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Sammanfattning  
 
Det byggs många nya ishockeyarenor i Sverige för tillfället och nästan alla elitseriearenor är i 
dagsläget namnsponsrade av stora företag. Prissättning av sponsring anses komplext och 
arenasponsring av ett elitserielag innebär ett mångmiljonavtal för det arenasponsrande 
företaget. Forskningen som existerar specifikt om arenasponsring är amerikansk och de 
ekonomiska förhållandena skiljer sig kraftigt ifrån de svenska vilket ger en avsaknad av 
kunskap. Denna kunskapslucka om arenasponsring i Sverige ska jag börja fylla igen med 
denna uppsats. 
 
Syftet med denna studie är att försöka generera en klarare bild av hur värdet på ett 
elitseriearenanamn prissätts och vilka faktorer som ligger till grund för den värderingen. 
Vidare kommer denna uppsats att behandla matchningen mellan sponsorn och 
sponsringsobjektet och undersöka båda parternas syn på samarbetet.  
 
Studien är kvalitativ och består av åtta intervjuer med representanter för Luleå Hockey, Modo 
Hockey, Skellefteå AIK och Timrå IK samt intervjuer med deras respektive arenasponsor som 
i tur och ordning är Konsum Norrbotten, Swedbank, Skellefteå Kraft och E.ON Sverige. 
 
Uppsatsen har en hermeneutisk kunskapssyn då den försöker skapa djupare förståelse för 
fenomenet arenasponsring. Angreppssättet är deduktivt då det utgår ifrån befintlig forskning 
om arenasponsring men är samtidigt induktiv i avseendet att det saknas svensk forskning.  
 
Den teoretiska referensramen består främst av teorier om varumärken, sponsring, 
idrottssponsring, arenasponsring och värdering av arenasponsring och vanlig sponsring. 
Uppsatsen rymmer även en praktisk metod del som förklarar hur tillvägagångssättet vid 
intervjuerna skett. Resultatet består av individuella sammanställningar av de genomförda 
intervjuerna precis som analyskapitlet också gör.  
 
Huvudresultatet av denna studie är att marknadsvärdet som bygger på vad andra klubbar 
erhållit ligger till grund för hur arenasponsring prissätts och värderas. Slutsatsen till varför 
svenska företag köper arenasponsring är att det ger företagen väldigt bra media exponering 
och positiva associationer samtidigt som det gör att företagen anses vara goda medborgare i 
sitt närområde. 
 
Företagen som arenasponsrar elitserielag har en bred målgrupp och vill försöka nå ut till 
allmänheten i stort. Arenasponsring upplevs av samtliga respondenter ge deras organisation 
positiva fördelar vilket gör att jag drar slutsatsen att arenasponsring är en vinn – vinn situation 
för dem inblandade. Till rådande marknadspris har dessutom tre av de fyra företagen kommit 
fram till i sin ekonomiska utvärdering att arenasponsringen är en lönsam affär för dem. 
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1 Inledning 
 
I detta inledande kapitel introducerar jag problembakgrunden och redogör de rådande 
förutsättningarna kring arenasponsring. Därefter presenterar jag mitt syfte med denna studie 
samt de avgränsningar jag valt att göra. Sedan följs det upp av en kort förklaring av 
uppsatsens disposition. 

1.1 Problembakgrund 
 
Ishockeyklubbarna i Sverige har de senaste åren genomgått en förändring och klubbarnas 
ekonomi spelar allt större roll för deras sportsliga förutsättningar. Ishockeyklubbarna drivs 
numera både professionellt och med vinstsyfte vilket märks då många klubbar i Sverige drivs 
som Idrotts AB eller driver sin arena som ett arenabolag. Ishockeyklubbarnas verksamhet 
består i dagsläget av en kombination mellan idrott, företagsamhet och underhållning 
(Fahlström, 2001, s.71-73). Pengarna inom ishockeyn har ökat kraftigt de senaste åren. Den 
svenska elitserien omsatte exempelvis förra säsongen 1,1 miljarder kronor (Omnell, 2007). 
Bidragande orsaker till den ökade omsättningen är förbättrade tv-avtal och sponsoravtal samt 
ökade publikintäkter. Framförallt eget ägande av den egna arenan poängteras ofta av 
klubbarna som en viktig faktor till deras ökade omsättningar. Modo Hockey menar att största 
anledningen till att de dubblade sin omsättning efter förra säsongen jämfört med föregående 
säsong var inträdet i deras nybyggda arena (Ejderhov, 2007).  
 
Trenden bland nybyggda arenor är att de blir en viktig del av samhället och därför 
kompletteras arenaområdet oftast med kontor, affärer, bostäder och parkeringshus (Stedingk, 
2007, s.16). Arenan håller på att växa ut till en mycket stark faktor och symbol för 
kommunernas näringsliv då arenans publikdragningskraft säkerligen är en stark faktor till 
varför näringslivet vill positionera sig nära hockeyarenan. Många av de nybyggda arenorna 
innehåller konferensmöjligheter, restauranger och företagsloger samt oftast bra logistik till 
och från arenan (Stedingk, 2006, vol. 1, s.12-13). Dagens hockeyarenor har alltså ett brett 
användningsområde som klubbarna utnyttjar väl och det har säkerligen bidragit till att det 
byggs många nya idrottsarenor i Sverige för tillfället.  
 
Idrottsarenorna har blivit intressantare ur sponsorsynpunkt eftersom de nya arenorna är 
multiarenor som bortsett från ishockeyn även används till konserter, mässor och andra 
evenemang (Sport & Affärer, 2007, Vol. 1 s.21). Lägg till att publiksnittet ofta ökar med den 
nya arenan och att det nya tv- avtalet gör att alla elitseriematcher numera sänds direkt i tv på 
säsongskortet Elitserien på Canal Plus (Canal Plus, 2007).  
 
Ekonomiska undersökningar har haft svårigheter att bevisa relationen mellan reklam och ökad 
försäljning då det råder stor osäkerhet kring utfallet av reklamen. Idrottssponsring innehåller 
även det stora risker för företagen gällande den ekonomiska avkastningen (Gratton & Taylor, 
2000, s.170-171). På samma sätt som med reklamen är det svårt att veta exakt hur 
idrottssponsringen påverkar företagets försäljning. Idrottssponsringen är medveten om detta 
och syftar främst till att generera ökad medvetenhet om företaget och påverka dess 
varumärkes image (Lagae, 2005, s.14).  
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Nuförtiden har de svenska ishockeyarenorna namn som Swedbank Arena, Coop Arena, 
Skellefteåkraft Arena, Eon Arena osv. En snabbare titt på arenanamnen räcker för att inse att 
nästan alla elitishockeyarenor är företagssponsrade. Försäljning av arenanamnet är en ny 
sponsortrend som många nybyggda arenor runt om i Europa har anammat. Detta känns som 
ett logiskt steg i den kommersialiserade utvecklingen av idrotten och tydliggör det allt 
närmare sambandet mellan sport och ”business”. Ägandet av ett arenanamn anses vara ett 
säkert sätt för företagen att få ett massmedialt genomslag (Nilmander, 2007). Ägandet av ett 
arenanamn ger självklart massmedial exponering och publicitet då det ofta nämns och syns i 
sportsändningar på tv och då det finns med i matchreferaten i dagstidningarna.    
 
Grönkvist (2000, s.151-152) menar att prissättning för sponsring är komplext då det inte finns 
några exakta riktprislistor vilket ger en slags uppskattad prissättning. Till denna uppskattning 
föreslår Grönkvist att kolla vad sponsringsobjekt av liknande slag har fått för prissättning. Lee 
(2007) är inne på samma spår och påstår att marknadsföringsexperter har svårt att sätta ett 
exakt värde på ett sponsoravtal. Kanske är det liknande avtal som ligger till stor grund för 
prissättningen på ett arenanamn men företaget gör säkerligen en egen värdering av värdet och 
det är den som ligger till grund för det slutgiltiga priset som sedan framkommer vid 
förhandlingarna med ishockeyklubben. Det är faktorerna bakom företagets värdering som jag 
kommer att lägga tyngdpunkten på i denna studie.  
 
I Sverige finns det idag uppskattningsvis 310 ishallar, 450 simhallar, 3500 
gräsfotbollsfotbollsplaner och 2000 sporthallar (Stedingk, 2006, vol. 2, s.17). Det betyder att 
det finns enorma möjligheter för företag att välja vilken arena de vill ska namnges med sitt 
företagsnamn. Utbudet av potentiella arenanamn är stort och omfattar massor av olika sporter 
och städer. Motiven till varför företagen väljer att sponsra en specifik ishockeyarena varierar 
säkert och jag vill ta del av dessa.  
 
En annan viktig aspekt på sponsringen är kopplingen mellan sponsorn och sponsorobjektet. 
Detta eftersom sponsorn vill åt associationerna som sponsorobjektet har och att det sker en 
imageöverföring till deras företag (Grönkvist, 2000, s.46). Samtidigt sker det för 
ishockeyklubben en motsatt imageöverföring då de förknippas med sin arenasponsor och 
deras image. Det intressanta med imageöverföringen är om den verkligen gynnar båda 
parterna, en så kallad ”vinn - vinn situation”.  
 
Priserna för ett arenanamn i Sverige ligger inte på samma nivåer som ute i Europa än men de 
svenska hockeyklubbarna som sålt sina arenanamn uppskattas ha erhållit någonstans mellan 
10 och 20 miljoner kronor för varierade tidsperioder (Pettersson Kymmer, 2007). Stefan 
Holmgren som har erfarenhet från arenavärlden är inne på liknande summor då han spår att 
”det kostar cirka 1 mkr per år i tio år att namnge en hockeyarena i en medelstor svensk stad. 
Sen kan betalningen ske på olika sätt i form av produkter, tjänster, lånegarantier eller i rena 
pengar”. (Sport & Affärer, 2007, nr. 1, s.21). Sveriges nya nationalarena i fotboll sålde sitt 
namn till Swedbank för 153 miljoner kronor (Grimlund, 2007). Arenanamnen har blivit en 
miljonaffär i elitidrotten men vad är det som säger att namnet på den nya nationalarenan är 
värt just 153 miljoner kronor?  
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1.2 Problemformulering 
 
Vilka motiv och övervägande ligger till grund för arenasponsring samt hur värderas 
arenanamnet av de olika parterna? Upplever Norrlands elitserieklubbar och deras 
arenasponsorer samarbetet gynnsamt? 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att få en klarare bild av de motiv och övervägande som ligger till 
grund för arenasponsringen och dess prissättning. Vidare kommer studien att behandla 
matchningen mellan företaget och elitserieklubben för att undersöka parternas syn på 
samarbetet. 

1.4 Avgränsningar 
 
Jag har valt att avgränsa denna uppsats till att enbart behandla hockey relaterad 
arenasponsring då den är mest utvecklad där. I elitserien finns det tio klubbar som är 
arenasponsrade. Dessa klubbar är Luleå Hockey, Modo Hockey, Timrå IK, Skellefteå AIK, 
Mora, Färjestad, HV 71, Brynäs, Lindköping och Södertäljde. Jag har valt att avgränsa 
studien till de fyra norrländska lagen som jag anser är Luleå Hockey, Modo Hockey, 
Skellefteå AIK och Timrå IK. Detta för att jag känner till dessa lag bäst och att de ligger 
geografisk nära varandra och därmed har liknande förutsättningar. 

1.5 Begreppsdefiniering 
 
Arenasponsring 
 
Med arenasponsring menas att företag köper en idrottsarenas namnrättighet och döper den 
efter sitt företagsnamn.  
 
Associationer 
 
Vid sponsring uppstår associationer och det är en sammankoppling mellan sponsorn och 
sponsringsobjektet. Associationer är alltså en slags sammanslutning som förenar dessa parter 
och binder dem samman.   
 
Image 
 
Med image menar jag andra människors uppfattningar och bild av företaget. 
 
Exponering 
 
Med exponering menar jag hur mycket företaget syns, hörs och uppfattas i Sveriges olika 
massmedier.  
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1.6 Disposition 
 
Anledningen till att jag väljer att presentera uppsatsens disposition kortfattat här är för att 
tidigt ge läsaren en överblick och förståelse för denna uppsats innehåll och upplägg. 
 
2 Teoretisk Metod   Förklaring av mina vetenskapliga utgångspunkter och beskrivning 

av mitt tillvägagångssätt med insamlandet av tidigare forskning. 
  

3 Teori   Beskrivning av innehållet i studiens teoretiska referensram. Består 
främst av teorier om sponsring, idrottssponsring, varumärken och 
värdering och arenasponsring.  

 
4 Praktisk metod  Förklaring över hur jag gått tillväga med utförandet av empirin. 

Jag förklarar här urval, datainsamling, etik och databearbetning.  
 
5 Resultat   Består av mina intervjusammanställningar med elitserieklubbarna 

och deras arenasponsorer.  
 
6 Analys   Jag analyserar här det framkomna resultatet med stöd av studiens 

teoretiska referensram.  
 
7 Diskussion och Diskussion och redogörelse för de slutsatser jag har kommit fram.  
Slutsatser 
 
8 Sanningskriterier Kritisk granskning av studiens tillvägagångssätt och förslag till 

fortsatt forskning om arenasponsring.   
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2 Teoretisk metod 
 
Jag kommer i detta kapitel om teoretisk metod att förklara mina vetenskapliga 
utgångspunkter, min förförståelse, kunskapssyn, studiens angreppssätt, metod- och teori val, 
insamling av källor samt reflektera runt källkritik.    

2.1 Förförståelse 
 
Min bakgrund är att jag är född och uppvuxen i Älvsbyn där jag bodde fram tills det att jag 
flyttade till Umeå och började studera vid Umeå Universitet. Studierna inleddes på det 
Idrottsvetenskapliga programmet för att sedan förflyttas till företagsekonomi studier med 
redovisnings inriktning på Handelshögskolan. Mina idrottserfarenheter består av att jag spelat 
fotboll och ishockey hela min uppväxt tills jag slutligen som 16 åring satsade på fotbollen. Jag 
är genuint idrottsintresserad och följer idrott både på TV och i tidningar. Hockey är 
tillsammans med fotboll de sporter jag främst följer och intresserar mig för. Därför var valet 
av ämnet arenasponsring ganska enkelt då det är ett fenomen som intresserar mig. Min 
förförståelse av arenasponsring består dock främst av att jag som idrottsintresserad följt 
ishockeyns utveckling de senaste åren genom TV och tidningar och noterat trenden att det 
byggs nya arenor och att dessa allt oftare får företagsnamn. Det är ett aktuellt och intressant 
ämne vilket gör det extra intressant att skriva om. 
 
Mina tidigare studier på det Idrottsvetenskapliga programmet i Umeå har gjort att jag kommit 
i kontakt med traditionell sponsring och utfört mindre arbeten om det. Jag har även tidigare 
skrivit en c- uppsats i idrottspedagogik där ishockeyspelare intervjuades angående deras 
upplevelser av att få tränaren sparkad. Det finns representanter för två av spelarnas klubbar 
med i denna studie men eftersom jag utlovat anonymitet och konfidentialitet för både spelare 
och klubbar i den uppsatsen kommer jag inte att avslöja vilka klubbar dem tillhörde. Det 
spelar ingen större roll heller då det var spelarna och inte klubbarna jag intervjuade. Hur som 
helst har jag förförståelse kring alla klubbarna då jag följer elitserien på TV. Förra säsongen 
såg jag två elitseriematcher live, den ena i Swedbank Arena och den andra i Coop Arena. Min 
relation till företagen består främst utav att jag tidigare handlat mat hos Konsum Norrbotten 
och är bankkund hos Swedbank. E.ON och Skellefteå Kraft känner jag mest till för att de är 
arenasponsorer och jag inte har någon tidigare relation till något av företagen. 
 
Min förförståelse har påverkat min bild av teorier, resultat och analys som jag förmedlat till er 
läsare. Jag tycker dock att förförståelsen inte påverkat resultatet och analysen speciellt mycket 
då jag där utgått ifrån vad respondenterna sagt och matchat det mot de teorier som jag har 
använt som teoretisk referensram. 

2.2 Kunskapssyn 
 
Vetenskapsteori kan beskrivas som då forskning och vetenskap själva utgör studieobjektet 
samtidigt som kunskapssökandet problematiseras. Vetenskapsteorins rötter kommer ifrån 
historiska filosofiska traditioner. (Sohlberg & Sohlberg, 2002, s.13, 18) Hermeneutiken 
kommer historiskt sett ifrån olika former av bibeltexttolkningar. Tolkning och förståelse är 
viktiga inslag i denna forskningstradition som strävar mot att skapa förståelse. Förförståelsen 
anses därför viktig för att kunna förstå andra människors tolkningar. (Ibid, s.53-54, 213-215) 
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Tolkningen ska helst hitta ett slags inre sammanhang i texten, med det menas att det inte finns 
några logiska motsägelser (Kvale, 1997, s.51).   
 
Min uppsats syftar till att skapa en djupare förståelse för hur sponsring av arenanamn värderas 
och utreda vilken koppling det finns mellan ishockeyklubbarna och deras arenasponsor. Jag 
vill alltså skapa en djupare förståelse för arenasponsring och har därför en slags hermeneutisk 
kunskapssyn. För att läsarna lättare ska kunna förstå sig på mina tolkningar har jag förklarat 
min förförståelse för ämnet och lite bakgrund om mig själv under rubriken förförståelse. 
Ämnet arenasponsring är ett ganska outforskat ämne vilket gör det extra viktigt för mig att 
inrikta uppsatsen på att försöka skapa förståelse för själva ämnet i sig.  

2.3 Angreppssätt 
 
Det finns huvudsakligen två olika strategier i vetenskapliga arbeten, nämligen induktiva och 
deduktiva. Det deduktiva angreppssättet lägger tyngdpunkten på teorier, frågeställningar och 
hypoteser och det induktiva angreppssättet som startar med att samla in data till empirin för 
att sedan formulera hypoteser och teorier. (Backman, 1998, s.48) Kvalitativ forskning ser 
induktivt på teori och praktik förhållandet vilket innebär att teorin genereras genom 
datainsamlingen (Bryman & Bell, 2005, s.297).  
 
