi i förlängningen bli förknippade med något 
negativt." menar respondenten. Som ett exempel på negativa händelser kan nämnas fylleri. 
Möjligheterna företaget ser med sponsring är att om arrangemanget eller föreningen som 
sponsras uppfattas som positivt så gäller detta även företaget.  
 
Enligt respondenten ser företaget enbart positivt på det faktum att de är baserade i de 
sponsrade föreningarnas närområde, detta då det anses att den lokala anknytningen är en vital 
del.  
 
Respondenten tror ej att sponsring påverkar konsumenters agerande i någon större 
utsträckning. Detta motiveras med följande svar. "Vi har försökt med t.ex. om vi har rätt att ha 
en annons i ett programblad eller att man har ett prenumerationserbjudande det ger ofta inte 
sådär jättemycket."  
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En indirekt effekt som respondenten identifierar som en möjlig följd av sponsring. Detta då ett 
sponsrat evenemang som sköts och arrangeras av en förening varit sponsrat av företaget en 
längre tid, riskerar att förknippas mer med företaget än föreningen. Något som i sin tur kan 
leda till att det blir svårt för företaget att avsluta detta samarbete. Denna indirekta effekt anses 
kunna vara problematisk inte bara för företaget, utan bli en belastning även för föreningen.  
 
Vidare nämner respondenten att företaget aldrig sponsrar enskilda personer, utan enbart 
"publika arrangemang". Företaget nämner något de kallar "den gode samhällsmedborgaren". 
Detta kan kopplas till olika arrangemang "...där har vi ett behjärtansvärt ämne att göra med..." 
och nämner som ett exempel det rosa bandet mot bröstcancer.  
 
 
5.1.3.3 Sponsring som en del av relationsmarknadsföring 
 
Företaget ser alla sponsoravtal som samarbeten. Det är nämligen viktigt för företaget att ha ett 
utbyte med den sponsrade föreningen. "Det som vi ger ut vill också ha tillbaka i möjligaste 
mån till samma värde." 
 
Den specifika huvudinriktningen som nämns är jämställdhet. Respondenten menar på att det 
är lite viktigare att stödja damidrotter. Detta då det anges att sponsringen inom herridrotterna 
redan är så pass utbredd. 
 
Enligt respondenten så är sponsring "...alltid samarbete mellan två parter." Styrkeförhållandet 
mellan företaget och de föreningar som sponsras beskrivs på följande sätt. "Vi styr ju ofta hur 
det ska se ut/.../Självklart tar vi in idéer också. Ibland är det ju föreningar som har väldigt bra 
idéer på vad man skulle kunna göra. Självklart lyssnar man ju på det"  
De associationer som företaget vill ska uppstå när de syns i olika sammanhang är "positiva 
associationer. Är det duktiga och framgångsrika lag och de syns mycket och sådär så är det ju 
positivt." 
 
5.1.3.4 Kommunikation mellan parterna 
 
Har företaget varit med förr då utvärderas hur väl sponsringen föll ut vid det tidigare tillfället, 
och därefter tas ett beslut huruvida det är värt att fortsätta eller ej. De som sköter denna 
utvärdering på företaget är en grupp bestående av marknadschefen, marknadsassistenten och 
en marknadsanalytiker.  
 
När frågan om risker med krav på varandra mellan parterna, företaget och den sponsrade 
aktiviteten/föreningen, nämner respondenten att det kräver mycket tid. På grund av tidsbristen 
och att få personer på företaget arbetar med sponsring finns risken att kommunikationen 
emellan dessa personer ibland kan brista. Något som kan leda till att delar av ett ingånget 
avtal risker att bli ouppfyllda.  
 
Enligt respondenten går utvärderingen av olika arrangemang till på följande vis.  
"Man har lite kontakt efteråt och sammanfattar." Vid utvärderingen skall ett antal frågor 
kunna besvaras. "Vad fick dem, vad fick vi, vad var bra, vad var dåligt, vad kan man göra 
bättre, är det värt att fortsätta?" En utvärdering liknande det som nyss beskrivits försöker 
företaget att ha för varje sponsringsaktivitet.  
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5.2 Umeå Energi 
 
5.2.1 Presentation av företag 
Umeå Energi är ett energi och kommunikationsföretag ifrån Umeå. De producerar, 
distribuerar och säljer energi till drygt 54 000 privat- och företagskunder. Vidare är de även 
en stor leverantör av bredbandstjänster, via affärsområdet UmeNet. 
 
5.2.2 Presentation av respondent 
Anette Mångsén, Marknads och PR ansvarig  
 
5.2.3 Intervju 
 
5.2.3.1 Utformning och utförande av avtal 
För att företaget skall gå in i en förening så undersöker företaget dess ekonomi, policys samt 
hur aktiv föreningen är. Sedan bedöms om företaget och föreningen passar ihop, om där finns 
en god matchning mellan parterna.  
 
De målgrupper som företaget hoppas nå ut till genom sin sponsring är främst befintliga 
kunder. Respondenten nämner att idrott är en förenande verksamhet, som förenar många 
människor, att det är "lustfyllda sammanhang". Någon som kan bidra till att åskådaren är mer 
lättillgänglig för input.  "Allmänt stöd utan krav på motprestation det ställer vi inte upp på." 
menar respondenten. Känslan för det lokala näringslivet anser respondenten finns där 
eftersom företaget är verksamt på ort och ställe. 
 
Som den viktigaste nyttjningsbara potentialen hos en förening nämner respondenten 
exponering. "Ett framgångsrikt lag som syns i media, då får vi ju exponering av varumärket 
på ett positivt sätt." Vidare anges att företaget inte är någon bidragsgivare. Med detta menas 
att företaget ser sponsring som ett samarbete, och att företaget alltid kräver motprestationer 
som kan vara till nytta för företagets affärer. När det gäller engagemang utöver själva 
sponsringen påpekas det att företaget tar med sig kunder och går på match med någon av de 
sponsrade föreningarna. Företaget ställer sig inte negativa till att medverka i aktiviteter som ej 
fastslagits i ett sponsoravtal med motiveringen. "Finns det ett intresse för våra kunder kan vi 
medverka i aktiviteter utöver de som finns i avtalet." 
 
När företaget skall bestämma vilka målsättningar som ska gälla för en sponsorinsats nämner 
respondenten att detta sker i dialog med föreningen. Denna dialog använder företaget för att ta 
reda på vilka möjligheter föreningen kan erbjuda företaget. Detta används även för att ta reda 
på vilken potential en förening har sett utifrån medieintresse och exponering. När ett 
sponsoravtal ingås ser företaget helst att det är ett långsiktigt samarbete som inleds. Ofta 
skriver företaget dock ettårsavtal när en förening sponsras för första gången. Detta för att ha 
möjlighet till en uppföljning redan efter första året, för att kunna utvärdera om samarbetet ska 
fortsätta eller ej. Vidare anges att när företaget och föreningen lärt känna varandra så kan 
företaget tänka sig längre avtal, två- till treåriga.  
 
När det gäller exponering så varierar det var företaget föredrar att synas. Respondenten menar 
att företaget självklart vill ha en exponering av någon form, då satsningen gäller 
elitverksamhet. Är det ett arrangemang där TV kommer att vara närvarande menar 
respondenten att företaget helst vill ha en skylt där det filmas mycket. Vidare nämns 
möjligheten till att exponeras på dräkter, hemsidor, bilar med mera. Dock anges att vid 
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sponsring av olika aktiviteter med barn och ungdomar är företaget inte direkt ute efter någon 
form av exponering.  
 
Föreningarnas användande av standardiserade sponsorpaket ser respondenten positivt på. 
Respondenten liknar dessa paket med en meny där föreningarna har prissatt de olika delar 
som de kan erbjuda vid ett sponsorsamarbete. Utifrån denna meny utformar sedan företaget 
sitt egna urval. Planeringen och identifieringen av de kostnader som uppstår i samband med 
sponsring planerar företaget in i sin marknadsplan. När detta är gjort budgeteras det för dessa 
kostnader, 
 
Respondenten tror inte att det finns någon risk för att emotionella beslut fattas. "Jag är totalt 
omutbar och rättvis." Vidare anger respondenten att sponsring är en rent affärsmässig 
investering för företaget.    
 
5.2.3.2 Hur sponsring kan påverka attityder 
Bland de negativa bieffekter som kan tänkas uppstå nämner respondenten risken att den 
sponsrade föreningen på något sätt bryter mot någon av företagets policys. Eller att personer 
med anknytning till föreningen eller evenemanget uttalar sig eller gör saker som kan skada 
företagets varumärke men att om alla riktlinjer följs så blir den positiva bieffekten att 
företagets varumärke stärks. 
 
Då företaget ingår ett sponsoravtal anser respondenten att en av de viktigaste sakerna att ta i 
beaktning är etik och moral. Vidare uppges att företaget har två policys som de följer, 
nämligen en drogpolicy och en miljöpolicy. Drogpolicyn går ut på att företaget ej samarbetar 
med företag som producerar alkohol och miljöpolicyn går ut på att företaget ej vill förknippas 
med miljöstörande arrangemang. Som exempel på sådana miljöstörande aktiviteter kan 
nämnas olika sorters motorsporter 
 
Respondenten anger att det som är tilltalande med att sponsra är att bland annat att deras 
framgång spiller över på sponsorn, samt att idrotten ger mycket medieuppmärksamhet.  
Vidare uppges att sponsring av lokala lag som varit med länga ger goodwill åt företaget. Det 
är viktigt att både den sponsrade föreningen och företaget ger upphov till positiva 
associationer, som till exempel framgång, nytänkande och pålitlighet. Föreningarna har även 
indirekt agerat som budbärare för varumärken när det har rest runt i olika delar av landet och 
spelat. Detta ger ny exponering och möjligheter till nya marknader. Det hävdas att varumärket 
stärks och bibehålls genom att de sponsrar föreningar som finns på orten och är starkt 
förknippade med den. Den positiva effekten genomsyrar flera generationer av släkt och 
vänner.  
 
"Sponsringen erbjuder en plattform så är det ju ändå vårt ansvar att agera på ett bra sätt." Det 
är alltid bra att synas i positiva sammanhang, framgång för laget ger ett stärkt varumärke. 
Men, det ligger på företaget att kunna nyttja detta på ett bra sätt, hitta en väg att nå 
konsumenten. Respondenten tycker inte att det är några svårigheter att dra paralleller mellan 
deras verksamhet och idrotten. Samtidigt anses att företagets produkter är "ganska osexiga" 
och inga varor som konsumeras och inhandlas snabbt, utan ofta kostar relativt mycket och 
kräver viss eftertanke, vilket i förlängningen innebär att det tydligt måste framgå att företaget 
är pålitligt och prisvärt.  
Ett bra sätt att kringgå den skepsis som finns krig traditionell reklam är enligt respondenten 
humor och events. Det ger en kommunikation mellan kund och företag. Samtidigt betonas 

29 



 

vikten av att inte skrika för högt, det krävs eventuell utbildning och känsla viktigt för att hitta 
en bra balans.  
 
Respondenten ser inga nackdelar med att vara baserad i närområdet. Däremot finns det 
fördelar i form av att föreningarna kan hjälpa till med olika arbeten som kan ligga till nytta för 
affärsverksamheten. Om en förening har för många sponsorer finns en risk att företagets 
exponerig drunknar i havet av andra företag som också sponsrar föreningen, företaget strävar 
därför, av ekonomiska skäl, efter att vara "top of mind" hos konsumenterna. 
 
Respondenten tror att det förekommer en del indirekta effekter av sponsring. Varje person 
omges av ett närverk som kan komma att påverkas i positiv riktning till förmån för företaget, 
om valet står mellan två olika leverantörer.  
 
 
5.2.3.3 Sponsring som en del av relationsmarknadsföring 
Respondenten uppger att företaget ser sponsring som ett samarbete. "Som ska utmynna i 
affärsnytta." Vidare anses sponsring vara en del av relationsmarknadsföringen. Det är 
företagets vilja att det skall fungera på det sättet.  Vidare anser respondenten att 
styrkeförhållandena är jämbördiga men betonar att "money talks". Presterar föreningen bra är 
sponsorn mer ödmjuk. Dock förekommer ingen styrkemätning mellan parterna. Föreningarna 
vet oftast var gränserna går och företag och förening är lyhörda för varandra. Att vara 
matchvärd är något som kan nyttjas för kundträffar och det i sin tur kan stärka och etablera 
relationer till kunder.  
 
På frågan om risker med krav på prestationer mellan företag och förening menar respondenten 
att det krävs "fingertoppskänsla" och att det är en "balansgång". Detta motiveras med att 
företaget ej kan kräva för mycket av idrottarna eftersom deras huvudsyfte är att utöva sin 
idrott. Men krav menas att företaget skall kunna ställa, något som de ser till genom att i vissa 
avtal skriva in så kallade prestationsbonusar. Som exempel på en sådan prestationsbonus 
nämns att ett lag får si och så mycket pengar vid sponsring, men når laget slutspelet i sin idrott 
får föreningen/laget en fastställd extrasumma. Enligt respondenten är föreningarna som har 
prestationsbonusar positiva till dessa.  
 
 
5.2.3.4 Kommunikation mellan parterna 
 
Vid kartläggningen av vilken marknad företaget vill synas på genom sponsringen uppger 
respondenten att "Det sker nog kanske inte riktigt så strukturerat som man kan tro, utan det är 
ju mer på känsla.”. Vilka idrotter som är populära och som får många deltagare." Vid 
kartläggningen av föreningar eller arrangemang som företaget tecknar avtal med är arbetet 
något mer noggrant. 
 
Vid stora sponsoråtaganden menar respondenten att företaget bara vill skriva sponsorkontrakt 
på ett år i taget, för att kunna möjliggöra en årlig träff och utvärdering av föreningen. Vidare 
anges att "samtidigt vill ju ha kontakten, och den tappar man lite grann när man skriver långa 
avtal för det brukar vara "dött" mellan avtalsskrivningarna, och det är inte kul."  
 
När företaget och en sponsrad förening skall dela erfarenheter med varandra anger 
respondenten att de årliga avstämningarna användes till detta ändamål. Utifrån dessa 
avstämningar beslutar sig sedan företaget om avtalet skall förlängas eller ej. Men det 
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viktigaste med sponsring enligt respondenten är "att det ska vara till nytta för våra affärer, och 
i slutändan då till våra kunder." De huvudsakliga skälen för företaget att sponsra varierar. 
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5.3 Motorcentralen i Umeå 
 
5.3.1 Presentation av företag 
Motorcentralen i Umeå är ett familjeföretag, som nu drivs och ägs i tredje generation av 
syskonen Anna och Michael Ericsson. Företaget grundades 1944. Deras verksamhet är 
försäljning av nya och begagnade fordon, samt reparation och verkstadsarbeten. De saluför 
varumärken som VW, Audi, Scania, Skoda.  
 
5.3.2 Presentation av respondent 
Mikael Ericsson, VD 
 
5.3.3 Intervju 
 
5.3.3.1 Utformning och utförande av avtal 
Företagets syn på sponsring är enligt respondenten att det måste vara välplanerat och att det 
bör ha en marknadsundersökning som grund. Detta för att företaget ska veta vilka vilken 
målgrupp det vill attrahera. 
 
Respondenten anser att det viktigaste att tänka på då ett sponsoravtal ingås är att ta reda på 
vilken målgrupp som skall nås. "Var vill jag nå någonstans med det här?" Vid kartläggningen 
av olika marknader uppger respondenten att de varumärken som företaget företräder gör egna 
marknadsundersökningar. Dessa finns att tillgå för företaget och ligger sedan till grund för 
företagets beslut. Här nämns något han definierar som "förtäckta målgrupper". I detta fall 
handlar det om kvinnors köp av företagets produkter, uppskattningsvis 35 % av dem som 
köper företagets produkter i nuläget är kvinnor. Här kommer resonemanget om "förtäckta 
målgrupper" in. Dessa 35 % är de som faktiskt betalar för produkten, men som slutanvändare 
är kanske den delen ännu högre. Skillnaden där emellan definierar respondenten som den 
"förtäckta målgruppen".  
 
När företaget ska bedöma huruvida det vill synas i samband med ett särskilt evenemang har 
företaget en ledningsgrupp. I denna ledningsgrupp som består av elva personer, återfinns alla i 
företaget som har ett budgetansvar. De målgrupper som företaget försöker nå med sin 
sponsring varierar. Till exempel nämner respondenten att genom sponsring av en av 
föreningarna avsåg företaget att ursprungligen nå ut till fler kvinnor, men numera attraherar 
den förening alla sorters kunder. Vidare nämns även att möjligheten att få biljetter till olika 
evenemang är ett bra sätt att locka kunder.  
  
Respondenten är även noga med att påpeka att företaget ej vill samarbeta med föreningar som 
kan uppfattas som oprofessionella, då att även detta skulle påverka allmänhetens uppfattning 
av företaget.  
 
Respondenten menar på att då regionen som företaget är verksamt i är relativt litet finns det 
inga direkta nackdelar med att vara baserat i regionen. Som fördelar med att finnas och vara 
verksamma i regionen nämns närheten och möjligheten att närvara vid de sponsrade 
evenemangen, och på så sätt koppla de till sin egen verksamhet. Dock menas att det finns en 
risk att företaget väljer att sponsra föreningen då den kommer från närområdet, eftersom det 
är lätt att bli påverkad av vad som sägs och skrivs kring föreningen. 
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På frågan om nyttjningsbara kommersiella potentialen så nämner respondenten företagets 
möjligheter att använda sig av en förenings spelare i marknadsföringssyften. Vilket i det 
aktuella företagets fall innebär att någon eller några spelare ifrån en sponsrad förening 
kommer till företaget och visar upp dess produkter får kunderna. Något som även är mycket 
uppskattat av kunderna och som därmed kan anses bygga företagets varumärke. 
Respondenten säger också att företaget kan tänka sig att medverka i aktiviteter utöver de som 
fastställts i avtalet, under förutsättningen att det är "någon mindre sak".  
 
Målsättningarna för företagets sponsring diskuteras och bestäms i en annan av företagets 
ledningsgrupper. Denna ledningsgrupp består av företagets båda delägare samt dess 
ekonomichef. Här bestämmer företaget huruvida det ska sponsra och om ja vilka summor det 
kommer att röra sig om.  
 
När företaget skriver avtal skrivs dessa på två till tre år. Detta enligt respondenten för att. "Ska 
man få ut något så måste man ha en kontinuitet i det också." Detta för att företaget ej enbart 
skall ge bort en viss mängd pengar och sedan inte följa upp det.  
Vad det gäller exponering så anses det inte räcka med bara en förfrågan för att får sponsring. 
Utan företaget vill även ha något i utbyte. Företaget vill ha ett stort engagemang från båda 
parterna. Sedan är det även viktigt att företaget frågar sig vad det vill uppnå med sponsringen.  
 
Gällande standardavtal som erbjuds av föreningar så menar respondenten att det kan vara så 
att något av standardpaketen passar. Dock menas att det inte är särskilt troligt att ett 
standardpaket skulle passa företaget fullt ut, utan att företaget troligtvis skulle ha egna 
önskemål. Detta innebär att företaget får ta en dialog med föreningen och förhandla sig till det 
avtal företaget vill ha, dock kan detta ibland leda till att företaget får betala lite mer än vad 
som ursprungligen var tänkt, men inte alltid. Det kan ses som ett givande och tagande då de 
som sponsras också är beroende av ett fungerande samarbete och resultat. 
 
Enligt respondenten är det viktigt att företaget har en strategi. "Man måste ha en strategi och 
några få som man är med på och sponsrar och har ett större engagemang. På lite längre sikt så 
det är inte bara en engångsföreteelse." 
 
Företaget försöker använda sig av olika marknadsundersökningar för att skapa en strategi för 
sina val att sponsringsaktiviteter. Respondenten menar vidare att det kan finnas vissa 
svårigheter med att koppla samman ett visst evenemang med en specifik målgrupp. Det leder 
till en bedömning, en känsla, än en analys som avgör om företaget ska sponsra evenemanget 
eller ej. 
 
5.3.3.2 Hur sponsring kan påverka attityder 
Respondenten anser att det alltid finns en risk att de som företaget sponsrar beter sig illa. 
Något som blir extra tydligt i företagets fall eftersom det är ett lokalt företag som sponsrar en 
lokal förening. Detta gör att om något negativt skulle hända i staden som föreningen är 
inblandat i skulle detta kunna spilla över på företaget. 
 
De huvudsakliga skälen till sponsrig skiljer sig enligt respondenten från fall till fall. Någon 
gång kan det ju vara så att företag vill sälja en produkt. Vid andra tillfällen kanske bara gäller 
för företaget att tala om att det finns, och att därmed bygga upp sitt varumärke. I de fall 
företaget försöker bygga sitt varumärke anges att det främst är en emotionell aspekt, eftersom 
företaget då försöker att vända sig till kunderna.  
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Bland de föreningar företaget har sponsoravtal med uppger respondenten ett antal attribut hos 
dessa föreningar som tilltalar företaget. Bland dessa attribut återfinns: "Öppen och spontan 
attityd", "Enkla att umgås med" samt att de är "målinriktade och fokuserade på sin grej. 
Vidare anges att föreningarna de samarbetar med kan anses vara "fräscha", "en frisk fläkt", 
"framåt" "okomplicerade och med en ärlig attityd". Företaget vill uppfattas av konsumenterna 
som tryggt och att kunden alltid kan komma till företaget oavsett om denne är nöjd eller 
missnöjd". Även om företaget nått de målsättningar som initialt satts upp för sponsringen, att 
det är osäkert vilka ytterligare följdeffekter som uppstått.  
 
Respondenten anser att sponsring i allra högsta grad är en effektiv plattform för att stärka 
företagets varumärke. Sponsring anses även är ett användbart verktyg för att rädda kvar 
företagets målgrupp. Det hjälper till att skapa mervärde för varumärket. Vad det gäller 
utnyttjandet av sponsring för att bibehålla ett varumärke uppgavs vikten av att synas 
kontinuerligt med framgångsrika idrottsmän och föreningar samt att detta ej är låst enbart till 
idrotten även kulturella evenemang kan vara av intresse. 
  
Hur konsumenter och deras agerande påverkas av sponsring var respondenten ganska osäker 
på. Detta då denne ansåg att olika konsumenter agerar väldigt olika. Vissa kanske köper 
företagets produkter bara för att de känner till att företaget stödjer och sponsrar en särskild 
förening, medan det säkert finns de inte bryr sig om det när de gör sina inköp. Detta motiveras 
med att människor har så vitt skilda intressen. Det menas menar att den främsta målsättningen 
med sponsringen inte är att få till ett avslut (en försäljning) med en kund. Det viktigaste med 
sponsringen är att få kunden att besöka företaget. Vidare anges att när den sortens produkt 
som företaget säljer skall köpas då vill företaget vara i "top of mind" hos konsumenten.  
 
Vad det gäller mängden sponsorer som den sponsrade föreningen har så identifierar 
respondenten en risk med att föreningens varumärke används av för många företag och 
därmed förlorar en del av sitt värde. Det menas att det troligtvis ej finns särskilt många 
indirekta effekter som kan uppstå som ett resultat av sponsringen. Något som motiveras med 
att företagets produkter är en stor investering och tar mycket tid i anspråk innan ett köp.   
 
Som en positiv bieffekt menar respondenten att om en förening som företaget samarbetar med 
når framgång, så sugs företaget med i framgången.  
 
5.3.3.3 Sponsring som en del av relationsmarknadsföring 
Enligt respondenten är sponsring inte bara innebär att köpa en skylt på en arena utan att det 
ska vara ett samarbete. Då är respondenten övertygad om att sponsringsverksamhet ger något 
tillbaka. Respondenten anser att marknadsföringen som sker med hjälp av en förening kan 
anses som relationsmarknadsföring, då denna är direkt riktad mot en mindre grupp. Vad det 
gäller styrkeförhållandet mellan företaget och föreningarna, hade respondenten inte något bra 
svar då det är andra personer på företaget som sköter den direkta kontakten med dessa 
föreningar. Dock anser respondenten att företagets sponsring de senaste åren har gått mer mot 
relationsmarknadsföring. Detta motiverar respondenten med att för 5-6 år sedan hade 
företaget enbart en stor andel pengar som gick till marknadsföring och som innefattade alla 
marknadsföringsaktiviteter.  
 
Men nu bestämmer företaget i förväg vad pengarna ska satsas på och vilken utsträckning, det 
är mer fokuserat. Vad det gäller byggande, stärkande och bibehållande av företagets 
varumärken så anser respondenten att det viktigaste är att företaget kan ta med sina kunder på 
olika evenemang som en direkt följd av sponsringen. Här tar företaget också i beaktande vart 
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deras kunder, både nuvarande och tilltänka går för att fördriva sin fritid. Som ett exempel 
nämner respondenten att många mindre företagare gärna går på ishockey, och detta gör att 
företaget gärna syns i det sammanhanget. 
  
Dock så ser respondenten inga större risker i att företaget och föreningen ställer krav på 
varandra vad det gäller prestationer. Detta då företaget lägger sig ej i de olika föreningarnas 
resultat eller spel. Respondenten menar vidare att om företaget går in i föreningen i ett tidigt 
och mindre framgångsrikt skede, så handlar det ofta mer om tur än skicklighet från sponsorns 
sida huruvida denna förening kommer att bli framgångsrik eller ej. 
 
 
5.3.3.4 Kommunikation mellan parterna 
En annan risk som respondenten nämner är att om företaget vid en marknadsundersökning 
märker att ett samarbete med en förening ej har givit det resultat som önskades. Det påpekas 
dock här att det också kan betyda att företaget inte har jobbat på rätt sätt tillsammans med den 
sponsrade föreningen. 
 
Respondenten påpekar vidare att den föreningen som företaget har det största engagemanget i, 
där är samarbetet så pass djupt att risken inte kan uppfattas som stor. Detta då företaget och 
föreningen jobbar väldigt nära varandra och enligt respondenten har mycket goda relationer 
till varandra, dock alltid en risk med alla samarbeten.  
 
Vid planeringen av sponsringen och dess utgifter så uppger respondenten att företaget har 
olika konton för detta. Dessa konton knyts sedan till en specifik aktivitet, eller sponsring. 
Detta för att företaget skall kunna följa kostnadsutvecklingen för de olika aktiviteterna. "nu 
har vi betalt så här mycket det hade vi tänkt oss att det skulle ge. Har det gett det? Även om vi 
inte gör en marknadsundersökning så gör vi en bedömning. Är vi nöjda? Ja eller nej. Är det 
tveksamt då kanske vi måste ta en diskussion, om någonting annat sen går vi vidare.  
 
Vad det gäller kontakten med de sponsrade föreningarna säger respondenten att "det är bara 
att ringa dem", beroende på vilken förening som skall kontaktas så är det olika personer som 
hanterar olika föreningar och företagets avtal med dessa. När det kommer till utvärderingen 
av sponsringen kan detta skötas på många olika sätt, som exempel kan nämnas att parterna 
kan träffas över en fika och diskutera. 
 
Vid kartläggningen av föreningar, då företaget är regionsledande vad det gäller försäljning av 
den produkt som företaget saluför, anser respondenten att urvalet är enkelt, nämligen att 
företaget koncentrerar sig på de största idrottsföreningarna i regionen. Som anledning till 
varför dessa föreningar väljs, nämner respondenten det faktum att dessa föreningar omges av 
bra publicitet i diverse medier.  
 
 

5.4 Ålö 
 
5.4.1 Presentation av företag 
Ålö är ett företag som tillverkar frontlastare. De finns representerade på över 30 marknader 
runt om i världen. Ålö är idag marknadsledare i nio länder och är även den världsledande 
tillverkaren av frontlastare med tillhörande redskap. Företaget har sitt huvudkontor i Umeå.  
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5.4.2 Presentation av respondent 
Anna Nordström. Management Assistant 
 
5.4.3 Intervju 
 
 
5.4.3.1 Utformning och utformning av avtal 
Då företaget bedömer huruvida ett arrangemang överensstämmer med de sammanhang 
företaget vill synas i nämner respondenten återigen detta med utbyte. Här ger respondenten 
även ett exempel på ett sådant utbyte, företaget kan få biljetter till arrangemang genom en 
sponsrad förening och detta anses vara till direkt nytta för företaget. Den målgrupp företaget 
hoppas nå är främst de egna medarbetarna, något som motiveras med att företaget ej har stora 
förhoppningar om att finna nya kunder genom sponsring.  
 
På frågan om vad hos en förening som kan tänkas attrahera företaget nämner respondenten tre 
saker. Att företaget kan stödja det lokala. Att företaget kan ge medarbetarna någon nytta 
genom sponsringen. Samt att företaget kan nå ut med sitt budskap. Det engagemanget som 
företaget har utöver sponsringen är att de får biljetter av föreningen och sedan ser till att förse 
föreningen med supportrar och åskådare vid matcher och andra arrangemang. Det påpekas 
dock här att företaget väldigt sällan deltar i arrangemang utöver de som fastslagits i avtalet. 
Detta då företaget inte ser något nytta i ett sådant engagemang.  
 