Många av mina intervjufrågor är deduktiva då de utgår ifrån befintliga teorier om varumärken 
och sponsring. Samtidigt är ämnet arenasponsring som jag konstaterat tidigare ett outforskat 
ämne, speciellt i Sverige, vilket gör att vissa av mina frågor induktiva ur synpunkten att de 
genererar nya teorier. Jag utgår dock ifrån befintliga teorier och frågeställningar och 
klassificerar därför angreppssättet som deduktivt.  

2.4 Metod val 
 
Det finns två grupper av metoder, nämligen den kvantitativa och den kvalitativa metoden. 
Detta ska inte förväxlas med perspektiven då det inte är givet att den kvalitativa metoden hör 
till ett kvalitativt perspektiv. Kvantitativa metoder är en metod som använder sig av 
matematik och statistik för mätningar och kvantifiering. Skillnaden mot den kvalitativa 
metoden är att den ej använder sig utav siffror utan istället använder sig av verbala 
formuleringar. (Backman, 1998, s.31) 
 
Intervjuer är forskningsmetoden som går mest på djupet och ger fördjupade kunskaper. 
Intervjuer syftar till att kartlägga människors uppfattningar, erfarenheter, motiv och attityder. 
Då intervjuer bygger på ett fåtal personer är det svårt att statistiskt generalisera resultaten men 
samtidigt skildras människor under liknande omständigheter vilket gör att det troligen finns 
likheter i resultaten. (Sohlberg & Sohlberg, 2002, s.119-120) Det viktiga med intervjun är att 
båda parterna förstår intervjuarens frågor och intervjuobjektets svar (Eneroth, 1994, s.103).  
 
Intervjuer är speciella eftersom de bidrar till att skapa texten samtidigt som den tolkas (Kvale, 
1997, s.50). Intervjuer är en av de vanligaste metoderna i det kvalitativa perspektivet och är 
den metod som jag kommer att använda mig av för att besvara mitt syfte (Backman, 1998, 
s.53). Intervjuer består av verbala formuleringar vilket alltså stämmer överrens med den 
kvalitativa metoden. Min undersökning kommer inte heller att innehålla siffror och även det 
bekräftar att det att det är en kvalitativ undersökning.  
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2.5 Perspektiv 
 
Studien utgår ifrån både elitserieklubbarnas och arenasponsorernas perspektiv. Anledningen 
till det är att jag vill spegla båda sidornas upplevelser, åsikter och tankar runt arenasponsring. 
Det dubbla perspektivet ger mig även möjligheten att se båda parters syn på sitt eget 
arenasponsring - samarbete och därmed belyser jag fenomenet arenasponsring bredare och 
bättre. Den tvådelade studien ger mig som forskare dessutom bättre möjligheter att belysa 
likheter och skillnader mellan de olika organisationerna.    

2.5 Teori val 
 
De teorier jag använt mig av är till en början grundläggande teorier i varumärken, co - 
branding och sponsring. Dessa grundläggande teorier gör det enklare att förstå teorierna om 
idrottssponsring och arenasponsring då de bygger på grundläggande teorier. Dessutom ger de 
grundläggande teorierna en bra introduktion och förståelse för de mer specialiserade 
sponsringsteorier som kommer i avsnitten efter de mer grundläggande teorierna. Det finns en 
enorm mängd teorier om varumärken och sponsring så därför har jag valt ut de som jag anser 
är relevanta och som matchar min undersökning bäst. Jag har medvetet tagit med en del 
svensk forskning där då det finns skillnader mellan de svenska förhållandena och andra 
länders. 
 
Teorierna om idrottssponsring och arenasponsring var betydligt färre och uteslutande 
amerikanska vilket resulterade i små urvalsmöjligheter. Därför har jag tagit med de teorier jag 
lyckats lokalisera. Min uppsats positionering bland dessa teorier blir tydlig då det är den första 
svenska studien jag lyckats lokalisera som behandlar arenasponsring i elitserieklubbar. Den 
amerikanska proffsidrotten har betydligt större ekonomiska förutsättningar och summorna på 
arenasponsringen är betydligt högre. Det gör att dessa teorier är svårare att applicera på de 
svenska förhållandena men då det var enda forskningen som fanns om arenasponsring så tog 
jag med den trots denna vetskap. 

2.6 Insamling av källor 
 
Jag började min källinsamling genom att börja med att läsa uppsatser på det Digitala 
Vetenskapliga arkivet som behandlade sponsring men även värdering av fotbollsspelare. 
Utifrån dessa uppsatser har jag kontrollerat deras källförteckningar för att försöka hitta 
relevanta artiklar och böcker men även för att få information om ämnet sponsring i stort och 
snabbare kunna sätta mig in i ämnet. 
 
Sedan sökte jag upp relevanta böcker på Umeå Biblioteks hemsida genom att använda mig av 
album sökfunktionen. Artiklarna jag har använt har jag hittat via funktionen samsök på Umeå 
Universitetsbiblioteks hemsida. De flesta artiklarna kommer dock ifrån databasen Business 
Source Premier. Ett av kriterierna för artikelvalen var att de skulle finnas tillgängliga i full 
text på Umeå universitetsbibliotek.  
 
Sökord som jag använt i artikel databaserna är till exempel sponsorship + valuation, 
sportsponsorship, sponsorship + name, sponsorship + measurement, sponsorship + stadium, 
sport stadium. I album sökfunktionen har jag använt sökord som exempelvis sponsring, 
varumärken, co - branding och sport marketing.  
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Utifrån artiklarna jag hittat har jag sökt vidare på artiklar ur deras källförteckning också för att 
få tag i fler källor samt för att ha förstahands källor. Teoriavsnittet består till största del av 
vetenskapliga källor men några få icke vetenskapliga källor förekommer också. Alla icke 
vetenskapliga källor i uppsatsen valde jag ut eftersom jag uppfattar dem som trovärdiga. 
Trovärdigheten grundar sig oftast i att författaren eller författarens organisation är välkända 
på sitt område. 

2.7 Källkritik av sekundärdata 
 
Jag har i största möjliga mån försökt bygga denna uppsats på vetenskapliga källor för att 
uppsatsen ska ha en akademisk karaktär. De källor som inte är akademiska har jag använt 
eftersom jag uppfattat dem som trovärdiga i alla fall. Detta eftersom de är skrivna av 
respektabla personer eller tidningar och därför uppfattar jag dem som sanningsenliga och 
korrekta. Problembakgrunden är ett av ställena som innehåller källor som är av ovetenskaplig 
karaktär men då dessa källor känns korrekta och trovärdiga så ser jag inget problem i att 
använda mig av dem där.  
 
Jag har eftersträvat att använda aktuella källor runt sponsring då utvecklingen har varit väldigt 
snabb de senaste åren. Därför har jag haft som mål att större delen av källorna ska vara 
skrivna runt år 2000 eller senare, men har varit tvungen att göra vissa undantag då jag inte 
hittat tillräckligt täckande källor på vissa områden. Jag har försökt använda mig av original 
källor då dessa är mest tillförlitliga och försökt undvika att lägga in egna tolkningar i 
textbeskrivningarna då jag skrivit om dem med mina egna ord.    
 
Jag har använt mig av elektroniska källor i resultatavsnittet för att presentera 
ishockeyklubbarna och företagen. De elektroniska källorna kommer ifrån ishockeyklubbarnas 
och företagens egna officiella hemsidor och tidningsartiklar därför betraktar jag dem som 
trovärdiga och sanna. Användningen av dessa källor har varit viktig för få läsaren att förstå 
sig på verksamheterna i stora drag och få en presentation av ishockeyföreningarna och 
företagen. Anledningen till att jag varit tvungen att använda detta material grundar sig i att 
respondenterna har ont om tid och helst vill att intervjun ska vara kort och att jag tycker det är 
tids slöseri att efterfråga fakta som respondenterna och dess arbetsgivare redan förmedlat 
externt.   
 
För att med större säkerhet kunna tolka innebörden av de engelska källorna helt korrekt har 
jag vid osäkerheter använt mig av online lexikonet Lexin. Där har jag slagit upp den svenska 
innebörden av svårare engelska ord. Detta anser jag har förstärkt trovärdigheten på mina 
översättningar. 
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3 Teori 
 
Teorikapitlet består av tidigare forskning som utgör denna uppsats teoretiska referensram. 
Till en början introducerar jag varumärken och co - branding väldigt kortfattat för att sedan 
behandla sponsring och idrottssponsring. Sedan går jag in på värdering och namnsponsring.    

3.1 Varumärken 
 
Exploateringen av etablerade varumärken som genomför märkesutvidgningar har ökat kraftigt 
vilket självklart har uppmärksammats. Anledningen till ökningen är att det är svårare att 
lansera nya varumärken än att använda sig av ett varumärke som konsumenten redan känner 
till och har vetskap om vad det representerar, för då sparas både tid och pengar. (Melin, 1999, 
s.18) 
 
Konkurrensen i många av dagens branscher är tuff och det räcker inte enbart med att ha en bra 
produkt för att vara framgångsrik. Teknologins framfart har förkortat produkternas livscykel 
då det kommer fram allt fler imitationer på marknaderna. Därför har produktens 
konkurrensfördelar snarare blivit konkurrensförutsättningar. Eftersom innovationstakten är 
hög eftersöker företagen uthålligare konkurrensmedel och därför har varumärkets status växt 
ut till en av konkurrensfördelarna. Varumärkets status bygger på varumärkets 
marknadsposition och dess plats i konsumenternas medvetande.  (Ibid, s.19, 37) 
 
Varumärkeskapital (brand equity) är ett centralt begrepp som kortfattat fungerar som 
värdeskapare för märkesinnehavaren och konsumenten. Utgångspunkten kring 
varumärkeskapital är att om varumärket skapar värde för konsumenten bidrar det till att skapa 
värde för varumärkes innehavaren också. (Ibid, s.46)   
 
För företagen är det väldigt viktigt att uppnå märkeskännedom, dvs. att konsumenterna är 
medvetna om varumärkets existens. Märkeskännedomen måste finnas för att konsumenten ska 
kunna skapa märkesassociationer. Kvalitetsassociationen är den viktigaste 
märkesassociationen men företagen kombinerar gärna detta med märkesassociationer 
baserade på emotionella värden. För att uppnå dessa associationer används exempelvis 
kopplingar till livsstil och kändisskap. Målet för företaget är att konsumentens samlade 
intryck ska generera en stark, positiv och konkurrenskraftig image. (Ibid,  s. 53- 56)  
 
Varumärkesidentitet representerar det som företaget eftersträvar att bli men inte 
nödvändigtvis är (Uggla, 2006, s.41). Märkesidentitet beskrivs ofta som vad varumärket står 
för, vad som ger det mening dess unika egenskaper. Skillnaden mot varumärkesimage är att 
image är konsumenternas uppfattning och varumärkesidentitet är det företaget vill att 
varumärket ska representera. Företaget vill utveckla en kärnidentitet som förmedlar en 
attraktiv bild av varumärkets produkt och personlighet. Företagen vill att märkesidentiteten 
ska spegla hur konsumenten själv vill bli uppfattad och stämma överrens med dennes egen 
självbild. Därför är ett av de vanligaste sätten att utveckla varumärkets personlighet att 
förknippa det med kändisar. (Melin, 1999, s.84- 86, 95) För att positioneringen hos 
konsumenten ska lyckas måste den framhävas i marknadskommunikationen. Reklam är 
fortfarande den viktigaste formen av märkesuppbyggande kommunikation men på grund av 
konsumenters mer kritiska inställning till reklam har andra kommunikationsformer som 
exempelvis sponsring ökat. (Ibid, s.102, 104) 
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3.2 Co - branding 
 
Co - branding brukar förklaras som ett samarbete där två eller flera välkända varumärken 
samarbetar tillsammans. De två kriterierna för att någonting ska räknas som Co - branding är 
att två varumärken från olika användare ska driva på köpbeslutet och att samarbetet ska vara 
varaktigt. (Uggla, 2002, s.140) Köp- beslutet består av influenser, nämligen en positiv attityd 
mot varumärket och dess varumärkes familj och inhämtning från varumärkes exponeringen 
och tidigare användning av produkten (Pope & Voges, 2000, s.96)  
 
Idrottssponsring är en form av co - branding då det består av två varumärken som samarbetar 
för att stärka varandra och överföra associationer och image mellan varandra. Lägsta nivån av 
co - branding syftar till att utvidga varumärket mot nya kundrelationer. Denna typ av 
samarbete kräver inte att företagen har samma kärnvärden utan det räcker med att de 
inblandade företagen ser potentialen i samarbetet och att båda är beredda att ta ansvar för 
marknadsföringskostnader. (Uggla, 2002 s.147-149) Valet av sampositioneringspartner är 
viktigt då framgångsrika allianser bygger på parterna kompletterar varandra. Varumärket 
måste alltså tillföras något som saknas. (Uggla, 2006, s.70) 
 
Företagets kärnvärde är de värderingar som både anställda och kunder förknippar med 
varumärket. Oftast brukar det vid linjeutvidgningar vara kärnvärdena som bär upp dem då 
dessa utvidgningar ofta ligger nära företagets inre kärna. Det viktiga med kärnvärdena är att 
företaget lyckas leva upp till dem. (Uggla, 2002, s.61) 
 
Nästa nivå av co - branding är mer långsiktig samarbete och stödjer företagens kärnvärden, 
värderingar och positionering. Det kräver att vet vad de vill att det egna varumärket ska 
representera och en uppfattning om vilka värderingar den tilltänkta partnern ska ha. 
Samarbetet bygger på att företagen har liknande varumärkes värderingar eller kompletterande 
värden och att de vill att kunderna ska få den uppfattningen. Denna co - branding utvecklas 
sedan genom att företagen medvetet försöker förstärka, stödja eller spegla varandras 
kärnvärden. Denna typ av co - branding tar tid och kräver ganska stora investeringar. (Uggla, 
2002, s.150-151) Varaktighet i sponsringen är viktigt för att det krävs upprepade sponsor 
länkningar för att aktivera varumärket i konsumentens minne (Cornwell, Roy & Steinard II 
2001, s. 49). Grönkvist (2000, s.115) tror att sponsringens utveckling gör att den främst 
kommer att styras av strategiska val och att besluten fattas utifrån företagens affärsidé och 
kärnområde. 
 
Den symboliska dimensionen av co - branding är en varumärkes strategi som involverar en 
mångsidig uppsättning av innebörder. Tidigare undersökningar om co - branding föreslår att 
denna speciella varumärkes strategi kan resultera i betydande meningsöverföringar mellan 
varumärket och de genererade attribut förändringarna, den förhöjda kvalitets uppfattningen 
och förbättrade varumärkeskapitalet. Det finns dock frågetecken till dessa undersökningar då 
det är osäkert om hur mycket konsumenter bryr sig om co - branding i sitt vardagliga liv och 
det är möjligt de tidigare resultaten är överdrivna. (Bengtsson, 2004, s.12) Fördelar med dessa 
samarbeten är att företagen får tillgång till varandras kundbaser. Allianser kan förstärka 
känslor och symbolik och bidra med attraktiva associationer till det egna varumärket. 
Dessutom kan valet av partner ske för att komma åt ett personlighetsdrag som denne besitter. 
Nackdelar med co - branding är att företaget kan tappa kontrollen över varumärkets identitet, 
kärnvärden och viktigaste associationer. Dåligt val av partner kan leda till imageförluster. 
Överexponering av sitt varumärke kan göra att kunderna tröttnar och upplever varumärkets 
image som urvattnad. (Uggla, 2006, s.88- 97) 
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3.3 Sponsring 
 
Relationsmarknadsföring tillhandahåller olika typer av influens och kommunikations 
strategier som kan karakterisera att det är två deltagare i relationen. I idrotten har lagen, ligan, 
idrottarna, företagen och fansen en slags relation med varandra och all sport marknadsföring 
är en slags relationsmarknadsföring. (Bee & Kahle, 2006, s.102) Sponsring är en form av 
marknadsföring som har blivit viktig för företagen och ingår därför numera i den så kallade 
marknads mixen (Lagae, 2005, s.13-14).    
 
Det finns många olika definitioner på ordet sponsring men med skiftande innebörd. Jiffer & 
Roos (1999, s.25) definierar sponsring som ”en affärsmetod för kommunikation och 
marknadsföring som, kortsiktigt och långsiktigt, siktar på att öka sponsorns märkes 
medvetenhet och image, så väl som att öka sponsorns försäljning. Sponsring ska gynna de 
inblandade parterna och leda till resultat som kan mätas och jämföras med på förhand 
uppsatts mål”. Det finns en rad ytterliggare definitioner på sponsring eftersom det är ett 
mångfacetterat begrepp men jag väljer att nöja mig med denna definition då jag tycker den 
speglar innebörden av sponsring för mig på bästa sättet. 
 
Jiffer & Roos (s.25) menar att sponsring har utvecklats från att i början främst vara 
välgörenhet till att bli en kommersiell transaktion mellan sponsorn och den sponsrade. Lagae 
(2005, s.36) resonerar kring liknande tankebanor och påstår att sponsorerna har infört högre 
krav på de sponsrade projekten. Grönkvist (2000, s.28) följer samma spår och menar att 
sponsringen professionaliserats och blivit affärsmässig vilket märks i den ökande 
konsultmarknaden som numera omger sponsringen.    
 
Dagens sponsoransvariga har mer kunskaper om reklam och marknadsföring än sina 
föregångare som tidigare var de verkställande direktörerna. Fler och fler företag börjar se 
sponsring som marknadsföring som fokuserar på kommersiella möjligheter och som har 
specifika fördelar (Jiffer & Roos, s.26). Sponsring är enligt Grönkvist (s.10) en metod för 
kommunikation och marknadsföring där kommunikationen sker genom de traditionella 
medierna. Jiffer & Roos (s.27) är inne på samma resonemang men tillägger att sponsring ofta 
ingår i marknadsföringsbudgeten och är del av företagens marknadsplaner. Sponsring har 
transformerats till en kraftfull komponent av en integrerad kommunikations strategi (Dolphin, 
2003, s.181).   
 
En av fördelarna med sponsring är att den gör det möjligt att kombinera många olika media 
kanaler med sponsringen vilket resulterar i bättre effekt. Det finns även studier som tyder på 
att sponsringen ökar medvetenheten kring företagets andra reklam och marknadsförings 
aktiviteter. Målgruppen för sponsoraktiviteten utvecklar starkare preferenser för sponsorns 
produkt jämfört med referensgruppen. Den största fördelen är dock kopplingen som uppstår 
mellan sponsorn och det sponsrade objektet för den ger en ny dimension till sponsorns företag 
och ger signifikanta effekter både internt och externt. (Jiffer & Roos, s.42-44)    
 
Nackdelar med sponsring är att det kräver mycket tid, kunskap och planering för att kunna bli 
framgångsrikt. Sedan finns det alltid en viss osäkerhet kring sponsring och vilka effekter den 
kommer att ge. (Jiffer & Roos, s.44-45) En annan nackdel med sponsring är att den är 
konjunkturkänslig (Grönkvist, 2000, s.44). Sponsring passar bättre till företag som har 
konsumtionsvaror med breda segment än företag som har smala specialiserade segment. 
Företag som är inriktade mot business- to – business försäljning brukar exempelvis sällan få 
fördelar av att utnyttja sponsring. (Grönkvist, s.136) 
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3.4 Motiv till sponsring 

3.4.1 A- ERIC modellen sammanfattad i korthet 
 
Jiffer & Roos (1999, s.28-29) har skapat en modell som kan användas som analytiskt verktyg, 
vid planering av sponsoraktiviteter eller som beskrivning av sponsring. A- ERIC modellen 
består av komponenterna association, exponering, relationer och integrerad kommunikation.   
 
Association  
Med association menar de att sponsringen kommunicerar något till målgruppen, detta har ett 
specifikt värde och företaget kan välja att kommunicera olika egenskaper som varumärket vill 
bli associerat med till olika målgrupper. Detta kan vara ett tema som det går att bygga 
sponsringen från och som kan utnyttjas både internt och externt.      
 
Exponering 
Exponering ges genom att sponsorn erhåller en viss mängd exponering genom den sponsrade 
aktiviteten. Företaget kan på flera olika sätt uppvisa sin logo, produkt eller budskap. 
 
Relationer 
Relationer kan uppstå då sponsring erbjuder utmärkta möjligheter att skapa viktiga relationer i 
trivsamma och spännande miljöer. Definierade målgrupper utgör basen för valet av den 
sponsrade aktiviteten och dessa bör ha ett kännbart intresse för aktiviteten. 
 
Integrerad kommunikation 
Sponsring bör ses som en fungerande arbetsmetod som dock använder sig av traditionell 
kommunikations media som TV, tidningar och radio. För att sponsringen ska lyckas är det 
viktigt att de inblandade parterna har en god relation och båda drar nytta av 
sponsoraktiviteten. Sponsring måste ha fördefinierade mål så att effekterna går att utvärdera.     

3.4.2 Övriga motiv 
 
Alla andra författare beskriver också komponenterna i A- ERIC modellen som de viktigaste 
motiven, framförallt association och exponering som ses som de två viktigaste, men jag väljer 
att nöja mig med Jiffer & Roos beskrivning och istället lyfta fram viktiga motiv för sponsring 
som befinner sig utanför modellen. 
 
Good citizen - motivet består av att företag vill framställa sig som goda medborgare och goda 
förebilder genom att sponsra samhället som de är verksamma inom (Grönkvist, 2000, s.46-
47). Personalmotivet är sponsring av något som företaget känner stolthet över och som 
sammansvetsar de anställda och skapar lojalitet och så kallad vi - anda. Likt good citizen- 
motivet kan väl vald sponsring positionera företaget som ansvarstagande och omtänksamma 
på deras verksamma ort vilket både påverkar de anställdas inställning och deras anseende som 
arbetsgivare (Ibid, s.52-53).  
 
Nyckelmotivet bygger på branschexklusivitet som innebär att endast ett företag från varje 
bransch får möjligheten att sponsra vilket gör att deras konkurrenter automatiskt stängs ute 
(Ibid, s. 49-50). Nätverksmotivet bygger på att det vid större evenemang eller elitsponsring på 
högre nivåer bildas sponsorklubbar som är ett slags informellt nätverk där 
företagsrepresentanter träffas regelbundet under en lång tid varvid relationer ofta uppstår 
(Ibid, s.50).   
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3.5 Effekter av sponsring 
 
Dagens marknadsförare är fortfarande osäkra hur sponsring verkar och hur affärsvärdet mäts. 
De är medvetna om att det skiljer sig från reklam men finns inget generellt förtydligande av 
hur det skiljer sig åt och underförstått vad som gör sponsringens ekonomiska värde 
tillförlitligt. Därför utvecklade Harvey (2001, s.59-64) en studie som försökte kvantifiera den 
affärsbyggande effekten av sponsring. Resultaten som kom fram i studien var att sponsring 
precis som reklam har en existerande övertalande effekt. Det visade sig även tendenser på att 
sponsring verkar ha en positiv affärseffekt baserat på andra kognitiva processer än vanlig 
produktförsäljningsreklam. (Ibid, s.64).    
 
När sponsorn och den sponsrade fastigheten associeras tillsammans får konsumenterna 
chansen att bedöma hur bra de matchar varandra (Smith, 2004, s.464). Speed & Thompson 
(2000, s.235-236) har kommit fram till att gensvaret bland konsumenterna blir starkare om de 
förstår sambandet mellan sponsorn och evenemanget. Smith (s.468) är inne på liknande 
resonemang och menar att ju bättre konsumenten upplever sambandet men också statusen hos 
varumärkena desto bättre blir varumärkets image överföring. Johar & Pham (1999, s.310) 
anser att det är viktigt att associationssambandet inte enbart finns mellan sponsorns produkter 
och eventet utan även mellan eventet och sponsorns image, samt sponsorns personlighet.   
 
Det är viktigt att det finns synergiska värderingar mellan sponsorn och den sponsrade. För om 
båda parterna lyckas framföra fördelarna som krävs är de alltså engagerade i ett utbyte av 
fördelar som kan skapa en vinn - vinn situation (Lagae, 2005, s.49). 
 
Sponsring innehåller möjliga faktorer som kan påverka inflytandet på imageöverföringen. 
Dessa är sponsringens område, upplägg, statur och varaktighet. Andra faktorer som mängden 
av medvetande som konsumenten har om sponsorn och den sponsrade påverkar hur dessa 
externa faktorer uppfattas och sparas i minnet hos konsumenterna. (Smith, 2004, s.461, 463) 
 
Sponsring under aktiv ledning kan bidra till att differentiera ett varumärkes image från dess 
konkurrenter och bidra till att addera finansiellt värde till varumärket. Detta om sponsringen 
stöds av investeringar i annonsering och marknadsföring (Cornwell, Roy & Steinard II 2001, 
s. 48-49). Dolphin (2003, s.182) tror också att sponsring under aktiv ledning kan göra ett 
strategiskt bidrag till en organisation genom att leverera kompletterande fördelar. 
 
Mycket av diskussionerna kring effekterna av sponsring handlar om exponering, 
medvetenhet, attitydförändringar och beteende förändringar. Sponsringens effektivitet bör 
även undersöka vilka känslomässiga svar den erhåller. Olika sponsrings arrangemang har 
olika värden för olika sponsorer. Därför är det viktigt för sponsorn att noggrant välja ut den 
sammansättning som bäst passar just sitt företags profil. (Hansen, Halling & Christiansen, 
2006, s. 514)   

3.6 Prissättning på marknadsföring 
 
Priset är den sammanlagda summan av alla värden som konsumenten erhåller för att få eller 
använda produkten eller servicen. I dagsläget används en så kallad dynamisk prissättning som 
innebär att priset varierar och bestäms av den individuella konsumenten och situationen. 
Priset är den mest flexibla inslaget i marknads mixen och prissituationen kan snabbt 
förändras. (Kotler, Wong, Saunders & Armstrong, 2005, s.665)     
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Prissättning av marknadsföring uppfattas ofta som svårt. För att förenkla förståelsen för det 
används en förklaring av interaktionen mellan prissättningsbeslut och företagets tillgång och 
efterfrågan, men även företagets inkomster och konsument analys. (Ducoffe & Tucker, 2004, 
s.13) Det går till exempel även att utföra tester av relationen mellan varumärkes värderingen 
och kostnaden per konsumentmöte (Kuksov, 2007, s.1644) 
 
Albertsson & Lundqvist (2007, s.201) tycker att priset ska sättas ur marknadssynpunkt och 
antingen bygga på det som kunder är villiga att betala eller priset för likvärdiga produkter. 
Bedömningar av marknadsvärdet måste innehålla hänsyn till de rådande 
marknadsförutsättningarna som kan påverka funktionen, tajmningen och utvecklingen. När 
marknadsföringsperioden sträcker sig in i framtiden är det viktigt att reflektera över det 
framtida värdet i första hand istället för att bara kolla på det rådande marknadspriset. 
(Rountrey & Taylor, 1993, s.493)  

3.7 Värdet på sponsring 
 
Det kan vara svårt för sponsorer att bedöma hur mycket pengar de ska investera i 
sponsorskap. Därför bör de börja med att bestämma vad de vill uppnå och vilka möjligheter 
som finns till det. Sedan bör de beräkna vad som prislappen är rimlig i förhållande till de 
förväntade effekterna. (Jiffer & Roos, 1999, s.101) Andra saker som påverkar värdet för 
sponsorn är vilken position de får i sponsringshierarkin, namnrättigheterna, idrottens natur 
och kännetecken, samt avtalslängden (Lagae, 2005, s.53). Grönkvist (1999, s.51) upplever att 
det är marknaden som bestämmer prissättningen för sponsringen.  
  
Precis som nästan alla affärsuppgörelser bestäms priset på sponsringen efter förhandlingar. 
Eftersom många sponsorförsäljare presenterar en rad olika idéer kan det vara svårt för 
sponsorn att bedöma värdet och potentialen på affärsuppgörelsen (Jiffer & Roos, 1999, s.103) 
Bestämmandet av priset bygger ofta på värdet av de kvantifierbara inslagen och det går att 
räkna fram värdet av exponering, biljetter och liknande saker. Det är svårare att prissätta de 
immateriella värdena. (Grönkvist, 2000, s.151- 152) Fördelarna från sponsring är ofta svåra 
att kvantifiera i konkreta termer. Utvecklingen av mätbara mekanismer som kan visa effekten 
av sponsring är en nödvändighet (Dolphin 2003, s.183- 184).  
 
Sponsorer kan avgöra värdet på sin sponsring genom påtagliga medieanalyser som till 
exempel hur många gånger deras namn nämns i TV, mätningar på TV exponeringen, reklam 
på stora skärmar och hur många vägskyltar som byts ut (Pearson, 2002, s.14). I Sverige finns 
det en metod som heter Spindex (Sport och sponsorindex) som mäter annonserings tid i TV 
för de företag som köpt arenareklam. Spindex kan även jämföra kontaktkostnaden per 
reklamsekund eller kontaktkostnaden per TV tittare. (Jiffer & Roos, s.124-126)  
 
Det finns även en metod som kan sätta finansiellt värde på TV exponeringen. Metoden 
baseras på samma principer som utvärdering av reklam. Metoden kalkylerar värdet av 
exponeringen på basis av Spindex poäng som bygger på genomsnittspriset för exponering via 
sponsring. Sedan multipliceras Spindex poängen med genomsnittsvärdet av exponeringen och 
sponsorn får då reda på vad det totala värdet av exponeringen var värt. (Jiffer & Roos, s.126) 
Sponsorns uppmärksamhet mäts oftast via observationsundersökningar i form av 
telefonintervjuer, personliga intervjuer och enkäter. För att kunna kontrollera effekten på 
attitydförändringar används djupintervjuer. (Grönkvist, 178-179)  
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3.8 Sponsrings policy 
 
För företag är det viktigt att arbeta fram en sponsringspolicy som plattform för deras 
sponsringsverksamhet. Riktlinjerna i policyn gör det enklare att ta ställning till olika 
sponsringserbjudanden. (Grönkvist, 2000, s.137) Även Jiffer & Roos (1999, s.99) menar att 
en sponsringspolicy fungerar som en bra rådgivnings och beslut verktyg som kan användas 
både internt och externt.   
 
Det finns dock ingen mall för vad en sponsringspolicy bör innehålla. Men sponsringens 
övergripande syfte och de strategiska målsättningarna bör ingå i policyn (Grönkvist, s.137). 
Policyn bygger på en analysering av företagets mål och riktlinjer och beskriver till exempel 
vad företaget planerar att investera i och vilka målgrupper de vill nå ut till. Det behandlar 
även företagets övergripande marknadsföring strategi och planering och förklarar 
sponsringens funktion. Det bör även ingå de värden som de vill att sponsringen ska associeras 
med. (Jiffer & Roos, s. 99-100) 
 
Det är eftersträvansvärt att det ska finnas logiska och tydliga samband mellan företagets 
kärnverksamhet och sponsringen. Det är bra om det ingår en avgränsning för saker som 
företaget inte vill sponsra. (Grönkvist, s.138) Jiffer & Roos (s.100) anser också att det är 
viktigt för företaget att identifiera områden som företaget inte bör sponsra. Det är även viktigt 
att det framgår tydliga ansvarsområden och vem i organisationen som tar besluten samt vem 
som är kontaktperson (Ibid, s.100). Grönkvist (141) tycker också att det är viktigt för större 
företag att har tydliga ansvarsområden på hur sponsringen ska beslutas och skötas och att det 
finns en tidsplan. 

3.9 Idrottssponsring 
 
Idrotten har alltid varit sponsorernas centralpunkt och anledningar till det är att idrotten i 
Sverige utgör både den största folk- och ungdomsrörelsen samt att den sägs påverka 
folkhälsan positivt (Grönkvist, 2000, s.54). Lagae (2005, s.5) lyfter också fram det enorma 
intresset för idrott bland alla samhällsklasser som en av hörnstenarna till populariteten och 
betonar hur stora idrottstävlingar flyttar på geografiska och socialkulturella barriärer. 
Dessutom känner näringslivet till idrotten bra och har lång erfarenhet av idrottssponsring 
jämfört med exempelvis kultursponsring (Grönkvist, s.54).  
 
Idrottssponsring var en väldigt liten ekonomisk aktivitet innan 1970-talet i Storbritannien men 
har utvecklats i snabb takt sedan dess. Globalt är idrottssponsring en massiv industri som växt 
i värde med ca 300 procent sedan början av 1990-talet. Idrottssponsring är den dominerande 
sponsorformen och står för ungefär två tredjedelar av all sponsrings aktivitet och sträcker sig 
från elitidrottarna till amatöridrottarna. (Gratton & Taylor, 2000, s.163)  
 
Grönkvist (2000, s.54-55) tror att idrottens enorma publicitet och TV- bevakning är en av 
huvudfaktorer som påverkar sponsorerna att sponsra idrottsobjekt. Gratton & Taylor (s.178) 
är inne på samma resonemang och påstår att alla större sponsorkontrakt bygger på TV 
exponering. Hansen, Halling & Christensen (2006, s.505) menar också att antalet sekunder i 
TV exponering är väldigt viktigt. Det har även visat sig att exponering av reklam på Nascar 
bilar kan ha lika stor effekt för ett varumärkes namn eller logo på konsumentens minne och 
attityder som traditionell reklam (Levin & Cameron, 2001, s.30). 
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Idrottssponsring associeras direkt med begreppet endorsement som brukar översättas till 
ambassadör. Kändis endoresement betyder att varumärket associeras via sponsring med en 
känd idrottare. Detta för att det emotionella beroendet för idrottskonsumenten ska tillta. 
(Lagae, 2005, s.39)     
 
En event studie som kontrollerar tillkännagivandet av idrottssponsring för företags aktiekurs 
på Athens Stock Exchange har gjorts. Företagen som ingick i studien var sponsorer till bland 
annat nationella sponsorer Olympiska spelen 2004, sponsorer till fotboll och basket. 
Resultatet av studien visade inte på några effekter ifrån företagens tillkännagivande av 
sponsringen på deras aktiekurser. (Tsiotsou & Lalountas, 2005, s.260- 262)    

3.10 Styrkor med idrottssponsring 
 
Marknadskommunikation genom sport är en form av anknytningsmarknadsföring där 
varumärket tillsammans med idrottsobjektet producerar en imageöverföring. Idrott associeras 
med känslor och det förenklar associationen med varumärkes namnet och ger varumärket en 
unik mening. Idrott skapar känslor som inte ens de bästa marknadsförarna kan stimulera med 
reklam, som exempelvis känslor av eufori, hjältemod och drama. Det är dessa starka känslor 
som får marknadsförare att vilja associera sitt varumärke tillsammans med idrott (Lagae, 
2005, s.17). Generellt går sponsorpengarna till dem som presterar bäst resultat då dessa tjänar 
mest prispengar och säljer fler produkter (Levin & Cameron, 2001, s.30). Grönkvist (2000, 
s.175) påstår även han att idrottssponsorer helst satsar sina pengar på de idrottare som ses som 
vinnare.   
 
Det är viktigt för sponsorerna att göra ordentliga marknadsundersökningar för att differentiera 
idrotterna och för att få en profil på sportkonsumenterna. Sporter som har mer involverade 
fans tillhandahåller bättre affärsmöjligheter för potentiella sponsorer. Dessutom bör 
sponsorerna reflektera över kulturen i det lokala samhället då det är viktigt att presentera en 
bra image. (Alexandris, Tsaousi & James, 2007, s.138) Hemmalag påverkar hela samhället 
emotionellt och ger en ogripbar medborgerlig stolthet (Zaretsky, 2001). 
 