Vid bestämningen av målsättningar sker det på olika sätt beroende av vad det gäller för 
någonting. Respondenten ger här ett exempel om det är en skola som ringer då vill företaget 
gärna veta om skolan har någon inriktning som är relaterad till företagets verksamhet. Vidare 
anges att satsningen på sponsring inte baseras på någon tillfällig popularitet, utan då 
lokalförankring är det viktigaste elementet så är företagets sponsringssatsningar långsiktiga. 
Dock skriver företaget enbart korta sponsoravtal, d.v.s. avtal som ej sträcker längre än två år. 
Varför företaget gör på detta vis kunde respondenten ej svara på.  
 
Respondenten anser att sponsring är en blandning av en möjlighet till ökad exponering samt 
möjligheten till en lokal förankring. Detta motiveras med att företagets kunder inte är "var 
man". Företaget försöker även att inte enbart sponsra eller stödja det lokala föreningslivet utan 
även andra saker som t.ex. skolor.  
 
Den emotionella risken med att sponsra föreningen i företagets närområde är något som 
företaget är medvetna om. För att motverka detta berättar respondenten att företaget arbetar 
efter något de valt att kalla "farfarsprincip". Denna princip går ut på att om ett sponsor 
engagemang kräver mycket pengar måste det alltid förankras på en högre nivå inom företaget 
innan det genomförs. Detta hjälper även till att förhindra att någon som är ansvarig för en 
budget på eget bevåg kan ge bort pengar till ett ändamål som endast denna person finner 
nyttigt, något som i sin tur riskerar att snedfördela fördelningen av sponsorpengar inom 
företaget. 
 
I de sponsoravtal företaget har nämner respondenten att det viktigaste för företaget ej är att ha 
en stor skylt någonstans på arenan utan det är viktigare att föreningen förser företaget med 
biljetter till deras arrangemang. Vad det gäller företagets syn på standardiserade sponsorpaket 
uppges att företaget vill ha individuellt utformade sponsoravtal. Något som motiveras med 
den speciella målgruppen företaget har. Vid planeringen för de utgifter som kan uppstå i 
samband med sponsring uppges att detta finns med i företagets budgetar. Respondenten 
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kommer sedan in på att när det gäller att associera företaget med ett specifikt arrangemang är 
det viktigt att arrangören, föreningen, inte är iblandade i några konstigheter som t.ex. skumma 
affärer eller liknande. Som ett seriöst företag menar respondenten är det viktigt att 
sammanhangen exponeringen sker i också är seriösa.  
 
 
5.4.3.2 Hur sponsring kan påverka attityder 
Respondenten tror att det är svårt att locka fram några associationer för företaget och dess 
produkter genom sponsring. Något som motiveras med att sponsringen främst är till för att 
skapa ett mervärde för företagets medarbetare, samt det faktum att företaget enligt redan är 
välkänt i regionen. En indirekt effekt som anses kan uppstå som en följd av sponsring är att 
företaget får nya medarbetare. Detta då exponeringen inte alltid leder till en direkt försäljning 
utan kanske gör at folk får upp ögonen för företaget och dess verksamhet. Något som 
förhoppningsvis kan leda till att företaget kan få nya medarbetare. Enligt respondenten 
uppfattar företaget att det finns fler fördelar som en följd av att de är baserade i de sponsrade 
föreningarnas närområde. Respondenten nämner här bl.a. utöver möjligheten att hitta nya 
medarbetare, att de som köper företagets produkter vet att företaget finns på plats i närheten 
m.m. 
 
Vid etableringen av företagets varumärke menar respondenten att sponsring hjälpa till med att 
få varumärket att "växa i sinnet" hos fler människor. Detta menar respondenten även bidrar 
till att stärka och bibehålla företagets varumärke. Det anses att exponering är viktigt när det 
gäller att etablera, stärka och bibehålla företagets varumärke. Som tidigare nämnts så anser 
respondenten att sponsring ej påverkar konsumenter och deras inköpsbeslut, rörande 
företagets produkter. Detta då de möjligheter med sponsring nämner är främst att ger en bra 
nytta för företagets medarbetare, sedan finns där alltid en viss förhoppning om generera nya 
kunder genom sponsringen. 
 
 
5.4.3.3 Sponsring som en del av relationsmarknadsföring 
Här väljer respondenten att inte svara på huruvida företaget ser på sponsring som 
relationsmarknadsföring eller ej, då denne anser för dåligt insatt i detta. Dock anser 
respondenten att då ett avtal ingås är det viktigt att det blir ett givande och tagande mellan 
parterna. Denne resonerar på följande vis. "Att vi ser någon nytta med det och de vi sponsrar 
ser någon nytta med det. Inte bara när man är ute efter pengar för pengarnas skull." 
 
Respondenten menar vidare att företaget har en viss styrka gentemot föreningarna då företaget 
är relativt stort, något som innebär att företaget får rätten till ett stort antal biljetter till de olika 
arrangemangen. Vidare återges det faktum att företaget främst använder sig av sponsring som 
en plattform för att skapa nytta för sina medarbetare, och ej försöker locka kunder till 
företaget genom sponsringen.  
 
Enligt respondenten är syftet med sponsring att stödja, och då främst något med lokal 
förankring. I förläningen anger respondenten att företaget anser att sponsring även kan vara 
något som relaterar till den bransch företaget är verksamt inom, då denne anser att 
sponsringen i ett sådant fall blir ett stöd för flera olika parter. Nämligen både de som blir 
sponsrade samt företagets medarbetare. 
 
Riskerna som kan uppstå när företag och föreningar har krav på varandra eftersom det finns 
ett sponsoravtal mellan parterna kommenterar respondenten på följande sätt. "Riskerna är väl 
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att man kan trötta ut varandra, och det är om man har ett avtal där man nöter lite för mycket 
på varandra." Vidare anges att företaget ej har sådana krav på prestationer på de föreningar de 
sponsrar.  
 
Det som tilltalar företaget att sponsra olika föreningar är den lokala anknytningen samt 
möjligheten att få biljetter och därmed uppleva föreningarnas arrangemang på plats. Företaget 
ser också möjligheter med att föreningarna finns i närområdet och därmed har mycket 
supporters i det området. Vidare menar respondenten precis som tidigare att det är ett stort 
intresse både hos företaget och hos dess medarbetbare att närvara vid föreningarnas 
arrangemang. Därmed ser företaget ett stort värde i att få tillång till biljetter till dessa 
arrangemang. 
 
5.4.3.4 Kommunikation mellan parterna 
Vad det gäller risker med att som förening ha för många eller för få sponsorer vill 
respondenten inte uttala sig, samma sak gäller frågan om eventuella indirekta effekter. 
 
Respondenten nämner slentrian som en risk vid sponsring. Att företaget fortsätter sponsra 
någon förening bara för att den varit med tidigare. 
 
Vidare erkänner respondenten att företaget ej kartlägger de marknader eller föreningar de kan 
tänkas samarbeta med, utan de använder sig av det som kallas invanda varianter. Företaget 
stödjer mycket som de vet fungerar som t.ex. de större lokala lagen och några skolor. 
Eftersom företaget känner att där vet de att de kan få ett utbyte. Företaget kollar dock upp 
huruvida föreningen finns registrerad i ett föreningsregister, detta för att försäkra sig om att är 
en seriös förening. 
 
Informationsutbytet mellan företaget och föreningarna sker då det är dags för avstämning av 
de olika avtalen. Vid dessa avstämningar utbyts information, samt att samarbetet utvärderas 
utav båda parter.  
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5.5 Bilfrakt.se 
 
5.5.1 Presentation av företag 
Bilfrakt.se är ett logistik företag baserat i västerbotten. De har kontor och terminaler i 
Skellefteå och Umeå, och består av 148 mindre åkerier. Företaget Bilfrakt.se bildades då 
Umefrakt och Skelleftefrakt slogs samman. 
 
5.5.2 Presentation av respondent 
Gunnar Bonnedahl, vice VD 
 
5.5.3 Intervju  
 
5.5.3.1 Utformning av avtal 
Respondenten anser att det är viktigt att beakta hur "ren" den sponsrade föreningen är. Detta 
då det är viktigt att bli förknippad med någon som är seriös då företaget är det, så att ett 
samarbete "inte skall svärta av åt endera hållet". Då företaget är nära förknippat med de orter 
där det finns representerat anses att det inte finns något intresse av att sponsra en rikskänd 
förening, som t.ex. Djurgårdens IF, utan att företaget koncentrerar sig på de föreningar som 
finns i dess geografiska närhet. Företaget eftersträvar numera alltid att få något tillbaka vid 
sponsring.  
 
De målgrupper företaget försöker nå ut till är i stor utsträckning en intern målgrupp. Detta 
motiverar respondenten med att det viktigt att de som arbetar inom företaget känner en 
gemenskap. När det gäller det engagemang för föreningarna som företaget kan tänkas ha vid 
sidan av sponsoravtalet nämns att sådant förekommer. Men i vissa fall kan ett extra 
engagemang bli dyrare än vad som initialt var tänkt, därför håller företaget på att se över sin 
organisationsstrategi vad det gäller sponsring till nästa år.  
 
Vid bestämmandet av målsättningar för sponsringen uppger respondenten att de ska få 
exponering. Den exponering som företaget föredrar då de sponsrar olika föreningar och 
evenemang är kostnadsberoende. Dock uppges att en skylt vid arrangemangen är ett måste. Är 
det ett lag med stor TV-exponering vill företaget gärna ha sin logotyp strax ovanför brösthöjd 
på matchtröjan så denna exponeras vid eventuella intervjuer. Från att ha varit massponsring, 
massexponering är företagets vilja numera att strama ihop det. ”Få det lite snyggare." 
 
Företaget ger ej bort pengar om det ej får en skylt på matcharenan och reklam i föreningens 
programblad. Vidare anges att det förekommer att föreningar som ej ingår i företagets 
huvudinriktning också blir sponsrade ibland, detta händer främst då anställda i företaget har 
ett engagemang i dessa föreningar.  Företaget har fyra stora sponsortaganden och i de fallen 
uppger respondenten att det handlar om långsiktiga samarbeten. Sedan uppges även att 
företaget tar hänsyn till hur historiken vad det gäller samarbete med olika föreningar ser ut. Är 
det en förening som tidigare gjort ett mindre bra arbete vad det gäller sponsringen? Om så är 
fallet är det tveksamt om företaget går in i ett sponsoravtal med den föreningen igen. Dock 
uppger respondenten att avtalen med dessa de största föreningarna alltid skrivs och förnyas 
med ett år i taget. Detta motiveras med att dessa föreningar hela tiden förändrar sitt koncept, 
och därmed även vad som ingår då företaget är sponsor. Med de lite mindre klubbarna händer 
det att företaget skriver längre avtal, oftast tre år, detta då dessa föreningar inte är lika 
förändringsbenägna.  
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Enligt respondenten ser företaget inga problem med att en förening kommer med ett 
standardiserat paket som förslag till dem. Men påpekar samtidigt att företaget aldrig har 
skrivit på ett sådant avtal, som det varit utformat ursprungligen. Utan varje avtal har företaget 
och föreningen noggrant diskuterat igenom innan det undertecknats. Detta för att företaget ska 
ha möjligheter att välja bort sådant de ej tänker utnyttja och lägga till sådant de vill utnyttja. 
Respondenten menar på att det aldrig har medfört några problem, och nämner vidare att det är 
bra när företaget får en ram för vad som ingår för de pengar som satsas på en förening, även 
om några beståndsdelar byts ut. 
 
Företaget planerar för sina sponsringsåtagande genom budgetering. Det budgeteras för alla 
olika sorters marknadsföring inom företag såsom sponsring och reklam. Sedan utreds 
budgeteringen och en uppföljning följer. Ibland kan det hända att en satsning ifrågasätts på 
grund av föreningen har dålig ekonomi, men samtidigt kan satsning motiveras med hjälp av 
andra motiv.  
 
Respondenten identifierar en risk med att vara baserad i närområden. Denna risk är om 
företaget syns mycket som sponsor i en viss region är det väldigt många som hör av sig och 
vill att företaget ska hjälpa även dem. Något som om företaget säger nej till många föreningar 
gör att de föreningar som får ett nej undrar varför företaget bara satsar pengarna "där"[hos de 
föreningar företaget redan sponsrar]. Vidare anges att det finns en stor risk att ett emotionellt 
motiv ligger bakom ett beslut att sponsra en klubb i närområdet, särskilt om en familjemedlem 
är aktiv i klubben eller om bostaden ligger nära området där föreningen bedriver sin 
verksamhet.  
 
5.5.3.2 Hur sponsring kan påverka attityder 
När respondenten ska förklara vad som attraherar en förenings hos en företaget återfinns bl.a. 
följande. Framgång, bra skött, ligger i framkant, duktigt folk kring föreningen, seriöst 
upplägg, derbystämning, vilja att komma tillbaka och dylikt. De associationer som företaget 
vill att sponsringen av dessa föreningar skall ge upphov till är att visa på seriositet, samt att de 
tar tag i de problem som kan tänkas uppstå kring företaget. Det som kan kallas positiva 
associationer ska skapas kring företaget genom sponsring. Som exempel på en sådan effekt 
nämner respondenten ett exempel då en produkt som ej ingår i företagets verksamhet, men 
som bär företagets nya logotyp, blivit uppskattad och spriden av medlemmarna i en av de 
sponsrade föreningarna. Något som på ett oväntat sätt hjälpt till att sprida företagets nya 
varumärke.  
 
Respondenten nämner att företaget har tidigare haft olika namn beroende på delägare men att 
dessa nu samsas under ett och samma namn. Vidare anges att sponsringen har varit ett 
effektivt sätt för att sprida det nya namnet och det nya varumärket. Detta då den nya 
logotypen har blivit kraftigt exponerad i media genom sponsringen av dessa föreningar. 
Någon som har innebär att "det hjälper oss att stärka [varumärket], och det är där vi då 
stramar upp med var vi sätter namnet. I ett längre perspektiv när företagets nya varumärke 
blivit etablerat, så är det enligt respondenten upp till föreningen hur länge samarbetet ska 
fortgå. Detta motiverar respondenten på följande vis "Så länge de sköter sig är vi med." 
 
Respondenten tror ej att sponsringen ger någon större effekt hos privatkonsumenter. Vidare 
förutsetts företagets befintliga kunder eller de som är intresserade av företagets tjänster redan 
känner till företaget. Detta då företaget reser runt och presenterar sig på plats för dessa 
presumtiva kunder. Enligt respondenten finns det ibland vissa svårigheter för konsumenter att 
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para ihop företaget med det arrangemang som sponsras. Dock är detta inget problem vad det 
gäller den lokala idrotten.  
 
Vidare förklarar respondenten att företaget använder sig av sponsring för att profilera sitt 
varumärke och även visa på den lokala förankringen som finns hos företaget. Då företaget 
finns representerade på flera orter i länet, är sponsringen även en viktig del i strävan att bygga 
upp ett gemensamt varumärke för alla delar i företaget.  
 
Som ett exempel på en indirekt effekt av sponsring nämner respondenten att ungdomarna vill 
se ut som sina idoler. Något som leder till att då företaget sponsrar ungdomslag så vill dessa 
ofta ha samma tryck på overaller och liknande som spelare i seniorlaget har. 
 
Som den största risken med sponsring uppger respondenten om en medlem i en förening eller 
en individuell idrottsutövare som är sponsrad av företaget skulle ertappas med dopning. Vad 
det gäller möjligheter som kan uppstå genom sponsring att det viktigast är möjligheten att 
lyfta fram företaget. Här nämns några budskap som kan vara intressanta för företaget att 
förmedla till omgivningen, såsom t.ex. företagets miljösatsningar.  
 
 
5.5.3.3 Sponsring som en del av relationsmarknadsföring 
Respondenten anser att sponsring är relationsmarknadsföring något denne motiverar med att 
företaget genom sponsring är med och stöttar något som företagets stora kunder också stöttar 
och gillar. Vidare hänvisar respondenten till det positiva draget kring damfotboll som en 
viktig anledning för företaget att engagera sig i den idrotten, liksom det faktum att det är en 
ung sport. Dock uppges att företagets hemsida är dess viktigaste marknadsföringsverktyg. 
Detta då företagets namn i sig är en webbadress. I vissa av föreningarna är styrkeförhållandet 
mellan företaget och föreningarna standardiserad i stor utsträckning förutsatt att det håller sig 
innanför ramen för avtalet. Vidare anges att den viktigaste delen med sponsring är att genom 
den bibehålla och den relation som finns med företagets befintliga kunder, snarare än att 
generera nya.  
 
Det stora antalet delägare, 148 stycken, gör att företaget använder sig av sponsring för att 
bygga upp en "vi känsla" som respondenten uttrycker det mellan företaget och dessa delägare. 
 
När antalet sponsorer kommer på tal anser respondenten att det kan vara svårt för en förening 
om de har för få sponsorer, detta då de föreningar som väljer att gå in som sponsorer i 
föreningen ofta måste betala en stor summa pengar för detta. Vidare anser respondenten att 
om en förening har för många sponsorer så innebär det ofta problem för organisationen runt 
och inom föreningen. Detta då föreningen inte alltid hinner att de sponsrande företagen den 
service och uppmärksamhet dessa kräver. Riskerna med att företag och förening kräver 
prestationer är väldigt små. Något som motiveras med att om avtalen följs och tolkas på 
samma sätt uppstår inga problem. "Men det brukar inte vara så mycket att misstolka. Man har 
ju pratat igenom det innan man skriver på det [avtalet]." 
 
 
 
5.4.3.4 Kommunikation mellan parterna 
Ibland kan det även bli så att med många föreningar så när de uppnått en viss framgång 
stannar de upp och tänker inte efter vad de kan erbjuda i utbyte mot sponsorpengarna. Något 
som respondenten inte anser finnas i någon större utsträckning idag, detta motiveras med 
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följande uttalande. "Det är definitivt slut på de tider då det var roligt att ge bort några pengar 
utan att få någonting tillbaka, och ska föreningarna blir mer eller mindre professionella, vilket 
de flesta vill bli, så ska de ju få jobba på att få in pengar och att ge något tillbaka. 
Allmosornas tid är över".  
 
Vid kartläggningen av föreningar som kan bli aktuella för sponsring uppger respondenten att 
det är viktigt att kolla upp vem som ingår i föreningens styrelse och därefter diskuterad både 
vad föreningen och företaget står för. Vid bedömningen av huruvida ett evenemang är 
intressant att sponsra tar företaget även i beaktning var dess [företagets] kontor finns 
placerade. Är det en aktivitet som ej berör någon av företagets regioner då är det inte heller 
intressant. 
 
Erfarenhetsutbytet varierar. I en av föreningarna som företaget sponsrar sitter respondenten i 
styrelsen något som enligt honom underlättar erfarenhets- och idéutbytet med den aktuella 
föreningen. I de övriga föreningarna är det mer att företaget tittar till deras verksamhet då och 
då. Samt att idéer bollas fram och tillbaka mellan företaget och föreningen, något som enligt 
respondenten ofta utmynnar i bra förslag. Vad det gäller utvärdering av sponsringen av dessa 
föreningar uppger respondenten att, "man hör vad folk tycker om att man är med i 
sammanhanget, vad som diskuteras". Samt att företaget lyssnar på vad dess delägare tycker.  
 
 
Sammanfattande diskussion 
Redovisningen av våra empiriska data som vi samlat in via intervjuer följer samma struktur 
som intervjuguiden och analysen som följer. Detta för att det tydligt ska framgå hur vi 
kommit fram till och tolkar vårt material.  
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6. Analys 
 
Detta avsnitt är det avsnitt där teori och empiri slutligen jämförs och analyseras. Här 
försöker vi reda ut hur vi tolkar olika svar ifrån respondenterna samt hur vi ser på dessa svar 
utifrån vår teoretiska bas. Även denna del följer upplägget på teoridelen och intervju guiden 
för att det ska vara enkelt att få en överblick.  
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Västerbottens-Kuriren: 
Utformning och utförande av avtal 
Företaget försöker att göra en bedömning av varje evenemang dock visar det sig att de tackar 
ja till för många för att denna granskning kan sägas vara noggrann och kritisk. En 
övervägande del av dem som ber om sponsring blir godkända i processen. Målsättningarna är 
dessutom vaga vilket ytterligare försvårar möjligheterna till bedömning och detta leder till att 
vi inte anser att någon bedömning av evenemangen görs i någon större utsträckning. Däremot 
har företaget en tydligt definierad målgrupp som sponsringen syftar till att nå. Företaget har 
inte heller någon konkret plan för vilken form av exponering som eftersträvas. Vilket 
ytterligare försvårar en bedömning då de ej har några på förhand bestämda preferenser utan 
avvaktar vad företaget har att erbjuda. Något som vanligen sker via så kallade sponsorpaket. 
Det kan uppfattas som om att sponsorpaketen används som en bas som kan ligga till grund för 
utformningen av ett samarbete. Trots att företaget tackar ja till så pass många evenemang så 
tycker vi oss ej hitta några emotionella motiv bakom besluten. En av de viktigaste 
anledningarna till detta är att de inte ställer upp på aktiviteter utöver det som fastslagits vid 
avtalet. Vidare väljer företaget aldrig att skriva långa kontrakt även om de vill se arbetet på 
lång sikt. Detta är ytterligare en del som tyder på att de inte knyter upp sig på emotionella 
grunder utan vill ständigt reflektera över engagemangets nytta och utbyte innan nya kontrakt 
ingås. 
 Ja Nej Vet 

Ej 
Egen text / kommentarer 

Görs en bedömning av evenemangen som sponsras?  X  Förtaget gör en egen bedömning men 
de uppger att de säger ja nio gånger av 
tio.  

Används specifika nyttjningsbara potentialer?  X  Företaget anger att exponering är 
viktigt men har inga särskilda 
preferenser.  

Finns det något engagemang utöver sponsringen?  X  Företaget håller sig till det som är 
avtalat och går inte utanför dessa 
gränser.  

Finns det emotionella motiv bakom sponsringen?   X  Företaget påpekar vissa svårigheter 
med att säga nej men ser det samtidigt 
som en nödvändighet.  

Finns tydliga målsättningar?  X  Målsättningarna setts från fall till fall 
och bygger till stor del känsla.  

Skrivs sponsorkontakt på lång sikt?  X  Företaget skriver helst kontrakt på ett 
år i taget. 

Skrivs sponsorkontakt på kort sikt? X   Företaget skriver helst kontrakt på ett 
år i taget. 

Föredras särskilda exponeringsalternativ?  X  Det finns inga klart definierade 
alternativ men företaget vill gärna visa 
upp specifika produkter.  

Nyttjas sponsorpaket?  X  Företaget tycker att det är positivt då 
ett tydligt upplägg finns men använder 
det som en vägvisare istället för att 
nyttja hela konceptet.  

Riktas sponsringen mot särskilda målgrupper? X   Företaget har en klar målgrupp med 
sponsringen, de som är 18-35 år.  

 
 
Attitydspåverkan 
Företaget ser sig som ett redan väl etablerat varumärke på den markand där de agerar, att 
sponsra anges därför inte som ett skäl för etablering. Däremot anser företaget att sponsring är 
ett bra verktyg för att stärka varumärket och att bibehålla den styrka som varumärket redan 
innehar. Företaget tycker ej att sponsring har en påverkan på konsumenter vilket kolliderar 
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med deras sätt att använda sponsring gentemot deras definierade målgrupp. Detta då denna 
målgrupp enligt företaget innehåller störst andel potentiella nya kunder. Företaget anser sig ha 
identifierat en indirekt effekt nämligen risken att evenemanget blir starkare förknippat med 
sponsorn än med arrangören. Detta kan led till att företaget ser dåligt ut ur allmänhetens 
synvinkel om de en dag beslutar sig för att inte längre sponsra den delen. Vidare hoppas 
företaget att sponsring skall leda till att de uppfattas om en ”god samhällsmedborgare” vilket 
företag hoppas ska påverka konsumenternas bild av dem positivt. 

 

 Ja Nej Vet 
Ej 

Egen text  

Utnyttjas sponsring för att etablera varumärket?  X  Företaget anser sig redan vara ett väl 
etablerat namn.  

Utnyttjas sponsring för att stärka varumärket? X   Företaget vill synas i rätt sammanhang 
vilket i sin tur skall skicka rätt signaler. 

Utnyttjas sponsring för att bibehålla varumärkets 
styrka? X   Företaget vill synas i rätt sammanhang 

som i sin tur skall skicka rätt signaler. 
Uppfattas sponsring som konsumentpåverkan? X   Syftet är att påverka målgruppen 18-35 

år. Dock hävdar företaget att de inte 
tror sig påverka via sponsring. 

Anses det finnas indirekta effekter via sponsring? X   Blir företaget för starkt förknippat med 
ett specifikt evenemang blir det svårt 
att bryta samarbetet.  

Relationsmarknadsföring 
Företaget ser alla sponsoravtal som samarbeten vilket tyder på att de vill utnyttja sponsring 
för att bygga relationer till de aktuella organisationerna. De sponsrade organisationernas 
prestationer och resultat anses påverka synen på företaget. Vilket därmed leder till att 
företagets intresse för den aktuella organisationen påverkas av dessa faktorer. Evenemangets 
sort spelar även det in då företaget hellre ser att pengar går till damidrott än herridrott. 
Företaget att deras engagemang gör stötte nytta på damsidan vilket kan leda till en starkare 
relation mellan parterna och mot allmänheten. Dock anser företaget att de ofta är den styrande 
parten vid samarbetet även om det tas hänsyn till motparten, vilket leder till en viss obalans i 
relationen och som i värsta fall kan leda till att organisationen är beroende av företaget. Ett 
beroende som i sin tur kan leda till en bräcklig och osund relation mellan parterna.  
 Ja Nej Vet 

Ej 
Egen text  

Nyttjas sponsring för att bygga relationer? X   Samarbete mellan två parter är en 
relation, enligt företaget. 

Påverkar organisationernas prestationer och resultat 
sponsringen?  X   Företaget anger att duktiga och 

framgångsrika lag ger en positiv bild av 
dem som sponsorer.  

Är relationsmarknadsföring ett skäl att sponsra? X   Det är enligt företaget viktigt att bygga 
en god relation till kunder och 
allmänhet. Något de försöker uppnå via 
sponsring 

Påverkas relationen till kunden via sponsring? X   De ser alla relationer som samarbeten.  

Uppfattas företaget som den starkare parten i 
förhållande till den sponsrade efter ett ingånget avtal? X   Företaget anger att de oftast följer deras 

riktlinjer.  
Är evenemangets sort viktig? X   Företaget anger att det till viss grad är 

viktigare att stödja damidrott.  
 
 
Kommunikation mellan parterna 
Tilliten mellan parterna får anses vara god då utbytet av information sker på ett så pass 
ostrukturerat sätt. Något som kan tolkas som att parterna litar på varandra i hög utsträckning. 
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Detta kan dock leda till att engagemanget mellan parterna blir lidande om parterna inte 
underhåller sina kontakter kontinuerligt. En viktig del av detta underhåll får anses vara 
feedback och i och med detta förfarande går denna feedback inte att genomföra på ett 
strukturerat sätt. Det leder även till svårigheter med den utvärdering som görs. Även om de 
har ett klart definierat tillvägagångssätt att behandla informationen så blir denna utvärdering 
bristfällig om informationen som kommer in inte är insamlad på ett genomgående ordentligt 
och kontinuerligt sätt. Likaså gäller utbytet av erfarenheter. Dessa kan vara en viktig del men 
om det inte sker strukturerat och noggrant kan informationen inte tas tillvara och analyseras 
på ett användbart sätt.  
 
Företaget kartlägger inte marknaden som organisationerna är aktiva på. Emellertid väljer 
företaget att grundläggande kartlägga hur organisationen arbetar. Företaget kan anses göra 
detta för att lägga en grund för tillit och beslut.      
 
 Ja Nej Vet 

Ej 
Egen text  

Finns det en tillit mellan parterna?  X   Företaget litar på att den andra parten 
uppfyller sin del.  

Finns det ett engagemang mellan parterna?  X  När väl avtalet är klart sker ingen 
ytterligare utveckling.  

Är feedbackprocessen tydlig?  X  När ett avtal är klart sker inga direkta 
meningsutbyten mellan parterna.  

Finns det en tydlig plan för utvärdering? X   Det sker en utvärdering varje år som 
görs av marknadschefen, 
marknadsassistenten och en 
marknadsanalytiker.  

Utbyter ni erfarenheter? X   Erfarenheter utbyts men ej på ett 
strukturerat sätt.  