Konsumenter som har förkärlek för evenemanget kommer att ge positivare respons på 
sponsringen är den genomsnittlige konsumenten. Det är därför viktigt att marknadsföra 
sambandet mellan sponsorn och evenemanget för att öka värdet på sponsringen (Speed & 
Thompson, 2000, s.235-236). Fotbolls fans kommer att känna starkare relationer med deras 
lag och sponsorer än de känner för andra varumärken de konsumerar. Det har nämligen visat 
sig att sponsrade event och personligheter åstadkommer en bra överföring i relationskvalitet 
vilket är viktigt för varumärkes byggande strategier. Kvaliteten kan innehålla dimensioner 
som passion och nostalgi (Smith, 2004, s.470)      
 
Undersökningsresultat visar att det finns en signifikant relation mellan intentionen att köpa ett 
företags produkter och tron att företaget sponsrar sport, företagets image och varumärke. Det 
visade sig även finnas en signifikant skillnad mellan företagets varumärkes namn och 
intentionen att köpa produkten. Däremot fanns det ingen signifikant skillnad mellan köp 
intentionen och tidigare användning av produkten. (Pope & Voges, 2000, s.100) 
 
En idrottssponsor måste arbeta aktivt för att imagen ska kunna överföras (Alexandris, Tsaousi 
& James, 2007, s.138). Idrottsmarknadsföring består självklart av fler delar än bara 
idrottssponsring, till exempel används PR, annonsering, försäljning för att kunna nå kognitiva 
och effektfulla mål (Lagae, 18-20). Men detta ligger utanför denna uppsats område varvid jag 
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nöjer mig med att endast kommentera att det är viktigt att genomföra dessa bitar för att 
utfallet av sponsringen ska bli positivt.  

3.11 Svagheter med idrottssponsring 
 
En svårighet med idrottssponsring för företagen är att det sponsrade laget eller individens 
uppförande på och utanför planen kan påverka sponsorns image. Skandaler, dopning och 
huliganism kan ge negativt inflytande på företagets varumärke (Lagae, 2005 s.21). Även 
Grönkvist (2000, s.59- 60) menar att huliganism är ett problem som gjort att sponsorer 
reagerat och brutit sina sponsorkontrakt med bland annat AIK fotboll. Dopning menar han 
också påverkat idrotten negativt då det försämrar idrottens trovärdighet men att sponsorerna 
numera garderar sig mot det genom att inkludera en dopningparagraf i sponsorkontrakten.       
 
Idrottssponsringens intäkter ökar visserligen men trots det tappar ändå idrotten 
marknadsandelar till andra samhällsområden (Grönkvist, 2000, s.54- 55, 60). Dessutom blir 
dragkampen om pengarna allt hårdare internt inom idrotten (Grönkvist, 1999, s.29). En 
svaghet för idrottssponsorer är då idrotts fansen har negativa uppfattningar om det sponsrade 
laget för det minskar kraftigt möjligheten att de fansen blir kunder hos det sponsrande 
företaget (Ross, Bang & Lee, 2007, s.113). 
 
De främsta fördelarna med sponsring för idrotten själva är förutom att det är en viktig 
inkomstkälla att det ger mer publicitet eftersom sponsorn ofta ökar marknadsföringen för det 
sponsrade objektet. Nackdelen med sponsring för idrotten är att sponsorn ofta kräver någon 
form av kontroll över den sponsrade aktiviteten. Om idrotten blir allt för kommersialiserad 
kan det minska det långsiktiga intresset för sporten. (Gratton & Taylor, 2000, s.174-175). 
Alexandris, Tsaousi & James (2007, s.137) spekulerar i samma tankebanor då de påstår att om 
sponsringen identifieras för starkt med kommersialisering kan större delen av fördelarna med 
den försvinna. 

3.12 Namnsponsring på idrottsarenor 
 
Ett av de tidigaste fallen av arenasponsring inträffade 1973 då Rich Products namngav 
Buffalo Bills arena till Rich Stadium. Det var först på 90-talet som fenomenet började ta fart 
på allvar och många undrar varför det tog så lång tid. (Clark, Cornwell & Pruitt, 2002, s,18)  
Anläggningssponsring är vanligt utomlands men trenden har börjat sprida sig till Sverige. 
Valet av anläggningarna att sponsra faller framförallt på idrotts och kulturanläggningar 
(Grönkvist, 2000, s. 110). De senaste åren har försäljningen av namnrättigheter till 
idrottsarenor ökat kraftigt både i antalet avtal och i summorna som företagen betalat 
(Moorman & Sharp, 2002, s.126). Den snabba expansionen av namnrättigheterna har lett till 
att mer än hälften av alla sport arenor för professionella lag i USA har ett företagsnamn 
(DeSchriver & Jensen, 2003, s.360) 
 
Arenasponsring kräver av företaget ganska mycket pengar, stort tålamod och ett långsiktigt 
åtagande då kontrakten oftast är långsiktiga (Grönkvist, 2000, s.110).  Pearson (2002, s.14) 
betonar också långsiktigheten och menar att namnrättigheterna till en idrottsarena bör vara en 
engångsaffär då det skulle vara svårt för andra än original sponsorerna av få ut något bra ur 
affären. 
 
Den senaste tidens våg av arenasponsring i USA leds av högteknologiska företag. Dessa ser 
idrotts mötesplatser som en perfekt förmedlare till att göra deras icke påtagliga produkter och 
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tjänster mer konkreta i konsumenternas förstånd. De kan även se det som ett sätt entydigt 
signalera stabilitet och styrka till företagets intressenter som till exempel investerare, kunder, 
anställda och leverantörer. (Clark, Cornwell & Pruitt, 2002, s.18)  
 
Energibolag är en annan sorts företag som använder arenasponsring i allt större utsträckning. 
Konkurrensen om hur energibolag interagerar med sina kunder både regionalt och nationellt 
har förändrats. Positionering som ett samhällsnyttigt varumärke är viktigt för dessa företag 
och en stor del av företags förankring har inget att göra med vanlig medieannonsering. 
(Greenberger, 1999, s.54) Arenasponsring kan lokalt ge en positiv bild och goodwill genom 
att företaget hjälper till att tillhandahålla en arena för regionen samt associationen med 
stadens favoritlag. Nationellt ger arenasponsringen främst kostnadseffektiv reklam och 
exponering.  (DeSchriver & Jensen, 2003, s.361). 
 
Jämfört med traditionell marknadsföring i termer av kostnader per tusen människor har 
namnsponsring både låg absolut och relativ kostnad. Skillnaden är att traditionell 
marknadsföring har ett komplett meddelande och namnsponsring endast har ett namn. Namnet 
sitter dock på strukturen till ett sport och underhållningskomplex som används till tv- 
sändningar och mässor (Clark, Cornwell & Pruitt, 2002, s.18). Genomsnittspriset för 
namnrättigheten till arenan har ökat signifikant och överstiger tillväxten av andra former av 
reklam (DeSchriver & Jensen, 2003, s.361).  
 
Strategierna runt arenasponsring fokuserar på att försöka maximera fördelarna för 
arenasponsorn. Dessa fördelar är namnassociationer, image, antalet intryck och 
produktplaceringsmöjligheter. Namnet på arenasponsorn inkluderas på en hel del ställen som 
till exempel på biljetter, kontorsmaterial, skyltar, de anställdas kläder, alla skyltar som omger 
arenan med flera saker. (Moorman & Sharp, 2002, s.126) En av anledningarna till den ökade 
trenden av sponsring av arenanamn är namnkännedom och varumärkes namnsmedvetenhet är 
en viktig del i marknadsföringen och första steget i en varumärkes byggande kampanj. 
(Greenberger, 1999, s.56)  
 
För arenaägarna kan försäljningen av namnrättigheter vara en viktig del av datainfrastrukturen 
runt arenan då sponsorn vill synas (Pearson, 2002, s.14). En utmaning för arena ägarna är när 
sponsorn inom en 20-30 års period troligtvis kommer att modifiera eller ändra sitt 
företagsnamn eller logo för då blir det många saker runt arenan som måste uppdateras. Ett 
annat problem som kan uppstå är om det sponsrande företaget får finansiella problem eller 
rättsliga problem. Då kanske företaget inte kan förfölja sponsorkontraktet vilket skapar 
problem för arena ägarna. Får arenasponsorn rättsliga problem kan det påverka allmänhetens 
tillit på företaget och försvåra situationen för klubben. Därför bör kontrakten innehålla 
detaljerade uppsägningsvillkor för båda parter. (Moorman & Sharp, 2002, s.126- 127)      

3.13 Namnsponsringens effekt på sponsorernas aktiekurser 
 
Clark, Cornwell & Pruitt (2002, s.20-21) har utfört en event studie på hur tillkännagivandet av 
ett namnsponsringsavtal påverkar det sponsrade företagets aktiekurs. Studien omfattade 49 
större företag som namnsponsrade arenor i någon av USA: s fyra stora lagsports ligor, 
National Hockey League, National Basket Association, National Football League och Major 
League Baseboll.  
 
Resultatet visar att genomsnittsföretaget erhöll en signifikant ökande aktiekurs med 1,65 
procent vid tidpunkten för första kungörelsen. 70 procent av företagen i undersökningen steg 
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över det undersökta tre dagars händelse fönstret. En detaljerad multipel regressionsanalys av 
faktorerna som influerar investerarnas acceptans antyder att högteknologiska företag mottas 
positivare än än traditionella företag. Det fanns fler variabler som hittades och kunde relateras 
till företagens aktiekurs uppträdande vid sponsringstillkännagivandet. Exempelvis visade sig 
kontraktslängden mottas positivt och det tyder på att långsiktiga sponsorkontrakt är att 
föredra. Hemmalagets hemmavinstfacit visade sig också vara positivt vilket tyder på att 
sponsring av vinnande lag är mer värdefullt. Lokala företag visade sig också vara en positiv 
variabel samtidigt som företagets storlek inte hade någon påverkan. (Ibid, s.30)    
 
Clark, Cornwell & Pruitt (s.30-31) tror att det faktum att arenasponsringen mottogs positivt av 
investerare tyder på att arenasponsring fungerar som ett viktigt inslag i företagets totala 
marknadsföringsstrategi. Arenasponsring tolkas alltså av finansiella marknadsdeltagare som 
en signal på förväntad framtida sponsorframgång och lönsamhet.     

3.14 Värdet på arenasponsring 
 
En studie som innehåller data från de amerikanska proffsligorna i form av 56 arenor som sålt 
namnrättigheterna till arenan och 42 som inte har gjort det har genomförts. Ett av 
huvudresultaten som kom fram var att namn igenkänningen hos det arenasponsrande företaget 
ökade signifikant. En annan sak som upptäcktes var att befolkningen runt arenan hade en 
positiv effekt på priset. Företagen betalar ett högre pris eftersom de får mer reklam än de 
skulle ha fått i en mindre bebott arenaområde. Dessa resultat stämmer överens med den lilla 
existerande biten av forskning runt arenasponsring då den menar att huvudmotivet till 
arenasponsring är att det är kostnadseffektiv reklam. (Deschriver & Jensen, s. 366, 370)  
 
En annan variabel som signifikant påverkade priset för namnrättigheten till arenan är årtalet 
då rättigheten såldes. Det ökade priset överstiger prisutvecklingen på annan typ av reklam och 
marknadsföring och beror troligtvis på att marknaden för namnrättigheter inte var mogen i 
början av 90-talet. Sponsorerna har upptäckt att arenasponsring är kostnadseffektivt vilket 
bidragit till prisökningen. Priset för namnrättigheten beror även på hur många matcher som 
spelas på arenan, hemmalagets sportsliga resultat, ägarstrukturen på arenan, publiksnittet och 
byggnadskostnaden. En annan aspekt som påverkar priset positivt och ökar avtalschansen är 
om arenan är nybyggd och inte har ett välkänt namn sedan tidigare. Tillgången och 
efterfrågan på namnrättighetsmarknaden påverkar också och priset bestäms efter 
förhandlingar. (Ibid, s.361- 370) 

5.14 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
De teorier som är viktiga för er läsare att ta med vidare till analyskapitlet är framförallt de 
som behandlar motiv till sponsring, värdet på sponsring och arenasponsring samt många av 
teorierna om idrottssponsring och arenasponsring. Det är dessa teorier som jag främst bygger 
analysen på tillsammans med inslag av teorierna om co – branding och effekter av sponsring. 
Det är dessa teorier som analysen bygger på och därför är det viktigt för ni som läsare har 
förstått innebörden av teorierna för att kunna öka er förståelse för analyskapitlet.    
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4 Praktisk metod 
 
I detta kapitel beskriver jag hur jag praktisk gått tillväga med mina intervjuer, hur jag 
bestämde urvalet, samlade in materialet, bearbetade materialet och avslutar sedan med 
källkritik. 

4.1 Urval av respondenter 
 
Mitt urval av respondenter var strategiskt och bestod av Norrlands elitserielag i ishockey och 
deras respektive arenasponsor. Detta för att elitishockeyn är den intressantaste sporten i 
Norrland då det är den enda lagsporten som innehåller flera norrländska lag i högsta serien 
och dessutom i en av de största och populäraste sporterna. Ishockey är även den sport där 
arenasponsringen utvecklats mest i Sverige. Ishockeylagens arenasponsorer i Norrland har bra 
spridning också med energibolag, en bank och en livsmedelsbutik. Dessa faktorer överväger 
det faktum att två av arenasponsorerna gjorde investeringen redan för något år sedan. 
Spridningen mellan de som nyligen börjat arenasponsra och de som gjort det något är kan 
också ses som en intressant aspekt.  
 
Valet av vilka personer jag intervjuat grundar sig i den person som föreningarna och företagen 
rekommenderat mig. Jag har kontaktat representanter och berättat om min undersökning om 
arenasponsring och därigenom fått tag i personer som kunnat svara på mina frågor. Sedan har 
jag berättat direkt för dem om uppsatsens karaktär och frågat om de varit villiga att deltaga. 
Efter det har jag sedan bokat in intervjutider med dem då de haft tid till att genomföra 
intervjun. Jag känner att personerna jag intervjuat varit insatta i ämnet arenasponsring och 
anser att jag fått tag i det mesta av informationen jag eftersökte.   

4.2 Access 
 
Kontakten vid samspelet har givetvis varierat mellan respondenterna. Vissa respondenter fick 
jag bättre kontakt med och dessa gav mer uttömmande svar på mina frågor och minskade 
behovet av följdfrågor. En del respondenter var inte lika pratglada och svarade kort och 
koncist på mina frågor och tvingade mig att ställa fler följdfrågor för att lyckas erhålla 
tillräckligt med information från intervjun. Dessa skillnader kan även bero på 
intervjupersonens personlighet och engagemang i själva intervjun också. Sammantaget 
upplever jag engagemanget som bra och är nöjd med det. 
 
Jag tror och hoppas att respondenterna svarat ärligt på mina frågor. Min känsla vid 
intervjutillfällena är att jag upplevt respondenterna som sanningsenliga. Eftersom jag undvikit 
frågor om summor så innehåller mina intervjuer inte speciellt känslig information vilket borde 
öka chanserna till ärliga och korrekta svar. Samtidigt var respondenterna medvetna om att jag 
intervjuat deras samarbetspartner och kan därför ha varit väl positiva i sina svar. Sammantaget 
var accessen till respondenterna bra då jag i samtliga fall fick prata med relevanta människor 
och upplevde respondenterna som tillmötesgående. 
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4.3 Datainsamling 
 
Alla intervjuer är telefonintervjuer och anledningen till det är att det var mest praktiskt för 
mig. Telefonintervjuer är billiga att genomföra eftersom de är praktiska och går snabbt att 
genomföra. Vid telefonintervjuer förloras kroppsspråket hos respondenten och det gör att 
intervjuaren enbart får del av kommunikationen i ord. (Jacobsen, 1993, 159-160) Därför blir 
det svårare för mig att bedöma om respondenterna talar sanning då jag inte får del av deras 
omedvetna kommunikation.  
 
Telefonintervjuerna tog någonstans mellan 15 till 20 minuter i snitt och det meddelade jag 
respondenterna så att de kunde avsätta tid för intervjun. Anledningen till att jag berättade om 
intervjuns ungefärliga längd var för att de ska ha tid till att genomföra intervjun utan att bli 
stressade och störda av medarbetare. Intervjuerna med företagen var i genomsnitt längre än de 
med ishockeyklubbarna och det var väntat då jag hade fler frågor till företagen. Jag anser själv 
att mina intervjuer genererat bra och relevant information som täcker studiens syfte. 
 
Jag har spelat in alla intervjuer på bandspelare för att kunna säkerställa vad de sagt. Det 
upplevs svårare att vara en bra lyssnare om man för anteckningar samtidigt (Ryen, 2004, 
s.56). Då jag har använt bandspelare känner jag att jag kunnat lyssna bättre på vad 
respondenterna sagt och kunnat ställa följdfrågor då jag upplevt behov av det. Alla 
respondenter har informerats om att jag bandat intervjuerna och ingen har ifrågasatt den. Jag 
har hela tiden haft anteckningsmöjligheter också även om jag inte utnyttjat dem speciellt 
mycket. Kvaliteten på mina band inspelningarna var ganska rasslig och dålig vilket försvårade 
möjligheten att höra tydliga skillnader och nyanser i respondenternas tonfall. 
 
Jag använde mig av min intervjuguide (bilaga 1 och 2) som grund till samtliga intervjuer då 
jag vill att de ska bli jämförbara med varandra. Intervjuguiden får ändå ses som 
semistrukturerad då den innehåller teman som kommer att behandlas men ändå är öppen och 
flexibel för följdfrågor (Bryman & Bell, 2005, s.363). Min intervjuguide innehöll tilltänkta 
följdfrågor också som använts då jag känt behov att fördjupa frågan ytterliggare eller då jag 
inte riktigt fått fulländade svar. En viss strukturering underlättar analysmomentet (Backman, 
1998, s.54).      

4.4 Bearbetning av materialet 
 
Jag har vid samtliga intervjuer gjort transkriberingen direkt efter intervjun då jag vill ha kvar 
färska intryck av intervjun. Detta kändes viktigt då intervjuerna var telefonintervjuer och 
inspelnings kvalitén bara var hyfsad. Transkriberingen har inneburit att jag lyssnat av 
intervjun och sammanställt den till ett skriftligt Word format. Vid transkriberingen har jag 
valt att filtrera bort korta uttryck av mig själv som inte påverkar materialets innebörd. Sedan 
har jag mailat respondenterna intervjuutskriften så att de fått läsa igenom och godkänna den 
samt ändra om de är någonting de vill utveckla eller ändra. På det sättet har jag säkerställt att 
mina intervjuutskrifter är tillförlitliga och korrekta. Det tror jag är en av anledningarna till att 
ingen av mina respondenter krävt att få vara anonyma.      
   
Strukturen som jag använder mig av i resultatredovisningen har jag försökt göra upplägget 
likadant mellan de olika ishockeyklubbarna och företagen. Då frågorna skiljer sig lite går det 
inte att ha riktigt samma upplägg på både klubbarna och företagen men jag har försökt att 
efterlikna upplägget i stora drag. I övrigt är det samma rubriker i analysdelen av respektive 
klubb och företag som det är i resultat delen.   
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Alla delar i resultat delen inleds med en introduktion av respondentens organisation där jag 
dels kortat ner intervjuerna eftersom det fanns befintlig data och dels för att ni läsare ska få en 
bättre bild av organisationen. Efter introduktionen redovisar jag sedan resultatet av intervjun i 
en löpande text. 
 
Meningskoncentrering kallas den metod som kortar ner och omformulerar intervjuutskrifter 
till kortare formuleringar utan att ta bort innebörden av det som sagts (Kvale, 1997, s.174). 
Därför är det en form av meningskoncentrering jag använt mig av till min resultatbearbetning 
då jag kortade ner respondenternas svar en aning och gjorde lite omformuleringar. Jag har 
försökt att använda mig av deras original svar i den mån det varit möjligt. Nedkortningarna 
och omformuleringarna gjorde jag för att texten ska bli som ett flytande skriftspråk istället för 
talspråk.   

4.5 Källkritik 
 
Vid intervjuer är det intervjuaren själv som är forskningsverktyget och en bra intervjuare är 
både insatt i ämnet och bra på att samtala och ta snabba beslut. Enda sättet att förbättras som 
intervjuare är genom att intervjua mer och få bättre erfarenhet. (Kvale, 1997, s.136-137) Jag 
har erfarenhet av intervjuer sedan tidigare då jag utförde sex av intervjuerna till min förra c-
uppsats. Min intervjuerfarenhet höjer kvalitén på mina intervjuare då jag känner mig säkrare 
och tycker att jag tar bättre beslut under intervjuerna. Jag har följt Kvales råd om att vara 
insatt i ämnet och därför började jag inte med intervjuerna först efter att jag var klar med 
teoriavsnittet. Inför varje intervju kollade jag även igenom respondentens hemsida för att vara 
väl insatt i dennes organisation. Detta visade sig vara viktigt då vissa respondenter frågade 
mig vad jag visste om olika delar av deras verksamhet och eftersom jag kunde svara kändes 
det som att jag fick bättre kontakt med respondenten i fråga.   
 
Jag har genomfört och transkriberat alla intervjuer helt ensam vilket minskar risken för 
svagheter och felaktigheter. Det är viktigt att de som skriver ut intervjun har samma 
erfarenhet som intervjuaren (Bryman & Bell, 2005, s.376). Samtidigt kan det faktum att jag 
skriver uppsatsen själv också vara en nackdel då det inte finns något utrymme att diskutera 
svaren som jag fått fram med någon annan. Det är svårt för läsare av uppsatser att bedöma om 
slutsatserna är korrekta då bara en begränsad del av datan finns med (Ryen, 2004, s.142). Jag 
är medveten om detta och har därför försökt få med så mycket som möjligt av informationen 
ur intervjuutskrifterna.     
 
En annan aspekt som är viktig är att forskaren är oberoende av undersökningen så att 
undersökningen genomförs på ett opartiskt sätt (Kvale, 1997, s.112). Jag har själv valt ämnet 
arenasponsring och skriver inte på uppdrag åt någon eller ens tillsammans med någon så jag 
anser mig vara helt opartisk. Den enda personen som påverkar denna undersökning är min 
handledare och det har skett genom tips och råd på handledarträffarna och påverkar därmed 
inte analyseringen. 
 
Validitet behandlar om undersökningen verkligen mäter rätt sak och brukar kontrolleras 
utifrån tre sanningskriterier. I hermeneutisk forskning är koherens kriteriet som bygger på inre 
motsägelser och logik det centrala kriteriet. (Kvale, 1997, s.215-216) Bedömer jag detta 
kriterium i min undersökning måste jag uppfatta den som valid eftersom respondenterna inte 
lämnat några motsägelser i sina svar som jag åtminstone lyckats uppfatta.   
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Vid intervjuer sker ett nära samspel vilket kan göra att undersökaren köper allt respondenterna 
säger och skriver hela uppsatsen ur respondenternas perspektiv (Kvale, s.112). Jag har försökt 
att ha ett kritiskt förhållningssätt till respondenternas svar och att skriva uppsatsen ur mitt eget 
perspektiv. Som jag tidigare skrev så gör ändå telefonintervjuerna det svårare att avgöra om 
respondenterna ljuger då jag inte kan se deras kroppsspråk och därför måste lita mer på vad de 
säger.  
 
En möjlig felkälla som eventuellt kan ha sänkt kvalitén på svaren något är då 
arenasponsringen skedde för några år sedan vilket kan tänkas ha gjort det svårare för 
respondenterna att komma ihåg alla detaljer. Dessutom finns det fall då min respondent själv 
inte var med då själva avtalet ingicks. Samtidigt omförhandlas avtalen med jämna mellanrum 
och klubbarna har utvärderingsträffar tillsammans med sin arenasponsor. Därför tror jag inte 
att de viktigaste aspekterna av arenasponsringen glöms bort. Respondenterna som inte var 
med i begynnelsen av arenasponsringen jobbar ändå aktivt med den idag och har därför 
måstat sätta sig in i den.   
 
Som jag diskuterat tidigare är det i kvalitativa metoder forskaren själv som utgör 
undersökningsinstrumentet. Detta ställer stora krav på forskaren att vara medveten om de 
olika formerna av felkällor som finns (Backman, 1998, s.53). Jag har i detta kapitel om 
praktisk metod försökt att reflektera över de vanligaste felkällorna som finns i kvalitativa 
undersökningar. Självklart går det inte att förutse alla felkällor men jag har försökt att undvika 
de vanligaste felen och försökt beskriva mitt tillvägagångssätt under denna uppsats noggrant. 
Detta för att försöka se till att uppsatsen upprätthåller en hög kvalitet och att den ska kunna 
replikeras.        
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5 Resultat  
 
Jag kommer i detta avsnitt att presentera resultatet från mina intervjuer. Jag kommer att 
redovisa mina respondenters svar var för sig för då blir texten sammanhängande och börja 
med ishockeyklubben för att sedan direkt gå över till deras arenasponsor. Till presentations 
och bakgrundhjälp har jag använt mig av material från deras officiella hemsidor, 
årsredovisningar samt någon tidningsartikel. 

5.1 Luleå Hockey 
 
Luleå Hockey är länet Norrbottens bidrag till elitserien och staden Luleås stolthet. Laget har 
spelat i elitserien sedan säsongen 84/85 och tog ett efterlängtat SM- guld säsongen 95/96. 
(Luleå Hockey, 2007, föreningen)  
 
Luleå Hockey spelar sina hemmamatcher i Coop Arena som även är Luleås huvudarena för 
konståkning, curling, mässor, konserter och mycket mer. Coop Arena rymmer under Luleå 
Hockeys matcher 5750 åskådare varav 4425 på sittplats. Arenan erbjuder även restaurang, 
sportbar, loger och kiosker. Coop Arena innehåller även ett antal enklare försäljningsställen 
och en souvenirbutik för Luleå Hockey. (Luleå Hockey, 2007, Coop Arena) Coop Arena är 
resultatet av en stor ombyggnation av gamla arenan Delfinen och invigdes år 2002 (Ek, 2007)    
 
Luleå Hockey kom nyligen överens med Luleå Kommun om att få köpa arenan av kommunen 
för 260 miljoner. Övertagandet innebär även att kommunen ska investera i upprustning av 
Coop Arena och byggandet av en ny träningsanläggning. (Westin, 2007) Avtalet innebär att 
Luleå Hockey år 2010 tar över både byggnaderna och verksamheten och lägger ägandet i sitt 
arenabolag som i dagsläget äger våning 2 och 3 i Coop Arena (Dannberg, 2007) 
 
Jag intervjuade Janne Dannberg på Luleå Hockey marknad för att få insikt i Luleå Hockeys 
arbete med arenasponsring.  

5.1.1 Utfallet av arenasponsringen 
 
Kriterierna som Luleå Hockey eftersöker hos deras större sponsorer är att de helst ska vara 
Norrbottens företag och samma grundfilosofi som föreningen när gäller att exponera 
Norrbotten ut i Sverige. Anledningen till varför Luleå Hockey valde att sälja arenanamnet var 
för att det kommersiella värdet gjorde det intressant för företagen. Valet av Coop som 
klubbens arena beror på att de presenterade det fördelaktigaste budet till Luleå Hockey. Sedan 
har Coop varit en bra samarbetspartner för Luleå Hockey i många år vilket också påverkade 
deras val. 
 
Kärnvärdena Luleå Hockey vill förmedla är att de vill vara en kommunikator för Norrbotten 
och marknadsföra länet. Luleå Hockeys affärsidé för den kommersiella hockeyn är att försöka 
skapa framgångsrik underhållning med hjälp av hockey. Luleå Hockey satsar hårt på 
ungdomsverksamheten och vill vara ett gott omdöme då det gäller gemenskap och social 
fostran. Luleå Hockey eftersträvar även att försöka få fram fler elitspelare från Norrbotten.  
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Dannberg tycker att Coop eller Konsum Norrbotten som det heter i Luleå har samma 
grundfilosofi som föreningen gällande att Konsum Norrbotten i första hand köper 
lokalproducerat och är mån om dem som är verksamma inom Norrbotten. Vilka associationer 
som samarbetet signalerar anser Dannberg att någon utifrån kan svara på bättre men 
poängterar att Coop är seriösa med sin verksamhet.    
 
Luleå Hockey försöker maximera fördelarna för Coop som arenasponsor genom att klubben 
alltid kommunicerar Coop Arena externt i sin marknadsföring för att maximera antalet 
exponeringar för Coops varumärke. Dannberg upplever att samarbetet fungerar bra för båda 
parterna och att det kan beskrivas som en vinn - vinn situation. Sedan drömmer Dannberg om 
att Coop skulle kunna utnyttja investeringen ännu mer än de gör i dagsläget.   
 
Villkoren som ingår i avtalet för att Luleå Hockey ska erhålla arenasponsringen är att arenan 
ska ha namnet Coop och att föreningen inte använder sig av någon annan benämning.  

5.1.2 Värdet på arenasponsringen 
 
Luleå Hockeys prissättning av arenasponsringen bygger dels på vad andra föreningar erhållit 
för sina arenanamn och dels resultatet av mätningar av det kommersiella värdet. Dannberg 
poängterar att arenanamnet är den tyngsta delen av Luleå Hockeys samarbeten med Coop som 
även innefattar exponering i arenan med mera. Enligt Dannberg tar Luleå Hockeys värdering 
inte hänsyn till immateriella värden utan bygger krasst på hur mycket, hur stor del och vilken 
del av marknaden de har.   
 
Coop ingår i Luleå Hockey största grupp av sponsorer som kallas björnsponsorer och 
utvärderingen där sker i form av ett antal träffar. Sedan har Luleå anlitat ett företag som mäter 
hur nöjda kunderna är. Då får de fram vad sponsorerna tycker om Luleå Hockey och vad de 
vill ha ut av samarbetet. Dannberg tycker att det är väldigt viktigt att hålla sig ajour om 
kundernas åsikter. Luleå Hockey köper även in media mätningar över exponeringen.  
 
Dannberg har märkt av en trend om att det blivit intressantare för företagen att vara 
arenasponsor då exponeringen är kraftfull och det i dagsläget är en investering som företagen 
har lätt att räkna hem. Därför tror han att priserna kommer att öka och att Luleå Hockey vid 
nästa förhandling kommer att få en högre prislapp än den som föreligger i dagsläget.  

5.2 Konsum Norrbotten (Coop) 
 
Konsum Norrbotten är ett medlems ägt företag som ägs av dess nästan 90 000 medlemmar 
och bedriver sin verksamhet i Norrbotten. Företaget har över 600 medarbetare på dess 
stormarknader och butiker. Konsum Norrbotten är väldigt måna om att vinsterna ska stanna i 
Norrbottens län och att inköpen ska göras av lokala leverantörer om det är möjligt. Målet med 
Konsum Norrbotten är att skapa ekonomiska mervärden samt andra mervärden till dess 
medlemmar. Företaget består av 29 säljenheter runt om i Norrbotten, varav 4 stycken Coop 
Forum.  (Konsum Norrbotten, Årsredovisning 2006, s. 1,9) 
 
Jag intervjuade Stefan Axelsson som är marknadschef på Konsum Norrbotten för att få svar 
om deras arenasponsring av Coop Arena. 
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5.2.1 Motiv till arenasponsring 
 
Anledningen till varför Konsum Norrbotten valt att investera pengar i arenanamnet till en 
svensk ishockeyarena är att de vill tydliggöra och visa upp namnet Coop vid så många 
tillfällen som möjligt. Därför anser Axelsson att det är väl placerade marknadsföringspengar 
eftersom att Coop Arena alltid nämns i alla tidnings-, radio- och tv- referat om Luleå Hockey. 
Axelsson menar att det kopplas direkt till deras varumärke Coop, som både butikerna och 
varorna heter. Vidare exemplifierar han det med att namnet Coop alltid nämns på Luleå 
Hockeys hemsida och varje gång Luleå Hockey matchannonserar.  
 
Valet att sponsra Luleå Hockeys arena gjordes efter en kontakt mellan Luleå Hockey och 
Konsum Norrbottens dåvarande VD där de kom överens om upplägget. Poängen med 
samarbetet var att de ansåg att Coop matchade Luleå Hockeys varumärke och image. Det som 
gjorde att Coop vill förknippas med varumärket Luleå Hockey är att det är väldigt tydligt 
kopplat till orten Luleå och Norrbotten. Sedan kan ishockey även kopplas till Coops strävan 
efter hälsosam mat och ett hälsosamt liv. Axelsson hoppas även att det kan hjälpa till att 
sporra ungdomar att syssla med sport och menar att arenasponsringen även inkluderar alla 
ungdomar som också utnyttjar ishockeyarenan.  
 
Målgruppen Konsum Norrbotten vill nå med sin arenasponsring är bred och spänner över alla 
åldrar då de hoppas nå alla som konsumerar livsmedel. Exempel på dessa är vuxna, 
barnfamiljer och ungdomar som kopplar ihop Coop med deras idol i Luleå Hockey. 
Associationerna som samarbetet signalerar tror Axelsson är goda och nämner bland annat 
sport och hälsa. 

5.2.2 Utfallet av arenasponsringen 
 
Axelsson upplever att samarbetet med Luleå Hockey fungerar bra och att de ständigt för en 
dialog med Luleå Hockey. Innehållet i arenasponsringen innehåller en hel del och det händer 
att Coop och Luleå Hockey genomför en del aktiviteter tillsammans. Ibland går Coop även in 
som matchsponsor för att tydliggöra arenasponsringen ytterliggare. Konsum Norrbotten och 
Luleå Hockey har upprättat ett kontrakt över vad som ingår i sponsringen och vad de ska få ut 
av den. 
 
Integreringen med övriga delar av Coops marknadsföring sker genom att de marknadsför de 
aktiviteter de har tillsammans med Luleå Hockey på deras stormarknad Coop Forum. När de 
är matchsponsor får de igen marknadsföringen i Luleå Hockeys annonser. I övrig traditionell 
marknadsföring använder de sig inte av arenasponsringen. 
 
Fördelarna Konsum Norrbotten upplever med att vara arenasponsor är antalet kontakter de får 
mot konsumenten för den investerade summan och att namnet Coop nämns i samband med all 
Luleå Hockeys medieexponering. Nackdelen anser Axelsson vara om det skulle gå sportsligt 
dåligt för Luleå Hockey eftersom fördelarna inte blir lika tydliga då och det gör att 
marknadsvärdet minskar. Han poängterar snabbt att även om associationerna blir svagare är 
de ändå positiva efter det handlar om sport och hälsa.  
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5.2.3 Värdet på arenasponsringen 
 
För att bestämma värdet på sponsringen har Konsum Norrbotten upprättat en slags totalkalkyl 
där de räknar på vad annan profilannonsering som resulterar i lika många kontakter med 
målgruppen skulle kosta, och den skulle bli dyrare. Därför anser Konsum Norrbotten att 
investeringen som arenasponsor är väl placerade pengar då summan de betalar ger mer 
kontakter än om de skulle göra annan marknadsföring med samma mål. Exempelvis tar han 
upp medieexponeringen, skyltarna på och utanför arenan, reklamen på alla matchprogram. 
Vidare har Coop en skylt på resultattavlan där det inte står vilka som spelar utan det krävs 
matchprogrammet för att kunna se hur det gått i matcherna och när de tittar dit få de alltså 
Coop i sin blick.  
 
Konsum Norrbotten har tillsammans med Luleå Hockey en hel del händelser som de kopplar 
mot stormarknaden Coop Forum för att det ska bli tydligare. Till exempel brukar det komma 
spelare och signera böcker, demonstrera produkter eller ställa upp på hockeyspel mot 
ungdomar. Samarbetet innebär även att det finns souvenirförsäljning inne på Coop Forum och 
att konsumenterna får chansen att stödja Luleå Hockey genom att betala lite extra för 
kassarna. Konsum Norrbotten erhåller även säsongskort som de kan använda till 
representation samt att de får utnyttja lokalerna för personalträffar där även Luleå Hockey 
spelare medverkar ibland. Axelsson menar att dessa immateriella värden är mycket svårare att 
räkna på och prissätta men att Konsum Norrbotten ändå värdesätter dem högt och får ut stora 
värden av dem. 
 