Kartläggs den aktuella marknaden innan ett 
sponsorkontrakt ingås?  X  Företaget arbetar enbart mot en 

marknad.  
Kartläggs organisationen innan ett sponsorkontrakt 
ingås? X   Företaget undersöker organisationens 

sätt att arbeta och liknande. Detta sker 
dock enbart på en grundläggande nivå.  
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Umeå Energi 
Utformning och utförande av avtal 
När en organisation söker sponsorhjälp från Umeå Energi undersöker företaget huruvida 
organisationen har en tillräckligt bra struktur och passar in. Olika delar av organisationen 
undersöks så att det inte krockar med företagets policy. Andra delar som undersöks är 
organisationens ekonomiska situation och aktivitet. Vi anser att denna bedömning är relativt 
omfattande och detta är något som är viktigt när ett avtal skall ingås. Den viktigaste 
nyttnjingsbara potentialen som kan identifieras anses vara den exponering som blir resultatet 
av sponsringen. Företaget engagerar sig enbart utanför avtalet om det är av intresse för deras 
befintliga kunder, som är deras primära målgrupp. Detta kan tolkas som att de gärna ställer 
upp på andra saker om det finns något att vinna på ett sådant engagemang och om det ger en 
bra bild av företaget. Resonemanget hänger samman med att organisationen inte sponsrar av 
rent emotionella skäl. Vi anser att företaget gör en noggrann bedömning och jämför vad de 
kan få i utbyte mot vad det kommer att kosta. Däremot kan det ej identifieras några väl 
definierade mål som företaget går efter. Dessa mål framställs och sätts upp tillsammans med 
organisationen och resultatet kan därför bli att dessa kan skifta från fall till fall.  
 
I linje med den försiktighet som kan synas vid ingåendet av ett avtal kan det ses att företaget 
helst ingår korta avtal innan samarbetet med organisationen har visat sig bära frukt och vara 
tillfredsställande. Likväl är de noga med hur deras logotyper och budskap visas upp. Exempel 
på ställen där de föredrar att synas är dräkter och bilar, vilka enligt oss har hög synbarhet då 
de är i rörelse eller syns på viktiga bilder. Detta är strategier som känns genomtänkta och de 
har även åsikter om de färdiga sponsorpaketen, vilka modifieras efter företagets tycke och 
smak. Företaget nyttjar dessa paket som en meny där de kan välja vad som önskas.   
 
 Ja Nej Vet 

Ej 
Egen text  

Görs en bedömning av evenemangen som sponsras? X   Innan det inleds ett samarbete 
undersöks relevanta delar av 
organisationen noggrant.  

Används nyttjningsbara potentialer? X   Här nämns exponering som den 
viktigaste. 

Finns det något engagemang utöver sponsringen? X   Detta sker om kunderna visar sådant 
intresse.  

Finns det emotionella motiv bakom sponsringen?   X  Företaget anger att de inte tar besluten 
på känsla utan gör en utvärdering av 
vad de kan få ut.  

Finns tydliga målsättningar?  X  Företaget sätter sina mål tillsammans 
med organisationen.  

Skrivs sponsorkontakt på lång sikt? X   Företaget inleder med att skriva på kort 
sikt men när organisationerna har lärt 
känna varandra kan längre kontrakt 
skrivas. 

Skrivs sponsorkontakt på kort sikt? X   Se ovan 

Föredras särskilda exponeringsalternativ? X   Exponering där det syns mycket. 
Exempelvis på dräkter, skyltar och 
bilar.  

Nyttjas sponsorpaket?  X  Dessa liknas vid en meny där företaget 
kan välja önskade delar. 

Riktas sponsringen mot särskilda målgrupper? X   Företaget riktar sig primärt till 
befintliga kunder.  
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Attitydspåverkan  
Då företagets målgrupp är deras redan befintliga kunder kan det antas att de inte är ute efter 
att etablera sitt varumärke då målgruppen redan känner till detta. Däremot ses det som en 
metod för att stärka och bibehålla den relation som redan är etablerad. Det som kan utläsas är 
vikten av att vårda den relation som finns och se till att kunderna hela tiden är medvetna om 
vilka företaget är och vad de gör. Företaget strävar hela tiden efter att vara det energibolag 
som kunden har som primär leverantör, något som företaget kan anses göra för att minska 
risken för att befintliga kunder skall går över till andra bolag. Denna risk ökar om det 
förekommer negativa bieffekter. Ett exempel på en sådan bieffekt kan vara om någon i 
organisationen missköter sig. Detta är inget som företaget räknar med och som de, enligt oss, 
försöker förhindra genom deras undersökningar och utredningar av organisationerna innan 
avtalen ingås.  

 

 Ja Nej Vet 
Ej 

Egen text  

Utnyttjas sponsring för att etablera varumärket?  X  Syftet är att nå ut till dem som redan är 
kunder 

Utnyttjas sponsring för att stärka varumärket? X   Varumärket skall stärkas hos företagets 
kunder. 

Utnyttjas sponsring för att bibehålla varumärkets 
styrka? X   Varumärket skall bibehållas hos dem 

som redan är kunder i företaget. 
Uppfattas sponsring som konsumentpåverkan? X   Företaget strävar efter att vara top-of-

mind hos sina kunder. 
Anses det finnas indirekta effekter via sponsring? X   Det anses finnas risk för negativa 

bieffekter. 

Relationsmarknadsföring 
Då sponsring ses som ett samarbete kan det antas vara ett sätt att bygga och stärka relationer 
som sedan skall ge en nytta för företaget. Organisationens prestationer är i allra högsta grad 
relevanta för hur företaget agerar mot dem. Exempelvis nämns så kallade prestationsbonusar 
och dessa står i direkt relation till hur det går för organisationen. Dock kan det antas att detta 
upplägg främst gäller de organisationer som satsar på elitnivå och som enligt oss är de 
viktigaste för företaget. Att komma på kant med dessa organisationer är förenat med negativ 
press och kan får stort gehör bland kunder. Det anges att företaget strävar efter jämlikhet i 
maktpositionerna men det kan även utläsas att det är den som sitter på pengarna som i mångt 
och mycket kan diktera de villkor som sätts upp, det vill säga företaget. De evenemang som 
sponsras nyttjas av företaget för till exempelvis kundträffar och detta skall i sin tur stärka den 
relation som finns mellan kund och företag. Detta kan vara ett bra sätt att visa sina kunder 
uppskattning och göra att de känner sig sedda. Ett lokalt energibolag bör trycka på den lokala 
förankringen och därför är det att föredra att sponsra något som ligger nära till hands för dess 
kunder och ett evenemang som genererar i positiva associationer. 
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 Ja Nej Vet 

Ej 
Egen text  

Nyttjas sponsring för att bygga relationer? X   Sponsring ses som ett samarbete som 
skall generera affärsnytta.  

Påverkar organisationernas prestationer och resultat 
sponsringen?  X   Attityden till organisationen beror på 

framgången och det förekommer 
prestationsbonusar. 

Är relationsmarknadsföring ett skäl att sponsra? X   Evenemang kan nyttjas som 
kundträffar och på så sätt stärka 
relationer.  

Påverkas relationen till kunden via sponsring? X   Se ovan 

Uppfattas företaget som den starkare parten i 
förhållande till den sponsrade efter ett ingånget avtal? X   Företaget kan utöva stark påverkan 

genom pengaflödet men strävar efter 
jämlikhet. 

Är evenemangets sort viktig?  X  Det viktiga är att evenemanget ger 
positiva associationer.  

 
Kommunikation mellan parterna 
 
Innan organisationen och företaget har arbetat med varandra kan det tolkas om att det saknas 
en viss tillit. Denna kan istället ses växa fram vart efter ett produktivt samarbete framskrider. 
Exempel på detta är de avtal som skrivs. Detta då de först börjar på kort sikt för att sen mynna 
ut i längre och eventuellt mer omfattande. I motsats till detta avtar engagemanget efter hand. 
Vi tycker oss se att vartefter ett positivt samarbete uppstått så blir denna typ av arbete mer och 
mer rutinmässigt. Det är en stor risk om detta sker för länge, eftersom samarbetet då riskerar 
att övergå till något negativt utan att parterna lyckas inse detta i tid.  Detta kan dock 
förhindras genom de årliga avstämningar som görs mellan företag och organisation. Dessa 
avstämningar är ett bra tillfälle för de inblandade parterna att gå igenom vad som är bra, dåligt 
och vad som skall ändras till nästa avtal.  
 
Innan de nya avtalen ingås görs ingen kartläggning av marknaden utan det görs på känsla. 
Detta kan ses som att marknaden väljs efter vad som är aktuellt och populärt just då. Detta 
kan vara för att vara flexibel inför vad kunder är intresserade av och därmed inte binda upp 
sig på en massa kriterier. När det väl kommer till själva organisationen sker en kartläggning. 
Denna kan utföras för att, som skrivits ovan, organisationen inte skall vara på kollisionskurs 
med företagets värderingar.  
 Ja Nej Vet 

Ej 
Egen text  

Finns det en tillit mellan parterna?   X  Tillit saknas initialt utan måste vinnas. 

Finns det ett engagemang mellan parterna? X   Det finns inledningsvis men tenderar 
att avta vid längre avtal. 

Är feedbackprocessen tydlig? X   Det förekommer årliga avstämningar.  

Finns det en tydlig plan för utvärdering? X   Se ovan. 

Utbyter ni erfarenheter? X   Se ovan. 

Kartläggs den aktuella marknaden innan ett 
sponsorkontrakt ingås?  X  Företaget går på känsla. 

Kartläggs organisationen innan ett sponsorkontrakt 
ingås? X   Den aktuella organisationen gås 

noggrant igenom.  
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Motorcentralen i Umeå 
Utformning och utförande av avtal 
Innan det avgörs huruvida ett sponsorkontrakt skall ingås gör företaget en noggrann planering 
och genomför även en marknadsundersökning att ha som grund. Detta visar på att företaget 
tar sponsringen på stort allvar och inte är villiga att lägga pengar på vilken typ av verksamhet 
som helst. Motorcentralen använder sig av spelare från UIK direkt i sin marknadsföring 
genom att dessa under vissa dagar finns till hands i butiken och hjälper till och samtalar med 
kunder. Detta kan ses om ett led i att nyttja de potentialer som kan vinnas genom att sponsra 
ett lag med stor framgång och som fått mycket uppmärksamhet. Dessa saker ingår i det 
kontrakt som skrivits men det görs även en del mindre arrangemang som inte är en del av 
sponsringen. Då detta inte är en del av de avtal som skrivits kan det ses som svårt att få till 
stånd sådana delar på grund av tid och pengar och det kan vara anledningar till att det enbart 
är mindre saker som görs.  
 
Det som skrivs i tidningar och hörs i annan typ av press påverkar företagets uppfattning om 
organisationen och detta färgar i sin tur av sig på de beslut som tas angående 
sponsringsverksamheten. Detta innebär enligt oss att de kan finnas emotionella motiv bakom 
sponsringen. Om en förening framställs som bra, framgångsrikt, och på väg uppåt kan det 
göra att chansen att de blir sponsrade av företaget ökar markant. I motsats minskar chansen 
om det förekommer dålig publicitet med exempelvis bråk eller fylla. De målsättningar som 
sätts görs utifrån varje unik situation. Det finns alltså inte givna mål som skall vara uppnådda. 
Detta kan leda till att företagets målsättningar blir något splittrade. Målsättningarna blir då 
beroende av organisationen och vad företaget egentligen vill uppnå. Samtidigt är det orimligt 
att ställa samma målsättningskrav på ett framgångsrikt elitlag som på mindre lag inom barn 
och ungdomsidrott. Deras chanser till exponering för sina sponsorer är uppenbart skilda.  
 
Företaget skriver enbart långa kontrakt. Detta för att få en kontinuitet i sitt arbete. Detta är 
ännu ett exempel vikten av arbete innan ett avtal ingås. Att ingå avtal på lång sikt utan att göra 
en ordentlig analys av sin blivande partner kan enligt oss få uppenbara och närmast 
katastrofala följder. Skulle samarbetet inte fungera eller att det i efterhand framkommer att 
allt i organisationen inte stod rätt till kan detta med stor sannolikhet drabba sponsorerna på ett 
negativt sätt. Företaget har inte konkreta exponeringsönskemål. Något som ses av oss som ett 
av stegen att anpassa sig efter varje unik situation och undersöka olika alternativ innan 
företaget bestämmer sig. Inte heller nyttjas sponsorpaketen fullt ut. Dessa används som grund 
men anpassas efter företagets behov. Ingen klar målgrupp är identifierad men detta kan bero 
på att företagets sponsring sträcker sig till olika målgrupper då en bil är något som kan nyttjas 
av flera olika målgrupper.  
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 Ja Nej Vet 

Ej 
Egen text  

Görs en bedömning av evenemangen som sponsras? X   Företaget planerar väl och har en 
marknadsundersökning som grund. 

Används nyttjningsbara potentialer? X   Företaget använder sig av spelare i 
marknadsföringssyfte.  

Finns det något engagemang utöver sponsringen? X   Det pågår sådan aktivitet men bara 
mindre saker.  

Finns det emotionella motiv bakom sponsringen?  X   Företaget tar till sig vad som skrivs och 
sägs om organisationerna och detta 
påverkar besluten. 

Finns tydliga målsättningar?  X  Det finns inte en tydlig grund utan den 
ser olika ut beroende på situation.  

Skrivs sponsorkontakt på lång sikt? X   Ja för att få en kontinuitet i 
sponsringen. 

Skrivs sponsorkontakt på kort sikt?  X  Då företaget söker kontinuitet är korta 
avtal inte aktuellt. 

Föredras särskilda exponeringsalternativ?  X  Företaget har inga specifika önskemål. 

Nyttjas sponsorpaket?  X  Företaget använder paketen som grund 
men anpassar efter egna behov. 

Riktas sponsringen mot särskilda målgrupper?  X  Sponsringen riktar sig till olika 
målgrupper.  

 
 
Attitydspåverkan 
Sponsringen handlar enligt oss till stor del om att visa upp sig som ett starkt varumärke för 
befintliga och potentiella kunder. Detta gör företaget genom att försöka arbeta med att synas i 
sammanhang som de tror kan etablera och stärka deras varumärke. Att synas i framgångsrika 
sammanhang ger även en bild av att företaget vårdar ett starkt varumärke som har kraft att 
kunna vara med i elitsammanhang. 
 
Ett av syftena med dessa satsningar är att få kunderna att besöka företagets butik. Detta tolkas 
av oss som ett klart exempel på att företaget syftar till att påverka konsumenter till att välja 
just dem. Några indirekta effekter kan ej identifieras då företagets produkter är sådana som 
kräver mycket tid och planering. Dessa är inte något som byts i all hast utan konsumenterna 
hinner tänka igenom sina beslut rörande produkterna ordentligt.   