Utvärderingen sker i form av att de räknar på investeringen och bedömer hur många kontakter 
de får. Sedan utvärderar de även aktiviteterna genom att gå igenom hur många de har haft 
löpande under året och jämför det med tidigare års siffror. Den ekonomiska utvärderingen har 
kommit fram till att arenasponsringen är en god affär för Konsum Norrbotten. 

5.3 Modo Hockey 
 
Regerande svenska mästarna Modo Hockey är staden Örnsköldsviks centralpunkt. SM- guldet 
var efterlängtat och inträffade 28 år efter klubbens förra SM- guld (Modo Hockey 
Årsredovisning 2006/2007, s.7).  
 
Modo Hockeys nybyggda hemmaarena heter Swedbank Arena och ersatte år 2006 därmed 
den gamla Kempehallen. Bytet av hemmaarena var ett stort steg för Modo Hockey och 
innebar dels att de skulle börja driva en egen restaurang men framförallt en egen 
evenemangsarena. (Modo Hockey Årsredovisning 2006/2007, s.6) Arenan ägs och drivs av ett 
fastighetsbolag som ägdes till en början ägdes till 60 procent av Modo Hockey och till 40 
procent av Forspro (Fransson, 2006). Modo Hockey valde dock efter en framgångsrik säsong 
att köpa ut Fospro och äger numera ensamt alla aktierna i fatighetsbolaget (Wennerholm, 
2007) 
 
Swedbank Arena rymmer 7600 personer varav 5317 sittplatser. Arenan erbjuder även 
restaurang, sportbarer, kiosker, loger och konferensutrymmen. I entréhallen finns även butik, 
försäljnings- och utställningsytor. (Modo Hockey, 2007, Swedbank Arena) 
Evenemangsarenan är den naturliga träffpunkten i Örnsköldsvik och besöktes redan första 
säsongen av nästan 400 000 personer och hade ett publiksnitt på 6900 personer per match 
(Modo Hockey Årsredovisning 2006/2007, s.6-7)     
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Jag intervjuade den gamla marknadschefen Mia Karlsson men eftersom hon hann sluta innan 
hon godkänt min intervjuutskrift så godkändes den istället av Jerry Häggström som är VD för 
Modo Hockey och Arenabolaget. Värderingsfrågan kunde Karlsson inte svara på och därför 
fick Häggström svara på den.    

5.3.1 Utfallet av arenasponsringen 
 
De kriterier som Modo Hockey eftersöker hos sina större samarbetspartners är att de ska ha 
ungefär samma värdegrund som föreningen. Karlsson betonar också att Modo Hockey inte 
använder sig av ordet sponsor utan menar att de endast har samarbetspartners. Valet av 
Swedbank som ägare till namnrättigheterna skedde eftersom det passade föreningen och att 
båda parterna ville vara partners. Karlsson menar att Modo inte sålt arenanamnet trots att det 
är pengar inblandade utan att Swedbank är en samarbetspartner som Modo Hockey vill gå in i 
framtiden tillsammans med.  
 
Kärnvärdena Modo Hockey jobbar efter är devisen Heart of hockey och bygger på att 
föreningen har väldigt mycket hjärta och engagemang i det den gör, men även ödmjukhet och 
envishet. Aktiviteterna Modo och Swedbank gjort tillsammans tycker Karlsson har känts 
jättebra och berättar även att de tillsammans bestämt sig för en satsning mot barn och 
ungdomar. Karlsson uppskattar att Swedbank har mycket kunder och kommunikationsvägar 
och tycker att det är bra för Modos del. Vilka associationer deras samarbete signalerar externt 
har Karlsson ingen aning om.  
 
Karlsson upplever att samarbetet fungerat bra och tror att Swedbank är väldigt nöjda. Hon 
konstaterar att de måste vara väldigt nöjda med samarbetet eftersom det kommer fler 
Swedbank Arenor i Sverige den närmaste tiden. Karlsson tycker att det ligger på Swedbanks 
bord att försöka maximera fördelarna av samarbetet.  
 
I dagsläget bygger Modos samarbete med Swedbank endast på namnrättigheterna till 
arenanamnet men Swedbank räknas ändå som partner till Modo Hockey eftersom föreningen 
äger bolaget som äger arenan till 100 procent.    

5.3.2 Värdet på arenasponsringen 
 
Karlsson hade själv ingen som helst aning om hur prissättningen av arenasponsringen gick till 
eller vilka faktorer som ligger bakom den. Häggström menar att namngivningen av arenor 
funnits i cirka 5 år och det förhållandet har lett till att det finns ett marknadspris ute bland 
aktörerna. Modo Hockeys avtal ligger på samma paritet som de andra Svenska arenorna som 
blivit arenasponsrade. 
 
Karlsson säger att utvärderingen av arenasponsringen görs genom att Modo Hockey har 
samrådsmöten med Swedbank minst 4 gånger per år och betonar att det är väldigt viktigt att 
föra diskussioner tillsammans. Utifrån gemensamt behov brukar Modo Hockey ibland beställa 
media mätningar eller ta reda på annan information.   
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5.4 Swedbank 
 
Swedbank är en av Sveriges största banker och har tillsammans genom samarbetet med 
sparbanker och delägda banker 4,5 miljoner kunder och 477 egna kontor bara i Sverige. 
Swedbank erbjuder finansiella tjänster till privatpersoner, företag, organisationer, kommuner 
och landsting och är marknadsledande inom flera olika marknadssegment i Sverige. 
Swedbank har en strategi som bygger på stark lokal närvaro genom en utbyggd kontorsrörelse 
och lättanvända finansiella tjänster till konkurrentanpassade priser. Swedbank har en 
affärsmodell för sin sponsring som bygger på exponering, aktiviteter och affärer. Riktlinjerna 
för deras sponsorsamarbeten är att sponsringen ska nå ut brett i samhället och stärka 
varumärket. (Swedbank, 2007, om Swedbank)     
 
Jag intervjuade Claes Fagerström som är projektledare inom Event & Sponsring för att få veta 
mer om deras sponsring av Swedbank Arena i Örnsköldsvik.  

5.4.1 Motiv till arenasponsringen    
 
Anledningen till varför Swedbank valt att investera i arenanamnet till en svensk 
ishockeyarena är för att deras namn förknippas med ett varumärkes tänk och att de får positiv 
uppmärksamhet för deras företagsnamn och att det dessutom förekommer i många 
sammanhang. Valet att sponsra Modo: s arena bygger på att det är ett bra sätt för varumärket 
att synas och att varumärke kopplas till en väldigt framgångsrik verksamhet. Swedbank vill 
även vara en bank som är engagerad i den lokala och regionala utvecklingen i Örnsköldsvik 
och hjälpa till att bidra till hela regionens utveckling. Detta anser Swedbank att de gör genom 
sponsringen av Modos arena.  
 
Fagerström säger att Swedbank ser arenan som mycket mer än bara en vanlig idrottsarena och 
menar att det är en mötesplats för hela regionen som erbjuder seminarier, konserter, idrott, 
aktiviteter och utställningar. Swedbank är noggranna vid urvalet av arenor de sponsrar att 
föreningen matchar deras varumärke och image. Verksamhet som kommer att bedrivas på 
arenan spelar också in på vilka arenor Swedbank kan tänka sätta sitt namn på. Fagerström 
förklarar att Swedbank inte har gått in i samarbetet med Modo Hockey ensamma utan gjort 
det tillsammans med stiftelsen Sparbanken i Norrland. De har tillsammans finansierat 
samarbetet med Modo. 
 
Det som gör att Swedbank vill bli förknippade med Modo Hockey är att det är ett väldigt 
starkt namn och varumärke i regionen men även i Sverige. Swedbank jobbar även med Modo 
som bank och försöker få dem som kunder. Samarbetet handlar också om att skapa kunder 
och aktiviteter och Swedbank vill visa att de är en bank för alla som söker sig till Swedbank 
Arena.    
 
Målgruppen som Swedbank vill nå med arenasponsringen är bred och omfattar egentligen 
alla. Fagerström menar att Swedbank är så pass bred som bank att de vill jobba med alla 
målgrupper. Han hoppas att allt ifrån företagare och de andra sponsorerna, till ungdomar, 
kommuner och myndigheter ska tycka att Swedbank är en bra bank som bidrar till regionens 
utveckling. Associationerna Swedbank hoppas uppnå med samarbetet är att de ska ses som en 
framåt och modern bank som fokuserar på det som är viktigt för regionen.  
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5.4.2 Utfallet av arenasponsringen 
 
Fagerström tror att Modo är väldigt nöjda med samarbetet och säger att Swedbank också är 
nöjda och hänvisar till vilken genomslagskraft samarbetet fick redan första året. Han 
konstaterar att satsningen noterats i hela Sverige. Modo är en föregångare för Swedbanks 
arenasponsring och framgången har enligt Fagerström bidragit till att de beslutat att gå in i fler 
arenasamarbeten.   
 
Swedbank har ställt affärsmässiga villkor på Modo Hockey eftersom de finansierar arenan. 
Avtalet omfattar även skyltar, en loge och andra liknande saker. Sedan är det enligt 
Fagerström upp till Swedbank att visa att de är en bra bank så att de får spelarna, ledarna och 
ungdomarna som kunder. Mycket av marknadsföringen i regionen har skett tack vare 
Swedbank Arena och den har betytt mycket för banken i regionen. Integreringen i 
marknadsföringen har främst skett genom utnyttjande av arenan till många kundträffar och 
kundaktiviteter.    
 
Fördelarna som Swedbank upplever med att vara arenasponsor är att det långsiktigt stärker 
deras varumärke och bilden av banken. Fagerström jämför arenasponsringen med vanlig 
sponsring och menar att den är mer långsiktig och att varumärkes byggandet blir bättre och att 
Swedbank under perioden får en bättre chans att skapa förtroende och bygga relationer med 
kunder. Nackdelen Fagerström tycker finns med arenasponsring är att attraktiviteten kräver att 
Modo Hockey fortsätter att nå bra sportsliga resultat.   

5.4.3 Värdet på arenasponsringen 
 
Swedbank kom fram till prissättningen av namnrättigheten genom research efter vad 
marknadspriset för liknande satsningar ligger på. Det kom dem överrens om tillsammans med 
Modo Hockey och arenabolaget. Fagerström anser att prissättningen beror på hur attraktiv 
arenan är, hur många människor som besöker den och hur stor uppmärksamhet den erhåller. 
Swedbank kan konkret prissätta värdet av att sätta namnet på arenan och de aktiviteter som 
dem kan generera med den men har svårare att prissätta de immateriella värdena. Däremot 
provar de på olika sätt att försöka mäta effekterna av de immateriella värdena.  
 
Enligt Fagerström finns det ingen given värderingsmetod hos Swedbank eller ute på 
marknaden överhuvudtaget. Därför utvärderar Swedbank sitt varumärke då de sätter det i 
olika miljöer men den mesta värderingen går efter marknadens värde.    
 
Swedbank utvärderar all sponsring de genomför regelbundet. Tillsammans med Modo gör de 
mätningar över folks uppmärksamhet och media mätningar om hur mycket namnet nämns och 
syns i olika medier. Swedbank kontrollerar även hur många kundaktiviteter de genomfört och 
hur mycket sponsringen bidragit till deras egen utveckling i regionen. Utvärderingarna ses 
som en succé för Modo Hockey, arenan och Swedbank. Till exempel har Swedbank 
genomfört mycket fler kundaktiviteter än de skulle ha gjort utan arenan. Tillsammans har 
dessa faktorer lett till att Swedbanks ekonomiska utvärdering kommit fram till att 
arenasponsringen av Modo Hockey är en lönsam affär för dem.   
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5.5 Skellefteå AIK Hockey 
 
Skellefteå AIK är staden Skellefteås stolthet och Västerbottens bidrag till elitserien sedan 
lagets efterlängtade återkomst säsongen 2006/2007. Klubbens främsta merit är SM guldet som 
bärgades 1978. (Skellefteå AIK, 2007, föreningen)   
 
Skellefteå AIK: s hemmaarena heter Skellefteå Kraft Arena och är resultatet av en rejäl 
ombyggnation och totalrenovering av den gamla isstadion. Skellefteå Kommun äger själva 
fastigheten och är ansvariga för driften av Skellefteå Kraft Arena medan Skellefteå AIK 
Hockey Event AB äger de kommersiella ytorna. Arenan är numera en evenemangsarena och 
ombyggnationerna startade redan i januari 2006. (Skellefteå Kraft, 2007) 
 
Skellefteå AIK Hockey Event AB ansvarar själva för driften av restaurangen och logerna. 
Arenan ger Skellefteå AIK helt nya möjligheter än tidigare att kunna bedriva kommersiell 
verksamhet runt matcherna. (Israelsson, 2006, s.6-7) Arenan erbjuder även 
konferensmöjligheter, kontorslokaler och från och med januari 2008 en nybyggd sportbar. 
Skellefteå Kraft Arena vill försöka bli Norrlands trevligaste mötesplats. (Skellefteå AIK, 
2007, arenan) Ombyggnationen kostade omkring 160 miljoner kronor och bereder plats för 
ungefär 6000 åskådare till ishockeymatcherna varav 4200 av dem som sittplatser. Arenan 
innehåller även en souvenirshop och ett gym. (Norra Västerbotten, 2007)  
 
Jag intervjuade Anna Brännström som är marknadsansvarig i Skellefteå AIK Hockey för att få 
vetskap om föreningens synpunkter kring arenasponsringen. 

5.5.1 Utfallet av arenasponsringen 
 
Skellefteå AIK Hockey föredrar samarbetspartners som är seriösa och inte strider mot etiska 
eller mänskliga rättigheter. Sedan tycker de att det är roligt om företaget är verksamma på den 
lokala marknaden men menar samtidigt att kriterierna sjunker om ett företag vill gå in med en 
större summa pengar. Anledningen till att de sålde arenanamnet var för att det var en bra 
intäktskälla för klubben. Enligt Brännström var valet av Skellefteå Kraft ganska enkelt då de 
historiskt sett alltid varit en av Skellefteå AIK: s största sponsorer och även i dagsläget är en 
huvudsponsor. En styrka med samarbetet menar Brännström är att de lyckades få med 
ortsnamnet i arenanamnet vilken de är ensamma om att ha i ishockey- Sverige.    
 
Skellefteå AIK har haft en stark utvecklingsfas de senaste åren och därför börjat jobba med 
kärnvärden och styrkort. Visionen Skellefteå AIK har är att de ska försöka bli norrlands 
ledande ishockeyförening. Med ledande ishockeyförening menar de inte att vinna elitserien 
utan att de vill erhålla bra sportsliga resultat och hög tillfredsställelse bland alla intressenter 
som till exempel spelare, ledare, ungdomar, publik, sponsorer och så vidare. De värnar 
mycket om sin tradition som de är väldigt stolta över men försöker även anpassa och utveckla 
föreningen. Skellefteå Kraft Arena har visionen att försöka bli Norrlands trevligaste 
mötesplats.  
 
Brännström upplever att Skellefteå Kraft matchar föreningens värderingar bra och har hela 
tiden haft en positiv känsla av samarbetet. Sambanden hon kan se mellan dem är att båda är 
stora, starka och välskötta varumärken på bygden och att de drar nytta av varandra. 
Brännström menar att de har sina associationer och Skellefteå Kraft sina men att det finns 
mycket positiva känslor runt deras samarbete. 
 



 37 

Skellefteå AIK försöker maximera fördelarna för Skellefteå Kraft som arenasponsor genom 
att alltid då de kommunicerar externt trycka på att de är deras huvudsponsor. Att arenan heter 
Skellefteå Kraft Arena kommunicerar Skellefteå AIK löpande i alla externa annonser, på sin 
hemsida och i alla utskick till sina medlemmar. Brännström menar att Skellefteå Kraft Arena 
går som en röd tråd i all deras externa kommunikation och därför finns det till exempel även 
tryckt på visitkort bland annat. 
 
Skellefteå AIK har fler samarbeten tillsammans med Skellefteå Kraft utöver själva 
arenasponsringen. Villkoren för arenasponsringen är omfattande och innehåller exempelvis 
skyltningen i och på arenan och att Skellefteå AIK ska hjälpa till att marknadsföra Skellefteå 
Kraft i sina kanaler. Upplevelsen Brännström har av samarbetet är att Skellefteå Kraft är 
nöjda med samarbetet och pekar på att de fått mycket positiv publicitet och respons runt om i 
Sverige som de knappast kunnat få utan hockeyn. Hon menar att genomslagskraften blivit stor 
eftersom media bevakningen av hockeyn är stor och det har bidragit till att arenasponsorerna 
når ut väldigt bra.   

5.5.2 Värdet på arenasponsringen 
 
Prissättningen av arenanamnet skedde i en process där Skellefteå AIK: s ordförande och 
klubbdirektör var inblandade. De undersökte priset som andra arenor hade erhållit men hade 
också en diskussion med kunden om vad som var en rimlig summa. Övriga faktorer som 
ligger bakom prissättningen säger Brännström är värdet av att synas i media i sammanhanget 
som arenasponsor. Hon hänvisar till statistik och mätningar som grund till värdet men tycker 
att prissättningen på andra orter är det bästa riktmärket. Immateriella värden anser Brännström 
ingår i de värderingsmodeller som finns och nämner värdet av att associeras tillsammans med 
Skellefteå AIK, samt goodwill och stolthet för bygden att ha en egen arena.  
 
Skellefteå AIK utvärderar sitt sponsorsamarbete genom att de årligen håller möten där de går 
igenom avtalet och kontrollerar om det är uppfyllt och vad som kan förbättras. Utvärderingen 
är löpande och tillsammans försöker de hela tiden att utveckla samarbetet så att båda parterna 
känner sig nöjda över det. Skellefteå AIK gör även media mätningar över medieexponeringen.  

5.6 Skellefteå Kraft 
 
Skellefteå kraft är en av Sveriges största producenter av elkraft och har ungefär 430 anställda. 
Affärsområdena Skellefteå Kraft jobbar med är elkraft, elnät, värme, fastigheter och 
kommunikation. Ägare till Skellefteå Kraft är Skellefteå Kommun. Företagets vision är att 
vara ett av de ledande energiföretagen i Sverige. Varumärket Skellefteå Kraft vill stå för kraft, 
trovärdighet, miljöansvar och utveckling. Sponsring är en viktig del i Skellefteå Krafts 
marknadskommunikation och riktar sig främst mot samarbeten i företagets region. Målet med 
deras samarbetspartners är att de ska bli viktiga varumärkes bärare till Skellefteå Kraft. 
(Skellefteå Kraft, 2007, om Skellefteå Kraft)    
 
Jag har intervjuat Skellefteå Krafts informationschef Catarina Hägglund för att fördjupa 
kunskaperna om företagets arenasponsring.  
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5.6.1 Motiv till arenasponsringen 
 
Skellefteå Kraft tycker att namngivningen av en arena är ett bra sätt att exponera sitt 
varumärke på då det associeras till alla aktiviteter som inträffar på arenan och når ut till 
många människor. Vidare tror Skellefteå Kraft på denna form av sponsring och ser det som en 
viktig kanal i deras marknadsföring och marknadskommunikation. Valet att sponsra just 
Skellefteå AIK: s arena var naturligt då de hade andra sponsorsamarbeten sedan tidigare.   
 
Det som gör att Skellefteå Kraft vill förknippas med Skellefteå AIK Hockey beror på att 
ishockey är en sport som anses kraftfull och att båda varumärkena har sitt ursprung och 
verksamhet i Skellefteå. Skellefteå Kraft vill stå för det som är Norrländskt och Hägglund 
nämner trovärdighet och utveckling som viktiga inslag i detta. Idrottssponsring passar därför 
företaget utmärkt eftersom barn, ungdomar och ledare utvecklas och Hägglund tycker att det 
finns en bra överbyggnad där som stämmer överrens med det Skellefteå Kraft står för.  
 
Associationen tillsammans med varumärket Skellefteå AIK hoppas Skellefteå Kraft ska 
generera goodwill åt båda håll och ge ett starkare resultat i marknadskommunikationen. 
Arenasponsringen anser Hägglund representera det företaget vill stå för, nämligen kraft, 
trovärdighet och utveckling samtidigt som det associeras som någonting positivt och finns 
med i ett sammanhang då många människor berörs.      
 
Målgruppen Skellefteå Kraft vill nå med arenasponsringen är bred. Bredden stämmer 
överrens med Skellefteå Krafts kunder då de har flera olika sorters kunder. Samtidigt 
poängterar Hägglund att arenasponsringen även når ut nationellt vilket också är viktigt då 
företaget har elkunder utspritt över hela Sverige. Sammanfattningsvis säger Hägglund att 
arenasponsringen är ett brett sätt att nå ut till allmänheten och potentiella kunder men att det 
också ger Skellefteå Kraft möjligheten att stärka relationerna med sina befintliga kunder.    

5.6.2 Utfallet av arenasponsringen 
 
Hägglund upplever att samarbetet med Skellefteå AIK fungerar bra för båda parterna. 
Samarbetet ger Skellefteå Kraft möjligheten att utnyttja arenan till aktiviteter med sina 
kunder. Arenasponsringen anser Hägglund även kan användas till att både rekrytera nya 
kunder och nya medarbetare. Samtidigt hjälper arenasponsringen också till att stärka den 
interna stoltheten hos medarbetarna hos Skellefteå Kraft. Skellefteå Kraft har två avtal med 
Skellefteå AIK, nämligen namnavtalet med arenan samt ett samarbetsavtal som handlar om 
aktiviteter som utförs tillsammans. Arenasamarbetet är dock främst ett samarbete med 
kommunen eftersom det är dem som äger arenan men Skellefteå AIK är en viktig aktör på 
arenan och har därför också enskilda avtal. Arenasponsringen ingår i Skellefteå Krafts 
marknadskommunikation men omfattningen är osäker då Skellefteå Kraft Arena har sin 
officiella invigning i januari 2008.   
 
Fördelarna Hägglund anser finns med att vara arenasponsor är att det hjälper företaget att nå 
ut brett till allmänheten, både lokalt och nationellt. Arenasponsringen är en del i den externa 
kommunikationen för Skellefteå Kraft och erhåller en hel del exponering via 
ishockeymatcherna i TV, radio och tidningar. Hägglund ser inga direkta nackdelar med att 
vara arenasponsor. Däremot poängterar hon vid några tillfällen under intervjun styrkan i deras 
samarbete jämfört med de andra elitserieklubbarnas arenasponsring, att arenan heter 
Skellefteå Kraft Arena och ligger i Skellefteå. Det tycker Hägglund gör att samarbetet stärker 
hela Skellefteå att alla vet på vilken ort arenan hör hemma.  



 39 

5.6.3 Värdet på arenasponsringen 
 
Hägglund var själv inte med i upphandlingen av arenanamnet men berättar att värdet på 
arenasponsringen är en överenskommelse som ligger på samma nivå som de andra stora 
arenasponsrade idrottsanläggningarna i Sverige. Utvärderingen Skellefteå Kraft gör av 
arenasponsringen är breda kund- och attitydundersökningar. Sedan görs en 
sponsringsuppföljning varje månad där Skellefteå Kraft Arenas media exponering mäts 
tillsammans med andra sponsoravtal med Skellefteå AIK Hockey. Arenasponsringen är en ny 
företeelse för Skellefteå Kraft och därför går det inte säga att arenasponsringen är en lönsam 
investering än för företaget även om det finns tendenser som tyder på det. Då Skellefteå Kraft 
även sponsrar Skellefteå AIK på andra sätt också blir det svårt att entydigt uttala sig om 
enbart arenasponsringens effekt.  

5.7 Timrå IK 
 
Timrå IK är Sundsvall områdets främsta idrottsangelägenhet och återtog sin plats i elitserien 
säsongen 1999/2000. Timrå IK: s hemmaarena heter E.ON Arena och är resultatet av en rejäl 
ombyggnation av gamla Timrå Isstadion år 2003. E.ON Arena har en restaurang, en sportbar 
och loger. (Timrå IK, 2007) Vid ombyggnationen 2003 fick arenan namnet Sydkraft Arena 
men ändrade 2005 namn till E.ON Arena efter Sydkrafts inträde i E.ON koncernen. E.ON 
Arena har en publikkapacitet på 5800 åskådare varav 4400 som sittplatser. (Rikner, 2005) 
 
Arenan är en evenemangsarena till exempelvis konserter, artistgalor och kongresser och 
konferenser. E.ON Arena ägs och drivs av Conferera i Timrå AB som är ett helägt dotterbolag 
till föreningen Timrå IK. Arenan är regionens största mötesplats för både privatpersoner och 
företagare. (Eon Arena, 2007)  
 
Jag intervjuade Timrå IK: s klubbdirektör Thomas Johansson för information om föreningens 
samarbete med E.ON 

5.7.1 Utfallet av arenasponsringen 
 
Timrå IK eftersöker hos sina större samarbetspartners företag som står för etik och moral. Vid 
ombyggnationen av arenan 2003 tog Timrå IK över ägandet av arenan och fick därmed 
chansen att sälja ut rättigheten till arenanamnet. Efter diskussioner med flera olika företag föll 
valet på E.ON eftersom deras anbud var det bästa totalt sett.  
 
Kärnvärdena Johansson anser att Timrå IK representerar ödmjukhet, engagemang, 
målmedvetenhet och ansvar. Johansson tycker att E.ON matchar Timrå IK bra 
värderingsmässigt och att de har liknande värderingar. Sedan poängterar han även att Timrå 
IK och E.ON presenterat sina individuella värderingar för varandra vid början av deras 
samarbete, och då kom fram till att deras värderingar sammanföll bra. Associationen 
Johansson anser samarbetet signalerar är främst att E.ON är en stor sponsor till Timrå IK. 
 
Timrå IK försöker maximera samarbetet för E.ON som arenasponsor genom att se till att 
E.ON Arena nämns i alla situationer då föreningen pratar om arenan. Därför ingår det i alla 
annonser, radio- och TV- sändningar. Timrå IK försöker vara noggranna med att se till att 
namnet E.ON syns. 
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Samarbetet med E.ON bygger inte på någonting mera än namnrättigheterna till Timrå IK: s 
arena. Villkoren som ställs på Timrå IK är att de ska fortsätta vara en seriös förening. Det 
Johansson tror skulle kunna äventyra samarbetet med E.ON är om någon av Timrås spelare 
skulle upptäckas vara dopad. Samtidigt tror Johansson att en sådan skandal skulle kunna 
äventyra samarbetet med flera av föreningens större samarbetspartners.   
 
Johansson upplever att samarbetet med E.ON fungerar bra och att båda parterna är nöjda med 
det. Detta resonemang bygger han från att avtalet från en början var ett 5 årigt avtal som ifjol 
förlängdes med ytterliggare tre år.  

5.7.2 Värdet på arenasponsringen 
 
Timrå IK kom fram till sin prissättning av arenanamnet genom att kontrollera vad klubbarna 
som sålt arenanamnsrättigheten tidigare hade fått och utifrån det marknadspriset så startade de 
förhandlingarna. Timrå IK var bland de första elitserieklubbarna som sålde ut sitt arenanamn 
och därför hade inte marknadspriset riktigt hunnit sätta sig då lika tydligt som det gjort i 
dagsläget. Därför tror Johansson att det är lättare med värderingen i dagsläget. Johansson 
betonar dock att marknadspriset infinner sig på en väldigt liten marknad. 
 
Timrå IK utvärderar sitt sponsorarbete genom undersökningar hos sin publik där de får svara 
på frågor om olika företag. Förutom det försöker Timrå IK att ha en ständigt löpande kontakt 
med sina samarbetspartners för att resonera om hur dem vill att samarbetet ska fortsätta att 
utvecklas. Dessutom genomför föreningen media mätningar också för att få reda på hur 
exponeringen varit under säsongen.  

5.8 E.ON 
 
Energiföretaget E.ON Sverige är ett dotterbolag till världens största privata energikoncern, 
den tyska E.ON koncernen. E.ON Sverige har cirka 5200 medarbetare och arbetar bland annat 
med el, naturgas, gasol, värme och kyla. E.ON Sverige bildades då Sydkraft och Graninge 
tillsammans blev E.ON Sverige år 2005. Målet E.ON har är att vara ett integrerat el- och 
gasföretag som kombinerar internationell styrka med lokalt fokus och tillvaratar de bästa 
idéerna inom och utanför koncernen. Varumärkes arbetet vilar på tre kärnvärden, nämligen 
öppenhet, nytänkande och värdehöjande lösningar. Den röda tråden i E.ON: s sponsring är 
samhällsengagemang. (E.ON, 2007, om företaget)         
 
Jag intervjuade Stina Liljekvist som är chef för Sponsring & CSR för att få veta mer om deras 
sponsring av E.ON Arena.  

5.8.1 Motiv till arenasponsring 
 
Anledningen till varför E.ON Sverige valt att investera i arenanamnet till en svensk 
ishockeyarena är att de tycker att det ur marknadssynpunkt är ett bra sätt att lansera ett 
företagsnamn och att öka igenkänningen av ett företagsnamn. Vidare menar Liljekvist att det 
handlar om att göra någonting för ett kundområde som de anser viktigt ur både kund och 
personalsynpunkt. 
 
Valet att sponsra Timrås arena gjordes efter att E.ON blivit kontaktade av de som drev arenan 
och erhöll ett förslag som de kunde titta och räkna på. Liljekvist säger att E.ON tittade på det 
som en vanlig marknadsinvestering och granskade hur många som kommer att vara på plats 



 41 

på arenan och hur E.ON skulle synas och så vidare. E.ON ser på arenasamarbetet som ett 
partnerskap och anser att det var viktigt att Timrå delade samma grundvärderingar som E.ON 
och hade samma inställning till samarbetet. Det som gjorde att E.ON vill bli förknippade med 
varumärket Timrå IK är att föreningen är viktig för den lokala regionen, har bra värderingar 
och gör mycket för ungdomshockeyn. Sedan spelar även Timrås goda sportsliga resultat också 
in enligt Liljekvist.  Sundsvall och Timrå området är viktiga områden för E.ON och därför föll 
det sig naturligt att samarbeta med stark lokal förening som Timrå IK. 
 
Målgruppen som E.ON vill nå med arenasponsringen är allmänheten i stort. Exempel på det 
som ingår i allmänheten är allt ifrån ungdomsishockeyn till dem som tittar på Timrås matcher 
samt de som är på andra evenemang på E.ON Arena. Associationerna som Liljekvist tror att 
samarbetet signalerar externt är att området upplevs som viktigt för E.ON och att 
associationerna blir ännu mer positiva då det går bra för Timrå IK sportsligt. E.ON har ställt 
villkor som är förknippade med dopning och moral på Timrå.   

5.8.2 Utfallet av arenasponsringen 
 
Liljekvist upplever att samarbetet med Timrå IK fungerar bra och har inte känt några negativa 
indikationer från Timrå. E.ON har framförallt haft arenasponsringen som en lokal aktivitet 
och inte integrerat det så mycket i sin marknadsföring. Däremot tittar de enligt Liljekvist på 
att integrera det mer framöver och spår att sponsring och arenasponsring kommer att bli en 
viktigare del i företagsmarknadsföring i framtiden.   
 
Fördelarna E.ON upplever med att vara arenasponsor är att de får väldigt stor igenkänning 
och att det blir väldigt tydliga i det geografiska området som arenasponsringen avser. Vidare 
tycker E.ON att arenasponsring fungerar bra för att bygga kännedom för ett varumärke. 
Nackdelarna med arenasponsring är att det redan finns en E.ON Arena i Timrå och att det är 
svårt att sätta namn på en arena på annan ort då det kan leda till missuppfattningar och 
sammanblandningar.   

5.8.3 Värdet på arenasponsringen 
 
E.ON: s prissättning av arenasponsringen innehåller flera olika delar. Dels kollar de på 
hårdfakta i form av antal besökare, hur många större arenor det finns i området, hur många 
som kör förbi arenan, hur den annonseras och om det är olika sporter som utnyttjar den. Sedan 
sätter de prislappar på hur de syns på plats på de olika delarna av arenan som till exempel om 
de syns på sarg, syns i foajéer och så vidare. Vidare består arenasponsringen även av 
kundrelationer och där det påverkar hur många E.ON kan bjuda in och om de har egen loge 
och om de kan utnyttja arenan i ett säljperspektiv.   E.ON värderar dessa immateriella värden i 
relation till vad det signalerar och mycket handlar om sponsorskapets givna koppling och 
association till företagsnamnet. Liljekvist menar att associationens värde beror på hur stort 
och brett den når ut.   
 
Liljekvist säger att värderingen sedan går till så att den erbjudna totalsumman går igenom och 
dissekeras tillsammans med föreningen som erbjuder sponsringen. Förslaget gås noggrant 
igenom rättighet för rättighet och innebörden av den för E.ON som sponsor. Utvärderingen 
sker i form av att E.ON går igenom om de som sponsor erhållit alla de motprestationer som 
skrevs i avtalet. Skulle dessa inte motsvara avtalet skulle ersättningsdelen sjunka menar 
Liljekvist. E.ON har gjort en ekonomisk utvärdering av arenasponsringen av E.ON Arena och 
kommit fram till att det är en lönsam affär för deras del. 
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6 Analys 
 
I detta kapitel analyserar jag resultatet utifrån dess rubriker och upplägg och analysen sker 
med en organisation i taget. Analysen bygger på teorier från teoriavsnittet. 

6.1 Luleå Hockey 

6.1.1 Utfallet av arenasponsringen 
 
Luleå Hockey sålde ut rättigheten till arenanamnet då det kommersiella värdet visade sig bli 
intressant för företagen. Luleå Hockey utnyttjade möjligheten och arenasponsringen är idag 
en viktig inkomstkälla för klubben (Gratton & Taylor, 2000, s.174-175). Att Coop (Konsum 
Norrbotten) blev arenasponsor beror mest på att de levererade det fördelaktigaste budet men 
även att de varit en bra samarbetspartner till Luleå Hockey under en längre tid. Dessutom 
passar Konsum Norrbotten in på Luleå Hockeys kriterier för större sponsorer, nämligen att de 
är ett Norrbottens företag som har grundfilosofin att exponera ut länet Norrbotten i Sverige. 
Luleå Hockey tycker att Konsum Norrbotten matchar klubbens värderingar väl och poängterar 
att de ser mycket positivt på att Konsum Norrbotten i första hand köper lokalproducerade 
varor. Detta för att det passar bra ihop med Luleå Hockeys kärnvärde som kommunikator och 
marknadsförare av Norrbotten. Lyckas Norrbottningarna förstå detta samband mellan Luleå 
Hockey och Konsum Norrbotten blir gensvaret hos Konsum Norrbottens konsumenter starkt 
(Speed & Thompson, 2000, s.235-236). Sett utifrån ett Co - branding perspektiv är detta 
samarbete på den högre nivån då det är ett långsiktigt samarbete som stödjer båda deltagarnas 
kärnvärden, värderingar och positionering och bygger på mycket mer än att bara tillgången till 
varandras kundrelationer (Uggla, 2002, s.150-151).  
 
Luleå Hockeys försök att maximera fördelarna för Konsum Norrbotten som deras 
arenasponsor sker genom att klubben alltid kommunicerar Coop Arena externt i sin 
marknadsföring. Detta för att maximera antalet exponeringar av Coop varumärke vilket alltså 
ökar antalet intryck och är en vanlig strategi för lyckad arenasponsring (Moorman & Sharp, 
2002, s.126). 
 
Luleå Hockey anser att samarbetet fungerar väldigt bra för båda parter och beskriver det som 
en vinn – vinn situation. Det föreligger tydliga synergiska värderingar mellan Luleå Hockey 
och Konsum Norrbotten och båda parter upplever fördelar vilket alltså mycket riktigt tyder på 
att samarbetet bör betecknas som en vinn – vinn situation (Lagae, 2005, s.49). Att sedan Luleå 
Hockey drömmer om att Konsum Norrbotten skulle utnyttja arenasponsringen ännu mer är 
ingenting konstigt då flera andra klubbar också vill få ut ännu mer av arenasponsorn.      