 

 Ja Nej Vet 
Ej 

Egen text  

Utnyttjas sponsring för att etablera varumärket? X   Visa upp att företaget finns. 

Utnyttjas sponsring för att stärka varumärket? X   Sponsring anses vara en bra plats för 
detta. 

Utnyttjas sponsring för att bibehålla varumärkets 
styrka? X   Sponsring används för att visa upp 

varumärket. 
Uppfattas sponsring som konsumentpåverkan? X   Företaget försöker att påverka 

kunderna att besöka dem. 
Anses det finnas indirekta effekter via sponsring?  X  Det produkter som fordrar mycket 

planering och eftertanke. 
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Relationsmarknadsföring  
Inom bilbranschen får det antas att relationer är ett viktigt begrepp och för företaget är det 
därför av yttersta vikt att denna sponsring genererar i ett bra samarbete gentemot både kunder 
och organisationen. Då det handlar om mer än bara reklam gäller det att bygga och kunna 
nyttja organisationens potential och framgång så att detta reflekteras på företaget.  
 
Dock kan det utläsas att organisationens prestation inte påverkar huruvida företaget är villiga 
att sponsra eller ej. Detta kan utläsas genom att företaget även sponsrar organisationen som 
inte ännu har nått framgång. Det finns även den möjligheten att företaget ser dessa som 
framtida investeringar och hoppas att dessa i framtiden skall leda till en ökad exponering. En 
annan aspekt kan vara att de som arbetar runt lagen som exempelvis föräldrar skall påverkas 
positivt av företagets engagemang.  
 
Kunder till företaget tas med på olika evenemang och detta kan ses som ett led i att påverka 
relationen till kunden. Detta ger en positiv bild av företaget och visar att de har tid för kunden 
och värdesätter deras relation. Som en följd ger detta även att evenemangets sort är av vikt för 
företaget, det blir viktigt att sponsra de evenemang som kunder är intresserade av.  
 
 Ja Nej Vet 

Ej 
Egen text  

Nyttjas sponsring för att bygga relationer? X   Det är mer än att köpa en reklamskylt. 
Det är ett samarbete. 

Påverkar organisationens prestationer och resultat 
sponsringen?   X  Detta grundas på att de går in med 

pengar i organisationer som inte nått 
framgång.  

Är relationsmarknadsföring ett skäl att sponsra? X   Företaget vill ha mer i utbyte än bara 
reklamplats.  

Påverkas relationen till kunden via sponsring? X   Kunder tas gärna med på olika 
evenemang.  

Uppfattas företaget som den starkare parten i 
förhållande till den sponsrade efter ett ingånget avtal?   X Vet ej. 

Är evenemangets sort viktig? X   Beroende på kund. Exempelvis vill 
vissa kunder går på hockey. 

 
Kommunikation mellan parterna 
Eftersom långa kontrakt ingås och de båda parterna arbetar nära varandra är det viktigt att det 
finns en tillit mellan parterna. Detta är även betydande för det engagemang som råder mellan 
parterna. Den feedbackprocess som används grundar sig på detta samarbete och är enligt oss 
en förutsättning för att denna tillit och samarbetet skall kunna fungera. Det är viktigt att båda 
parter känner att de får ut något och att det är tydligt vad de får ut. När företaget utvärderar ser 
de till den summa som de har lagt på projektet och jämför det med vad de fick ut av det hela. 
Utbytet av erfarenheter sker dock på ett mer spontant sätt och verkar nästan vara lite 
slentrianmässigt. Det görs när och om det finns tid och då under oklara och odefinierade 
former.  
 
Marknaden och organisationerna kartläggs ej innan de utvärderas men företaget arbetar mest 
med stora organisationer. Detta kan ses om att företaget väljer ut de organisationer de 
sponsrar med omsorg, eftersom dessa är seriösa satsningar som företaget anser har stor 
potential för att generera vinster i framtiden.  
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 Ja Nej Vet 

Ej 
Egen text  

Finns det en tillit mellan parterna?  X   Företaget och den sponsrade 
organisationen jobbar nära varandra 
och då förutsätts tillit och engagemang. 

Finns det ett engagemang mellan parterna? X   Se ovan. 

Är feedbackprocessen tydlig? X   Detta grundas på parternas nära 
samarbete. 

Finns det en tydlig plan för utvärdering? X   Företaget har olika konton som grund 
och på så sätt göra en bedömning.  

Utbyter ni erfarenheter? X   Sker spontant och ostrukturerat 
exempelvis ”tar en fika”.  

Kartläggs den aktuella marknaden innan ett 
sponsorkontrakt ingås?  X  Företaget agerar enbart på sin hemma 

marknad, som de redan känner till 
Kartläggs organisationen innan ett sponsorkontrakt 
ingås?  X  Koncentrerar sig bara på de största 

organisationerna.  
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Ålö  
Utformning och utförande av avtal 
Det som företaget främst ser till när det bestämmer sig för sponsring eller ej är huruvida de 
kan få något i utbyte. I detta fall främst biljetter till olika arrangemang, som företaget och dess 
kunder därmed kan närvara vid. Det är även så att företaget inte är intresserade av exponering 
i någon stor utsträckning, något som troligtvis kan kopplas samman med karaktären på 
företagets produkter, som inte kan anses vara konsumentprodukter. Engagemang utöver det 
som företaget och organisationerna har arbetat fram tycks ej förekomma. Något som är en 
naturlig följd av att företag är så pass medvetna om vad de vill ha i utbyte av 
organisationerna.  
 
Vidare är företaget medvetet om att det finns en viss risk att emotionella beslutat fattas i den 
här sortens frågor. Men för att motverka detta har det de utarbetat en egen metod som går ut 
på att frågor rörande detta skall förankras i flera instanser inom företaget. Allt för att företaget 
skall kunna fatta så affärsmässiga beslut som möjligt. Företaget väljer även att skriva sina 
kontrakt på kort och ej på lång sikt. Varför företaget gör på detta vis kunde de ej svara på men 
vi tolkar det som att de vill kunna byta inriktning och samarbetsparters beroende på vad som 
är intressant här och nu. Detta ger ett högre värde på utbytet, ur företagets synvinkel. Mest 
riktar sig sponsringen emot företagets anställda, och det företaget vill ha i utbyte tar sitt 
avstamp i detta faktum. En direkt följd av detta blir att företaget aldrig utnyttjar standardavtal 
utan vill utforma sina avtal individuellt utifrån sina behov. 
 
 Ja Nej Vet 

Ej 
Reflektioner  

Görs en bedömning av evenemangen som sponsras? X   Det bedöms huruvida de kan få något 
tillbaka till företaget.  

Används nyttjningsbara potentialer?  X  Deras primära mål är inte exponering. 

Finns det något engagemang utöver sponsringen?  X  Företaget ser ingen nytta med detta. 

Finns det emotionella motiv bakom sponsringen?   X  Företaget är medvetet om detta 
problem och kontrollera det med hjälp 
av farfars-principen. 

Finns tydliga målsättningar? X   Företaget vill ha biljetter till olika 
evenemang. 

Skrivs sponsorkontakt på lång sikt?  X  Detta kan tolkas som att de följer de lag 
och idrotter som känns mest aktuella 
för tillfället 

Skrivs sponsorkontakt på kort sikt? X   Se ovan. 

Föredras särskilda exponeringsalternativ?  X  Företaget söker ej exponering i första 
hand, och därmed har de ej särskilda 
preferenser. 

Nyttjas sponsorpaket?  X  Utformas individuellt för att nå 
företagets  speciella målgrupper. 

Riktas sponsringen mot särskilda målgrupper? X   Sponsringen riktas mestadels internt 
inom företaget. 
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Attitydspåverkan 
Företaget ser sponsring och de möjligheter som öppnar sig via detta främst som ett medel för 
att påverka attityden hos sina medarbetare. De ser det som ett sätt att påverkar attityder internt 
hos företaget snarare än externt hos konsumenter och kunder. Dock finns det vissa fall då det 
även nyttjas för att påverka kunder, men då närmast uteslutande befintliga sådana. Men detta 
leder fortfarande till att företaget anser att sponsring kan nyttjas för att påverka attityden 
gentemot dess varumärke. Detta innebär även att sponsring ses som något som kan nyttjas för 
att bygga och underhålla ett varumärke. Men det kommer troligtvis inte att leda till någon 
förändring hos konsumenter.  
 
En annan intressant reflektion är att det som en indirekt effekt av sponsring nämns att 
företaget hoppas finna nya medarbetare. Vilket leder till att en eventuellt extern påverkan 
förvandlas till en intern. Detta gör att företaget påverkar även personer utanför den nuvarande 
kundkretsen, men resultatet leder ej till ett köp, utan till att en ny medarbetare lyckas 
rekryteras. Detta kan även bygga varumärket såväl internt som externt. 

 

 Ja Nej Vet 
Ej 

Egen text  

Utnyttjas sponsring för att etablera varumärket? X   Sponsring hjälper till att få företaget att 
växa, stärka och bibehålla sin position. 

Utnyttjas sponsring för att stärka varumärket? X   se ovan.  

Utnyttjas sponsring för att bibehålla varumärkets 
styrka? X   se ovan  

Uppfattas sponsring som konsumentpåverkan?  X  Privatpersoner är inte potentiella 
kunder. 

Anses det finnas indirekta effekter via sponsring? X   Det är möjligt att knyta kontakter och 
hitta nya medarbetare. 

 
Relationsmarknadsföring 
Utifrån den information vi fick vid intervjun framgick det att respondenten ej var insatt i 
denna del av sponsringsfrågan. Dock anser vi att det i allra högsta grad är ett verktyg för 
upprätthållandet av relationer. Även om dessa relationer främst byggs internt. Detta innefattar 
både företagets medarbetare och dess befintliga kunder. Företaget vill nyttja det 
organisationen ger i utbyte för att stärka dessa relationer. Detta gör då att organisationernas 
prestationer och resultat påverkar företagets vilja att sponsra. Finns det en stor vilja bland 
företagets medarbetare och kunder att närvara vid ett särskilt evenemang anser företaget att 
sponsring av just detta är intressant.  
 
Den relationsmarknadsföring som företaget kan utnyttja som en följd av sponsringen leder till 
att det kan anses vara en direkt anledning att sponsra den aktuella organisationen. Men som 
tidigare beror detta i stor utsträckning på vilka prestationer och resultat organisationen visar 
upp. Finns det inget intresse för organisationen är ej heller företaget intresserade av att 
sponsra organisationen. Detta gör att det kan tänkas finnas ett styrkeförhållande mellan 
parterna där företaget sitter på pengarna. Men det är även det omvända. Om produkten som 
organisationen levererar är av större intresse för företaget att få vara med. I detta fall kan 
organisationen säga nej eller ej erbjuda rätt mängd (biljetter) i utbyte vilket kan tvinga 
företaget att vika sig för organisationens krav om de har använt sig av detta för att bygga 
relationer tidigare och det finns en förväntan på dem att fortsätta med detta.  
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 Ja Nej Vet 

Ej 
Egen text  

Nyttjas sponsring för att bygga relationer? X   Respondenten är ej insatt. (Vår 
tolkning) 

Påverkar organisationernas prestationer och resultat 
sponsringen?  X   De föredrar organisationer med många 

supportrar. 
Är relationsmarknadsföring ett skäl att sponsra? X   Ja. Företaget vill gärna utnyttja 

sponsringen för att stärka relationer, 
internt och externt. 

Påverkas relationen till kunden via sponsring? X   Företaget vill stärka denna relation 
genom att bjuda på matcher. 

Uppfattas företaget som den starkare parten i 
förhållande till den sponsrade efter ett ingånget avtal?  X  Det finns bara ett visst antal biljetter 

som organisationen delar ut. 
Är evenemangets sort viktig? X   Populära idrotter och evenemang 

prioriteras av företaget. 
 
 
Kommunikation mellan parterna 
Tilliten mellan parterna får anses vara ganska dålig. Detta då företaget uteslutande vill teckna 
korta avtal vilket tyder  på att de vill omvärdera och se över situationen ofta. Företaget litar ej 
på att ett engagemang kan sträcka sig över lång tid, de vågar inte släppa kontrollen över 
utbytet mellan parterna en längre tid. Vilket tyder på ett lågt mått av tillit. Engagemanget är ej 
heller särskilt stort då företaget ej lägger någon vikt vid detaljer och utförande av sponsringen. 
De vill ha biljetter, sen är de nöjda om de kan ta med sig kunder och medarbetare på matcher 
eller övriga arrangemang som dessa uppskattar.  
 
En följd av den låga tilliten blir att det finns ett utbyte av erfarenheter mellan parterna och att 
processen för feedback är tydlig. Detta då det sker årliga möten mellan parterna då det gångna 
årets gås igenom. Tyvärr verkar det saknas en tydlig plan vad det gäller utvärderingen av 
utbytet mellan parterna utöver detta årliga möte som verkar vara av mer informell karaktär. 
Något som är lite synd. Då de ändå valt årliga träffar borde dessa utnyttjas något effektivare 
för att se till så att utbytet vid sponsring blir bättre, och därmed skulle tilliten mellan parterna 
kunna stärkas. En annan svaghet är att företaget inte kartlägger marknader eller den sponsrade 
organisationen utan använder sig av invanda varianter. Detta leder högst troligt till att ett antal 
sponsorengagemang inte är så givande som företaget trott inledningsvis. Något som i sin tur 
leder till en minskad tillit mellan företaget och organisationen som sponsrats.  
 
 Ja Nej Vet 

Ej 
Egen text  

Finns det en tillit mellan parterna?   X  Enbart korta avtal tyder på detta. 

Finns det ett engagemang mellan parterna?  X  Företaget beblandar sig ej i detaljer och 
utförande. 

Är feedbackprocessen tydlig? X   Det sker årliga möten. 

Finns det en tydlig plan för utvärdering?  X  Utöver de årliga mötena verkar 
företaget ej ha någon konkret plan för 
detta.  

Utbyter ni erfarenheter? X   Vid de årliga mötena utbyts de 
erfarenheter som uppstått. 

Kartläggs den aktuella marknaden innan ett 
sponsorkontrakt ingås?  X  Företaget riktar sig främst mot 

befintliga kunder och medarbetare. 
Kartläggs organisationen innan ett sponsorkontrakt 
ingås?  X  Använder sig av invanda varianter.  
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Bilfrakt.se  
Utformning och utförande av avtal 
Företaget har några riktlinjer det arbetar utifrån då olika evenemang väljs ut till sponsring. De 
vill samarbeta med organisationer vars värderingar tycks överensstämma med företagets egna 
samt att de ska vara aktiva i samma regioner som företaget själv. Dock har företaget ej aktivt 
gjort ett val över vilka nytnjningsbara potentialer de föredrar att använda sig av, utan detta 
verkar variera. Dock har de tydliga idéer om hur de vill exponera varumärket i samband med 
sponsringen. Vidare vill de ej medverka i sådant som ej är reglerat i avtalet som skrivits. 
Något som tyder på att det finns en osäkerhet i hur detta ska utnyttjas, men även utvärderas, 
vilket gör att ett sådant engagemang kan anses som osäkert och därmed inte är intressant.  
 
Det finns en risk att emotionella motiv ligger bakom företagets val att sponsra. Detta då 
företaget väljer organisationer i samma regioner som de själva och de anser att det finns en 
risk att anställda, främst då med budgetansvar, har en relation till någon inom organisation 
som i sådant fall kanske blir sponsrade utan ett affärsmässigt motiv. Dock tycks företaget 
försöka motverka detta genom att ha tydliga målsättningar med sin sponsring. Risken här är 
den att då målsättningen främst riktar sig till de anställda och de befintliga kunderna så kanske 
dessa blir mer positiva till företaget om ett för dem fördelaktigt emotionellt beslut tas snarare 
än ett affärsmässigt.  
 
Vidare så vill företaget skriva korta kontrakt med organisationer som är stora då dessa 
tenderar att förändra sig snabbt. Medan mindre organisationer inte är förändringsbenägna, 
vilket möjliggör längre kontrakt med dessa. Detta har också lett till att företaget ej nyttjar 
sponsorpaket utan vill ständigt skriva individuella avtal. Något som kan tolkas som att de vill 
ha kontroll över vad de får tillbaka för de pengar de har lagt ut på sponsringen. Vidare borde 
företaget ha en bättre koll på vad som fungerar för dem, än vad den sponsrade organisationen 
har.  
 Ja Nej Vet 

Ej 
Egen text  

Görs en bedömning av evenemangen som sponsras? X   Det skall vara lokala och rena 
organisationer.  

Används nyttjningsbara potentialer?  X  Det är inget som ses över av företaget. 

Finns det något engagemang utöver sponsringen?  X  Det har förekommit men har 
rationaliserats bort på grund av 
kostnadsskäl.  

Finns det emotionella motiv bakom sponsringen?  X   Någon arbetar inom företaget kan ha 
kopplingar till organisationen. 

Finns tydliga målsättningar? X   Företaget vill ha exponering. 

Skrivs sponsorkontakt på lång sikt? X   Långa kontrakt med mindre 
organisationer då dessa inte förändras 
lika snabbt. 

Skrivs sponsorkontakt på kort sikt? X   Korta kontrakt med stora 
organisationer då dessa förändras i 
snabbar takt än mindre. 

Föredras särskilda exponeringsalternativ? X   Företaget vill ha sin logo på specifika 
ställen på matchtröjan. 

Nyttjas sponsorpaket?  X  Modifierar de befintliga avtalen. 

Riktas sponsringen mot särskilda målgrupper? X   Riktas främst till en intern målgrupp. 
De som arbetar på företaget skall känna 
en gemenskap.  

57 



 

 
 
Attitydspåverkan 
Företaget vill använda sponsringen som en plattform för etablering, förstärkning och 
bibehållning av sitt varumärke. I nuläget var företagets främst intresserat av att etablera sitt 
varumärke via sponsring då detta nyligen genomgått en förändring. Detta arbete riktar sig 
främst mot en intern målgrupp. Avsikten är att öka medvetandet om varumärket bland 
företagets medarbetare då det nya varumärket samlat ihop ett flertal äldre under samma. När 
denna process väl är klar avser företaget att utnyttja sponsringen för att kunna bibehålla detta 
medvetande, och att stärka detsamma.  
  
Dock riktas sponsringen ej mot konsumenter då företaget ej tror sig tilltala dessa oavsett 
vilket. Utan det riktar sig mer mot befintliga kunder, och anställda som tidigare nämnts. Detta 
då företaget ej jobbar med konsumentprodukter utan tjänster för andra företag. Vidare anser 
företaget att en indirekt effekt av denna sponsring kan bli att personer som ej tillhör dessa 
målgrupper nås och påverkas av budskapet. Detta borde rimligtvis vara både positivt och 
negativt för företaget. De som påverkas och som har ett ömsesidigt behov av företaget gynnas 
av detta, liksom företaget. Men någon som inte har någon nytta av det som påverkas, är ej till 
nytta varken för förtaget eller personen ifråga. Leder detta då till missförstånd eller liknande 
kommer företagets varumärke att försämras i den personens medvetande.  

 

 Ja Nej Vet 
Ej 

Egen text  

Utnyttjas sponsring för att etablera varumärket? X   Ett bra och effektivt sätt att sprida 
företaget nya namn. 

Utnyttjas sponsring för att stärka varumärket? X   Sponsring hjälper till att bygga upp och 
profilera varumärket. 

Utnyttjas sponsring för att bibehålla varumärkets 
styrka? X   se ovan.  

Uppfattas sponsring som konsumentpåverkan?  X  Potentiella kunder känner redan till 
företaget. 

Anses det finnas indirekta effekter via sponsring? X   Personer som inte tillhör målgruppen 
påverkas av budskapet.  

 
Relationsmarknadsföring  
Genom att stötta organisationer som företagets kunder och anställda gillar hoppas företaget att 
relationerna med dessa anställda ska bli ännu bättre. Detta leder till att företaget väljer ut 
organisationer utifrån vilket sorts evenemang de arbetar med, allt för att tillgodose kunder och 
medarbetares önskemål i den mån detta är möjligt.   
 
Vidare så framkom det att när ett avtal väl har undertecknats så försöker företaget aldrig att 
påverkar organisationernas resultat och prestationer. Det kan tyckas att detta är en påverkan 
också, men vi har valt att snarare se det som att det är en förutsättning och en del av 
kartläggningen. Detta leder till att företaget enbart närmar sig organisationer som motsvarar 
deras krav och förväntningar, detta minskar då den fortsatta påverkan på organisationen, om 
någon sådan överhuvudtaget förekommer vilket vi ej uppfattat. Detta leder även till att 
rollerna mellan parterna är tydliga ifrån början och att styrkemätningar ej förekommer så 
länge parterna håller sig till det som de har kommit överens om inom ramen för avtalet. Något 
som även leder till att relationen mellan parterna blir mer väl definierad och enklare att 
upprätthålla. 
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 Ja Nej Vet 

Ej 
Egen text  

Nyttjas sponsring för att bygga relationer? X   Företaget vill stötta organisationer som 
även deras kunder och anställda gillar. 

Påverkar organisationernas prestationer och resultat 
sponsringen?   X  Ej efter det att avtal tecknats.  

Är relationsmarknadsföring ett skäl att sponsra? X   Stärker relationer inom företaget. 

Påverkas relationen till kunden via sponsring? X   Stärker relationer runt om företaget. 

Uppfattas företaget som den starkare parten i 
förhållande till den sponsrade efter ett ingånget avtal?  X  Så länge det som görs faller inom 

ramen för avtalet. 
Är evenemangets sort viktig? X   Det som företagets kunder gillar? 

 
 
Kommunikation mellan parterna 
Som vi tidigare resonerat är de väldefinierade avtalen en viktig grund för en god tillit mellan 
företaget och den sponsrade organisationen. Denna tillit anses som god då de ej försöker 
påverka varandra i någon stor utsträckning då det finns ett skrivet avtal. Dock finns det mer 
att önska vad det gäller engagemanget mellan parterna då väldigt få saker tyder på att 
engagemanget är stort mellan parterna när ett avtal väl tecknats. Detta leder i sin tur tyvärr 
även till en otydlig struktur vad det gäller feedbackprocessen mellan parterna. Någon som i 
värsta fall leder till att ett avtal blir slarvigt skrivet och senare leder till att någon av parterna 
blir missnöjda och sponsringen upphör. Erfarenheter utbyts men enbart på informella möten, 
vilket gör att även dessa verkar ha tendenser till att vara ostrukturerade och därmed kanske 
detta utbyte inte tas tillvara på ett effektivt sätt. Tyvärr finns det ingen tydlig strategi vad 
gäller utvärderingen av sponsringen heller. Utan företaget använder sig mycket av vad andra 
säger, såkallad word-of-mouth. Problemet med detta är att enstaka individers negativa 
omdömen kan få sponsringsengagemanget att framstå som mindre lyckat även om det i själva 
verket varit lyckosamt för företaget och de avsikter de haft med sponsringen. Som nämnts 
tidigare arbetar företaget utifrån tydliga direktiv vad det gäller organisationen som sponsras 
och marknaden denna är aktiv på. Detta är bra då det blir tydligt vilka kriterier som gäller för 
att företaget överhuvudtaget ska överväga ett sponsorengagemang. Något som besparar såväl 
företaget som organisationen tid och pengar, som kan nyttjas till engagemang som bättre 
passar in på företagets kravbild och därmed ger ett större värde tillbaka.  
 Ja Nej Vet 

Ej 
Egen text  

Finns det en tillit mellan parterna?  X   Företaget är beredda att skriva längre 
avtal. 

Finns det ett engagemang mellan parterna?  X  Inte en tvåvägskommunikation. 

Är feedbackprocessen tydlig?  X  Finns ingen tydlig struktur. 

Finns det en tydlig plan för utvärdering?  X  Ingen tydlig strategi. De nyttjar word-
of-mouth. 

Utbyter ni erfarenheter? X   Idéer byts vid informella möten. 

Kartläggs den aktuella marknaden innan ett 
sponsorkontrakt ingås? X   Företaget undersöker var deras kontor 

finns. Arbetar bara lokalt. 
Kartläggs organisationen innan ett sponsorkontrakt 
ingås? X   Undersöker styrelsen och 

organisationens värderingar.  
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Sammanfattande diskussion 
Vi har nu tittar närmre på ett antal delar i tillvägagångssättet hos de studerade företagen vad 
det gäller deras arbete med sponsring. Syftet med denna var att se huruvida de arbetare med 
sponsring utifrån de sätt som vi identifierat som goda genom teorin. Vidare är uppbyggnaden 
av analysen sådan att det ska vara enkelt att få en översiktlig bild av deras arbete med 
sponsring. Detta för att vi enkelt skall kunna föra in företagens svar i vår sammanfattande 
modell. När detta väl är gjort avser vi att föra en kortare diskussion om detta och försöka dra 
några slutsatser utifrån det material vi samlat in via våra intervjuer. Genom att ha en 
genomgående överensstämmande struktur på vår sammanfattande modell, genomförandet av 
intervjuerna och analysen hoppas vi kunna få en tydlig koppling mellan dessa delar i vår 
slutsats. Som följer i nästa avsnitt.  
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7. Slutsats och diskussion  
 
Här berättar vi om de slutsatser vi dragit utifrån analysen av teori och empiri. Det är här vi 
försöker lägga till något till studien, och skapa ett värde. Detta leder slutligen till förslag 
kring vad framtida studier om detta område kan handla om.  
 
Problemformulering  
Vad hoppas det lokala näringslivet få tillbaka vid lokal idrottssponsring? Samt hur går de till 
väga för att uppnå detta? 
 
Utformning och utförande av avtal: 
En av de tydligare trenderna är att företagen gör bedömningar av de organisationer som söker 
sponsring eller som företaget kan tänka sig att sponsra. Detta anser vi vara bra då 
förväntningar på evenemanget som sponsras blir realistiska och kopplas till företags 
inriktning. Dock är det oroande att mer än hälften av företagen tror att de kan komma att fatta 
ett sådant beslut baserat på ett emotionellt motiv snarare än ett affärsmässigt. Sker detta är 
risken att pengar ges bort utan utbyte för företaget överhängande.  
 
Företagen vill gärna ha något att säga till om när avtalen utformas. Inget av de studerade 
företagen har utnyttjat de av organisationerna i förväg sammansatta sponsorpaketen. 
Företagen vill kunna alternera sponsringsvillkoren så att de ska passa dem specifikt, snarare 
än att få det andra får. Detta hade möjligtvis sett annorlunda ut om de studerade företagen 
hade varit mindre än de som ingick i studien.  Exponering verkar de flesta vara överens om att 
de vill ha, dock med en viss skillnad huruvida denna ska ske gentemot företaget självt eller 
dess kunder. Vidare är det jämnt fördelat mellan företagen huruvida de har tydliga 
målsättningar eller ej. Samt det faktum att företagen i stor utsträckning vill rikta sig mot 
särskilda målgrupper. Något som är ett problem vid bedömningen av evenemanget. Finns det 
ej tydliga målsättningar hur ska då evenemanget kunna bedömas i förväg och riktas till rätt 
målgrupp? Tydligare målsättningar bör utvecklas av företagen för att vägleda dessa i 
sponsringsfrågor.  
 
Attitydspåverkan 
Här var det tydligt att företagen ej var ense om huruvida sponsring var ett användbart verktyg 
vid etableringen av sitt varumärke. Dock ansåg samtliga företag att sponsrig nyttjades för att 
stärka eller bibehålla styrkan hos sina respektive varumärke. Vilket tyder på att företag gärna 
utnyttjar sponsring efter att de etablerat sig, för att stanna kvar i medvetande hos deras kunder 
och andra konsumenter.  
 
Några av företagen ansåg att sponsring främst var ett användbart verktyg för att förstärka 
företagets varumärke gentemot konsumenter. Medan andra företag främst såg det som ett sätt 
att stärka den interna imagen. Denna skillnad var tydligt uppdelad mellan de företag som 
främst handlade mot konsumenter respektive andra företag. De konsumentinriktade företagen 
ville gärna bli exponerade för allmänheten för att på så sätt stärka sitt varumärke, och gärna 
attrahera nya kunder. Medan de företag som var mer inriktade på andra näringsidkare snarare 
använde sponsringen för att stärka varumärket internt eller för att bibehålla eller stärka 
relationerna med sina befintliga kunder.  Härom fann vi inga teorier vid utförandet av studien. 
Varför vi gärna skulle se en uppföljning om huruvida sponsring riktar sig till externa eller 
interna intressenter sett från företagets synvinkel. 
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Relationsmarknadsföring  
Samtliga företag anser att sponsring är ett bra sätt att bygga relationer mellan sig själv och 
sina kunder, men även den sponsrade organisationen. Vad det gäller huruvida företaget 
försöker påverka organisationens prestationer och resultat har vi funnit att 3 av 5 försöker 
göra detta på olika sätt. Något vi upplever kan hämma byggandet av relationen och 
underminera tilliten mellan parterna. Dock uppfattar bara 2 av 5 det som att det finns ett 
styrkeförhållande mellan parterna där företaget är den starkare parten. Vidare upplever alla 
företagen det som att deras relationer med kunder påverkas genom deras 
sponsringsengagemang. Vilket kan tänkas grunda sig på olika erbjudande företagen kan ge 
sina kunder utifrån deras sponsorengagemang och på så sätt bygga på sina relationer. Detta 
gör i sin tur att majoriteten av företagen tycker att det sponsrade evenemangets sort är en 
viktig faktor vad det gäller beslutet att sponsra, och möjligheten att bygga relationer 
härigenom. 
 
Kommunikation mellan parterna 
Mellan företagen och organisationerna finns det en dialog. Dock är denna dialog inte särskilt 
tydligt eller välstrukturerad något som företagen, enligt oss, förlorar på. Vidare saknas det i 2 
fall av 5 en plan för utvärdering, något som borde vara väldigt viktigt om ett företag vill få ut 
något av sponsringen. Det som generellt sätt saknas är en tydligt definierad plan för hur 
kommunikationen skall gå till väga och hur den skall ske. Kommunikationen sker mycket på 
känn mellan de båda parterna. ”Man kan ringa eller ta en fika”, var en vanlig kommentar, eller 
så träffades parterna en gång årligen. Dessa tillvägagångssätt känns inte väl genomtänkta. 
Framförallt då alla företagen tryckte på att de såg sponsring som ett samarbete snarare än att 
bara skänka pengar.  
 
Samtliga företag är noga med att påpeka att sponsring är ett samarbete mellan de båda 
parterna. Något som ytterligare får en att fundera över den emellanåt brisfälliga 
kommunikationen mellan de båda parterna. För att ett samarbete ska fungera optimalt krävs 
det en god och kontinuerlig kommunikation mellan parterna för att ingen av de båda ska 
känna sig negligerade, vilket kan leda till sämre tillit mellan parterna. Som det är nu risker 
parterna att inte förstå varandras agerande. Detta leder också till att de flesta företagen skriver 
kortare avtal med organisationerna då dessa tycks förändras fortare än vad företagen hinner 
med. Med en kontinuerligare dialog mellan parterna hade företagen också kunna få ett finger 
med i spelet och på så sätt kunna påverka mer än att bara avsluta ett samarbete, något som 
båda parter troligtvis hade tjänat ytterligare på jämfört med hur situationen ser ut i nuläget.  
 
Vidare så är de flesta företagen noggranna med att ta reda på information om de 
organisationer de vill samarbeta med. Dock är de flesta företagen lika dåliga på att undersöka 
vilka marknader de kommer att nå via sitt sponsoråtagande. Vilket kan leda till att de har 
optimerat sponsringen för en viss grupp av människor, men att dessa inte nås via den marknad 
som företagen nyttjar för att få ut informationen.  
 
Sammanfattande slutsats 
Ett genomgående drag i studien är hur mycket de olika företagen vill framstå som seriösa och 
professionella med sina sponsringsåtagande. Hur de vill att dessa ska framstå som 
genomtänkta och baserade på affärsmässiga grunder. Men detta är även något som ständigt 
sägs emot av företagen då de i mångt och mycket använder ordet känsla när de ska förklara 
hur en ett sponsrings engagemang uppstår. Det verkar som att när ett företag är baserat i ett 
närområde med en organisation så blir grunderna för sponsringen lite mer känslobaserade.  
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Företagen säger det aldrig rakt ut men genom att studera hur de faktiskt agerar så blir detta 
ganska uppenbart. En positiv aspekt med att de är baserade i ett närområde och att besluten 
fattas på relativt emotionella grunder är det att de flesta företagen ej sponsrar organisationerna 
på grund av en tillfällig popularitet. Fördelen med detta är att företagen ej framstår som 
opportunistiska vilket bidrar till att bygga deras image runt om i det område där de och 
organisationerna är aktiva. En annan aspekt som gör det tydligt att företagen vill vara med hos 
de organisationer som finns i närområdet är att de flesta uppger att det är trevligt att närvara 
vid arrangemangen eller kunna få biljetter dit och erbjuda andra. Något vi tror leder till en 
ökad exponering för både företagen och organisationerna. Företagen kan visa sin goda vilja 
mot kunder och anställda genom att bjuda med dem på evenemang. Samtidigt som 
organisationen får en möjlighet att visa upp sig och sina aktiviteter för personer som möjligen 
inte skulle ha närvarat annars. En win-win situation har därmed uppstått som inte enbart är 
ekonomiskt baserad 
 
Dock skulle vi gärna se att företagen arbetade mer bestämt och mer grundläggande med 
frågor rörande sponsring och uppföljningen av densamma då detta kan vara en mycket god 
plattform för företagen att exponera sig genom. Men skulle det inte finnas några direkta 
bakomliggande idéer och ett dåligt arbete med att följa upp dessa engagemang så smakar de 
mer än de kostar, eftersom företagen då inte riktigt klarar av att utnyttja situationen på ett för 
dem gynnsamt sätt.  
 
Vad vi efterlyser är därmed en mer fokuserad plan för hur sponsring skall komma till och 
utvärderas av de olika företagen, eftersom det nu ser ut som att organisationerna inte riktigt 
klarar av att ge företagen de saker de vill ha ut av sin sponsring. Något vi ej anser kan 
hänföras till bristande potential i sponsring som marknadsföringsplattform, eller vad 
organisationerna kan erbjuda företagen, utan snarare i den bristande insikt hos företagen om 
sponsringens styrka och hur den kan utnyttjas ännu bättre under kontrollerade former. Som 
det är nu kallar företaget sponsring för ett samarbete men ger i stort sett organisationer pengar 
för ett år framåt eller tills det att de missköter sig. Med ett aktivare samarbete skulle man 
definitivt kunna hävda att allmossornas tid är över snarare än att ”om de sköter sig är vi med”. 
Något som skulle gynna båda parter.  
 
Genom att använda vår sammanfattande modell vill vi visa vilka beståndsdelar av 
sponsringen som bör beaktas och utnyttjas av företagen. Om alla delarna används på ett mer 
genomtänkt vis är risken att misslyckas med sponsring för att nå sina målsättningar låg. Är 
dock hälften av delarna eller fler ouppfyllda så finns det en större risk att sponsringens 
målsättningar ej uppfylls.  
 
Genom att göra en bedömning huruvida de fyra beståndsdelarna i vår sammanfattande modell 
beaktas av de olika företagen har vi försökt att göra en bedömning av företagens 
tillvägagångssätt. Om mer än hälften av företagen har använt sig av någon av delarna så har 
detta lett till att vi anser att företag beaktar den delen. Om minde än hälften inte använt sig av 
en beståndsdel har vi valt att se det som att företag ej beaktar denna. Detta har slutligen lett till 
att vi kunnat använda vår modell för en analys.  
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Beaktas dessa delar vid 
sponsring: Ja Nej 

Utformning och utförande av avtal   X 
Attitydspåverkan  X   

Relationsmarknadsföring  X   

Kommunkation mellan parterna   X 
   
 
 
 

 
Figur 7: Sponsringens beståndsdelar (analys)  

 
När modellen fyllts i ser vi att endast 2 av 4 beståndsdelar beaktas. Vilket i sin tur leder till att 
2 av 4 inte beaktas. I de observerade fallen innebär detta att företagen är bra på att beakta 
attitydspåverkan genom sponsringen och att använda sponsringen som en byggsten för 
relationer med andra. Dock bör företagen bli bättre på att utforma och utföra sina sponsoravtal 
på ett genomtänkt sätt. Samt att kommunicera och utvärdera sina aktiviteter bättre. Detta för 
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att ej bara skänka pengar. De räcker inte längre med att de sponsrade organisationerna sköter 
sig för att ett företag ska sponsra dem, där måste finnas ett utbyte mellan parterna. 

7.1 Förslag på fortsatta studier 
Vikten av att genomgående utvärdera alla steg i sponsringen. Genom att studera hur de 
faktiska utvärderingarna går till som en fallstudie på ett eller fler företag. 
Att studera hur rikstäckande sponsring går till. Genom att göra en liknande studie på större 
företag eller evenemang. En jämförande studie mellan dessa två former hade också varit 
intressant liksom en studie som jämför samma frågor fast på andra geografiska marknader. 
Såväl större som mindre för att kartlägga om storstad, småstad och glesbygdsbaserade företag 
och organisationer agerar på skilda eller liknande sätt. En annan intressant studie skulle vara 
att se hur olika företag agerar i förhållande till sponsring. Skiljer det sig mycket mellan 
multinationella-företag, nationella företag och mindre lokala företag. Slutligen så fann vi 
under vår studie en ytterligare dimension som vi ej tagit upp. Nämligen att sponsring ofta 
tycks användas för externa eller interna ändamål. Beroende på vilket av dessa ändamål som 
används skiftar fokus för sponsringens syfte. Främst vad det gäller attitydpåverkan. Därför 
skulle vår modell kunna kompletteras med en sådan dimension. Modellen skulle då få 
följande utseende. Detta tycker vi skulle vara en intressant följd studie, att se huruvida denna 
dimension finns och om företagen arbetar på olika sätt beroende på vilket av de två 
ändamålen sponsringen utnyttjas till.  
 

 
Figur 8: Sponsringens beståndsdelar (extern/intern nytta) 
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8. Sanningskriterier 
 
Denna del av studien behandlar hur pass pålitliga vår studie har varit. Detta behandlar vi 
genom diskussion rör studiens validitet och reliabilitet, generaliserbarhet och 
intersubjektivitet.  

8.1 Validitet & Reliabilitet 
Med validitet avser att fråga oss huruvida vi genom studien har fått de uppgifter som behövs 
för att kunna uppfylla syftet med studien. Men det syftar även till att se om vi har fått in data 
som inte gäller vår studie.100 Det kan även kopplas till påståendens hållbarhet och 
trovärdighet.101 Reliabilitet syftar å sin sida till att ta reda på i vilken utsträckning ett mått på 
ett begrepp är stabilt eller pålitligt.102 Detta syftar även till att belysa huruvida ett resultat ifrån 
en studie skulle bli desamma om de skulle genomföras igen eller om den skulle ha påverkats 
av slumpartade eller tillfälliga händelser.103  
 
Validiteten och reliabiliteten i denna studie är relativt god. Detta motiverar vi med att vi har 
fått bra access till de företag vi valde att studera. Det som gör att vi inte ger denna del ett 
högre värde trots detta beror på att en respondent gav intrycket av att ej vara vidare insatt i 
ämnet. Vilket gjorde att dennes svar riskerar att bli något mer missvisande än de övriga 
respondenternas.  
 

8.2 Generaliserbarhet 
Med generaliserbarhet menas de resultat som tas fram skall vara applicerbara på en större 
population.104 Det vill säga att forskaren vill se huruvida det går att dra paralleller mellan de 
som är undersökta och de som ingår i samma grupp men ej har varit med i undersökningen.105 
Bristen på möjligheten till generalisering är kritik som är vanligt förekommande mot 
kvalitativa studier.106 Intresset för att generalisera resultaten är emellertid något som är 
vanligast inom den kvantitativa forskningen.107  
 
När det gäller den aktuella studien kan den inte sägas vara representativ för den typ av företag 
som undersöks. Företagen ligger långt ifrån varandra i frågan om deras verksamhet. Samtliga 
undersökta är i olika branscher och arbetar mot olika typ av målgrupper och storleken på 
företagen varierar. Deras gemensamma drag är att de är med och sponsrar lokala 
organisationer och befinner sig i liknande geografiskt läge. Populationen är inte heller 
tillräckligt stor för att kunna dra slutsatser som gäller för företag utanför studien.  
 
 

                                                 
100 Kylén, (2004), Att få svar: Intervju, enkät, observation, s. 140 
101 Kvale, (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 261 
102 Bryman, & Bell, (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 594 
103 Ibid, s. 48 
104 Bryman, Alan & Bell, Emma, (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 391 
105 Ibid, s. 100 
106 Ibid, s. 391 
107 Ibid, s. 100 
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8.3 Intersubjektivitet 
Ett sätt att öka trovärdigheten är att låta någon annan göra om samma studie och sedan 
undersöka huruvida dennes resultat överensstämmer med de första. Om dessa resultat visar 
sig vara likvärdiga har undersökningen god intersubjektivitet. Detta kan vara ett problem vid 
intervjuer då respondenten får antas påverkas av den person som ställer frågorna eller av 
omgivning och situation.108 Exempelvis så kan svaren på frågorna bli korta eller utförliga 
beroende på om respondenten är stressad eller har gott om tid. Detta ger en olika bas för 
vidare analys av svaren.  
 
 Det är enligt oss omöjligt att inte påverka respondenten utan både den som svarar och den 
som frågar påverkas hela tiden av yttre omständigheter. Dessa intervjuer var dessutom 
upplagda som samtal vilket ytterligare påverkar respondentens möjlighet att variera svaren 
från gång till gång. Under samtliga intervjuer fick respondenterna god tid på sig att svara och 
fundera och inget av samtalen upplevdes som stressigt eller forcerat. Dock kan 
situationsomständigheter göra att en ny studie skulle ge andra resultat om denna gjordes av 
andra personer. Det finns till och med risk att det skulle visa andra resultat även om samma 
personer gjorde om intervjun. Detta kan bero på yttre omständigheter så som tidigare nämnt 
tiden eller att förutsättningarna för företaget eller organisationerna har förändrats.   
 

                                                 
108 Bjereld, Ulf, Demker, Marie & Hinnfors Jonas, (1999), Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i 
forskningsprocesser, s. 105 
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Bilaga 1: Framväxt av den sammanfattande modellen  

 
 

 



 

 



 

Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Intervjuguide (öppet samtal)  
 
 
Utformning och utförande av avtal 
 

- Bedömning av engagemang 
- Nyttjningsbara potentialer 
- Engagemang utöver sponsring 
- Emotionella motiv 
- Målsättningar 
- Kort/lång sikt 
- Exponeringsalternativ 
- Sponsorpaket 
- Målgrupper 

 
 
Hur sponsring kan påverka attityder 
 

- Etablera varumärket 
- Stärka varumärket 
- Bibehålla varumärket 
- Påverkan på konsumenter 
- Indirekta effekter 

 
Sponsring som en de av relationsmarknadsföring 
 

- Relationer till kunder 
- Prestationer och resultat 
- Skäl att sponsra 
- Påverkan på relationer 
- Styrkeförhållanden 
- Typ av evenemang 

 
Kommunikation mellan parterna 
 

- Tillit och engagemang 
- Feedback 
- Utvärdering 
- Erfarenhetsutbyte 
- Kartläggning (marknader/organisationer) 
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