6.1.2 Värdet på arenasponsringen 
 
Luleå Hockeys värdering av arenanamnsrättigheten bygger på den summa andra 
elitserieklubbar erhållit då de sålt sitt arenanamn och resultatet av mätningar på det 
kommersiella värdet för ett arenanamn. Det är alltså elitserieklubbarnas marknad som till stor 
del ligger till grund för Luleå Hockeys prissättning av arenasponsringen vilket enligt 
Grönkvist (1999, s.51) även ligger till grund för prissättning av sponsring allmänt också. 
Luleå Hockeys inköp av media mätningar över exponeringen hjälper sponsorerna att kunna 
avgöra värdet på arenasponsringen sett utifrån media exponeringen (Pearson, 2002, s.14).    
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Konsum Norrbottens arenasponsring utvärderas också genom gemensamma fysiska träffar där 
samarbetet diskuteras. Luleå Hockey har även anlitat ett företag som mäter kund nöjdheten 
hos klubbens sponsorer för att få reda på deras uppfattningar av Luleå Hockey. 
Utvärderingsträffar med sponsorerna är bra för utvecklingssyfte av samarbetet och muntlig 
utvärdering. Observationsundersökningar över nöjdheten hos sponsorerna och exponeringen 
är viktig för att tidigt upptäcka om samarbetet flyter på bra (Grönkvist, 2000, s.178-179).  
 
Luleå Hockey sålde sitt arenanamn redan år 2002 och har den senaste tiden observerat en 
trend som visar att arenasponsring fungerar utmärkt exponeringsmässigt och är en lätt 
hemräknad investering för köparna. Luleå Hockey har därför förhoppningar om att priset på 
deras arenanamn kommer att stiga vid nästa förhandling. Årtalet har visat sig i studier vara en 
variabel som signifikant påverkar priset på arenasponsringen. Detta beror på att marknaden 
inte var mogen än och sponsorerna upptäckt att arenasponsring är väldigt kostandeeffektiv 
marknadsföring vilket bidragit till att prisökningar uppstått. (Deschriver & Jensen, 2003, 
s.370) Dessutom är Coop Arena resultatet av en ombyggnation av gamla Delfinen och namnet 
Coop Arena har nu hunnit sätta sig hos Luleå Hockeys supportrar och det gör namnet ännu 
attraktivare att behålla för Konsum Norrbotten då det numera är väl etablerat. 

6.2 Konsum Norrbotten 

6.2.1 Motiv till arenasponsringen 
 
Konsum Norrbottens motiv till att arenasponsra Luleå Hockey är för att tydliggöra och 
exponera varumärket Coop maximalt eftersom både butikerna och varorna heter Coop. 
Exponeringsmotivet är ett av de vanligaste motiven till att företag väljer att sponsra och 
Konsum Norrbotten utgör inget undantag (Jiffer & Roos, 1999, s.28-29). Vidare ansåg 
Konsum Norrbotten att Luleå Hockey matchade deras varumärke och image och att 
samarbetet gick att koppla till Konsum Norrbottens strävan efter hälsosam mat och ett 
hälsosamt liv. Konsum Norrbotten vill försöka utveckla en varumärkesidentitet som förmedlar 
en hälsosam och attraktiv bild av varumärkets personlighet och produkter, vilket enligt Melin 
(1999, s.84-95) är vanligt förekommande. Idrott associeras naturligt med hälsa och anses 
påverka folkhälsan i Sverige positivt och det är starka anledningar till varför idrotten är 
populär att sponsra (Grönkvist, 2000, s.54).  
 
En annan sak som gjorde att Konsum Norrbotten ville förknippas med Luleå Hockey är att 
klubben är väldigt tydligt kopplat till staden Luleå och Norrbottens län. Arenasponsringen ger 
alltså Konsum Norrbotten förutom exponering och associationer även företaget good citizen 
effekter som ett företag som anses vara goda medborgare (Grönkvist, 2000, s.46-47). Detta är 
viktigt då Konsum Norrbotten konkurrerar med en rad andra matvarubutikskedjor runt om i 
Norrbotten. Lokala företag har i en studie visat sig få ut bättre effekter av arenasponsring 
(Clark, Cornwell & Pruitt, 2002, s.30). Sponsring har en övertalande effekt på konsumenter 
och baseras på andra kognitiva effekter än vanlig produktreklam och kanske kan ge företaget 
en liten konkurrensfördel (Harvey, 2001, s.64). Den målgrupp Konsum Norrbotten ämnar nå 
med arenasponsringen är väldigt bred och omfattar alla som konsumerar livsmedel. 
Arenasponsring av elitserielag genererar TV exponering vilket är viktigt för företagen och 
tillsammans med övrig media exponering når det ut brett i Sverige (Hansen, Halling & 
Christensen 2006, s.505). Lokaltidningarnas alla reportage om Luleå Hockey bidrar till att 
Konsum Norrbottens arenasponsring av Luleå Hockey kommuniceras ut till nästan alla 
norrbottningar.     
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6.2.2 Utfallet av arenasponsringen 
 
Konsum Norrbotten tycker att samarbetet tillsammans med Luleå Hockey fungerar bra vilket 
även de gemensamma aktiviteterna gör. Därför måste samarbetet som jag konstaterat tidigare 
vara ett vinnande samarbete som gynnar bägge parterna. Konsum Norrbotten väljer ibland att 
matchsponsra Luleå Hockey för att framhäva sig som arenasponsor ännu mer. Konsum 
Norrbotten hjälper själva till att maximera sina fördelar som arenasponsor och för de 
arenasponsrande förtagen är det viktigt att arbeta aktivt själva för att kunna lyckas överföra 
imagen (Alexandris, Tsaousi & James, 2007, s.138). Arenasponsring signalerar styrka och 
stabilitet till företagets intressenter och därför är det viktigt att tydliggöra sig som 
arenasponsor (Clark, Cornwell & Pruitt, 2002, s.18). 
 
Konsum Norrbotten anser att de främsta fördelarna med att vara arenasponsor är att de får 
mycket kontakter för priset de betalat och mycket varumärkes exponering. Arenasponsring 
ger jämfört med traditionell marknadsföring per kontakt med tusen människor en lägre 
kostnad (Clark, Cornwell & Pruitt, 2002, s.18).  Nackdelen Konsum Norrbotten upplever med 
sin arenasponsring är att dåliga sportsliga resultat minskar marknadsvärdet och gör 
associationerna svagare även om de fortfarande förblir positiva. Större sponsorkontrakt 
bygger på TV och media exponering och sämre sportsliga resultat minskar detta och genererar 
färre kontakter (Grönkvist, 2000, s.54-55).  

6.2.3 Värdet på arenasponsringen 
 
Konsum Norrbotten bestämde värdet för arenanamn rättigheten genom upprättandet av en 
totalkalkyl som räknade ut vad profilannonsering med lika många kontakter med målgruppen 
skulle kosta. Annan marknadsföring med lika många kontakter skulle bli dyrare att 
genomföra. Dessa slutsatser stämmer överrens med Clark, Cornwell & Pruitts (2002, s.18) då 
dem också kommit fram till att arenasponsring har en låg kostnad per kontakt med tusen 
människor jämfört med vanlig marknadsföring. Precis som Konsum Norrbotten gjorde bör 
sponsorer börja med att bestämma vad de vill uppnå och vilka möjligheter som finns till det 
för att sedan beräkna om prislappen är rimlig i förhållande till de förväntade effekterna (Jiffer 
& Roos, 1999, s.101). Konsum Norrbottens avtal innehåller kvantifierbara termer som till 
exempel media exponeringen, skyltar, reklam på matchprogram, säsongskort. Dessa saker går 
det att räkna fram och kvantifiera priset på (Grönkvist, 2000, s.151-152). Konsum Norrbotten 
erhåller dessutom en rad immateriella värden via samarbetet med Luleå Hockey som de 
värdesätter högt men har svårt att prissätta. Grönkvist (2000, s.151-152) håller med om 
resonemanget att sponsring innehåller immateriella mervärden som är väldigt svåra att 
prissätta men som ändå medför positiva värden.  
 
Konsum Norrbotten utvärderar arenasponsringen genom beräkningar på antalet kontakter den 
genererat och en genomgång av aktiviteterna som genomförts tillsammans med Luleå 
Hockey. Det finns metoder i Sverige som kan räkna ut vad kontaktkostanden per 
reklamsekund eller TV- tittare blir (Jiffer & Roos, 1999, s.124-126). Kuksov (2007, s.1644) 
hävdar också att det inte är några problem att beräkna kostnaden per konsumentmöte. 
 
Sammantaget har Konsum Norrbottens ekonomiska utvärderingar kommit fram till slutsatsen 
att arenasponsringen av Luleå Hockey är en lönsam investering.  Clark, Cornwell & Pruitts 
(2003, s.30-31) antagande om att arenasponsring fungerar bra som ett viktigt inslag i företags 
marknadsföring och kan ge framtida sponsorframgång och lönsamhet verkar således stämma 
väl överens med Konsum Norrbottens slutsatser.  
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6.3 Modo Hockey 

6.3.1 Utfallet av arenasponsringen 
 
Modo vill att deras större samarbetspartners ska ha ungefär samma värdegrund som 
föreningen själv har och valet av Swedbank gjordes eftersom det passade föreningen bra. Det 
är viktigt för båda parter att konsumenter förstår sambandet mellan sponsorn och det 
sponsrade objektet för då blir gensvaret alltså bättre och en liknande värdegrund ökar dessa 
chanser (Speed & Thompson, 2000, s.235-236). Arenasponsorns företag kan säkert påverka 
om andra sponsorer är villiga att sätta upp reklamskyltar i idrottsarenan då den bär detta 
företags namn. Marknadschefen hävdar att Modo Hockey inte ser det som att de sålt 
arenanamnet utan att de tillsammans med Swedbank är partners som går in i framtiden 
tillsammans. Samtidigt är sponsring framförallt en viktig inkomstkälla för idrottsföreningar 
och trots att det inte framgår av svaren kom troligen Swedbank med det bästa ekonomiska 
budet vilket stämmer med Gratton & Taylors (2000, s.174-175) resonemang.  
 
Modo upplever det positivt att Swedbank har mycket kunder och många olika 
kommunikationsvägar. Relationer brukar ofta skapas genom sponsring då möten sker i 
trivsamma och spännande miljöer och relationerna uppstår för både den sponsrande och den 
sponsrade (Jiffer & Roos, 1999, s.28-29). Modo Hockey upplever att de genomförda 
aktiviteterna tillsammans med Swedbank fungerat väldigt bra och har därför valt att 
genomföra en ungdomssatsning tillsammans. Modo tror även att Swedbank är nöjda med 
deras arenasponsring och därför måste sponsringen ses som lyckad då alla inblandade parter 
drar nytta av relationen och har en god relation (Jiffer & Roos, 1999, s.28-29).  
 
Modo Hockeys kärnvärden ingår i devisen ”heart of hockey” och innebär att föreningen 
engagerar sig med hjärta i det den gör tillsammans med ödmjukhet och envishet och upplever 
att Swedbank har liknande värderingar. Associationerna samarbetet signalerar har Modo: s 
marknadschef inte reflekterat över och det tyder ur ett co - branding perspektiv på att 
samarbetet befinner sig på den lägsta nivån där samarbetet främst syftar till att skapa nya 
relationer och utvidga varumärket (Uggla, 2002, s.147-149).  
 
Modo Hockeys sponsoravtal med Swedbank bygger enbart på namnrättigheten och den förra 
marknadschefen anser att det ligger på Swedbanks ansvar att försöka maximera fördelarna av 
samarbetet. Detta skiljer sig från alla andra föreningar som alla försöker att hela tiden 
kommunicera ut arenanamnet externt. Kanske missförstods frågan då arenanamnet med 
garanti ingår i alla Modo Hockeys matchannonser. 

6.3.2 Värdet på arenasponsringen  
 
Den förre marknadschefen sade sig själv inte ha någon aning om hur prissättningen av 
arenasponsringen gick till eller ens vilka faktorer som låg bakom den. Detta tycker jag är 
konstigt då marknadschefen bör ha koll på marknadssituationen i föreningen och då 
inkluderas definitivt arenasponsorn. Hur som helst svarade Modo hockeys VD Jerry 
Häggström att namngivningen av hockeyarenor funnits i cirka 5 år och det förhållandet har 
lett till att det existerar ett marknadspris ute bland aktörerna. Modo Hockeys avtal med 
Swedbank har samma paritet som de andra arenasponsrade elitseriearenorna. Priset är alltså 
satt ur marknadssynpunkt och bygger på priset för likvärdiga produkter och det Swedbank var 
villiga att betala vid förhandlingarna, vilket även Albertsson & Lundqvist (2007, s.201) 
påstår.  
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Utvärderingen Modo Hockey gör är samrådsträffar tillsammans med Swedbank samt media 
mätningar. Utvärderingen av media analyserna sätter värde på arenasponsringen och de 
muntliga diskussionerna återkopplar hur samarbetet fungerar och hur parterna vill utveckla 
det i framtiden.  

6.4 Swedbank 

6.4.1 Motiv till arenasponsringen 
 
Swedbanks och stiftelsen Sparbanken Norrlands motiv till arenasponsringen var att de vill 
förknippas med ett varumärkestänk som ger deras varumärkes namn positiv uppmärksamhet. 
Detta anser de att deras varumärke får då den kopplas till en framgångsrik verksamhet. 
Utvecklingen i Örnsköldsviksregionen engagerar banken och påverkade också valet att 
arenasponsra. Analyseras dess motiv utifrån A- ERIC modellen är alltså både associationen 
tillsammans med Modo Hockey viktig samtidigt som exponeringen av Swedbanks varumärke 
och förbättrade relationer i området. Tillsammans utgör de tre viktigaste motiven för 
Swedbank. (Jiffer & Roos, 1999, s.28-29) Swedbank ser arenan som en väldigt viktig 
mötesplats för hela Örnsköldsvik regionen vilket kan kopplas mot good citizen motivet som 
försöker framställa företaget som goda medborgare i samhället de är verksamma inom 
(Grönkvist, 2000, s.46-47). Modo Hockey är rätt sponsorobjekt i Ö- Vik då det är områdets 
enda elitlag och därför följs med väldigt stort intresse av invånarna i närområdet kring 
Örnsköldsvik.  
 
Swedbank är noga vid urvalet av sponsorobjekt att de ska matcha företagets varumärke och 
image och Modo Hockey gjorde det då Swedbank ansåg att Modo var ett väldigt starkt namn 
och varumärke, både lokalt och nationellt. Denna koppling ger det sponsrande företaget en ny 
dimension och signifikanta fördelar både internt och externt (Jiffer & Roos, 1999, s.42-44). 
Anknytningen till Modo Hockey ger Swedbank en imageöverföring och unik mening och 
framgångarna med SM- guldet ifjol på Swedbank Arena ger namnet känslor som hjältemod 
och drama (Lagae, 2005, s.17). Idrottsfans får en förbättrad relationskvalitet med sin 
favoritklubbs sponsorer (Smith, 2004, s.470). Swedbank vill att samarbetet ska skapa kunder 
och aktiviteter och försöker visa upp sig som en potentiell bank för alla som söker sig till 
arenan. Sportsliga framgångar i slutspelet ger fler hemmamatcher och bättre exponering 
samtidigt som framgång framkallar lyckliga känslor. 
 
Målgruppen som Swedbank vill nå ut till med arenasponsringen av Modo Hockey är bred och 
omfattar alla. Arenasponsring passar Swedbank bra eftersom banken är väldigt bred och 
jobbar med alla målgrupper. Märkeskännedom är en grundläggande faktor för att företag ska 
kunna skapa märkesassociationer och arenasponsring förefaller nå ut brett i samhället och 
hjälper till att öka denna märkeskännedom (Melin, 1999, s.53-56). Associationerna som 
Swedbank hoppas att arenasponsringen av Modo Hockey ska signalera är att de är en framåt 
och modern bank som fokuserar på det som är viktigt för regionen. Dessa intryck tillsammans 
med Swedbanks vanliga associationer genererar en intressant och positiv image (Melin, s-56-
56). Sporter som har mer involverade fans genererar bättre affärsmöjligheter för sponsorer 
och det tillsammans med kartläggning av samhället bidrar till positiva effekter (Alexandris, 
Tsaousi & James, 2007, s.138). Modo Hockey har involverade och lojala fans i sin region 
vilket märks på publiksiffrorna och arenasponsringen förbättrar Swedbanks affärsmöjligheter 
i samhället då de har en konkurrensfördel mot de andra bankerna samtidigt som det genererar 
en positiv image. Swedbank Arena har betytt väldigt mycket för Swedbanks bankverksamhet i 
regionen och arenan har utnyttjats till många kundträffar och kundaktiviteter.  
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6.4.2 Utfallet av arenasponsringen 
 
Swedbank är väldigt nöjda med samarbetet precis som Modo Hockey och då båda parterna 
upplever fördelar och tillfredsställelse med samarbetet måste det klassificeras som en vinn – 
vinn situation (Lagae, 2005, s.49). Swedbanks framgångar med Modo: s arena har bidragit till 
att de valt att gå in i fler arenasponsringsavtal. Detta är intressant och många av mina andra 
respondenter följer Swedbanks nya avtal med intresse och tror att det kan bli otydligt då dessa 
har exakt samma namn. Personligen tycker jag att Swedbank kunde ha bytt ut ordet arena i 
dessa namn och istället valt ett annat ord så att alla deras arenanamn är unika för 
varumärkesnamnet Swedbank hade ändå framgått. Anknytningen till Swedbank Arena är inte 
längre unik om det finns flera Swedbank Arenor (Lagae, 2005, s.17). Alternativt skulle de 
kunna lägga till ortsnamnet bakom Swedbank Arena för att tydliggöra vilken Swedbank 
Arena det är. Överexponering av ett varumärke kan trötta ut kunderna och ge det en urvattnad 
image och detta kan Swedbank riskera med för många namngivna idrottsarenor (Uggla, 2006, 
s.88-97). Då arenasponsringen i Swedbank är en ny företeelse blir det tiden som får utvisa 
resultatet. 
 
Främsta fördelen Swedbank upplever med att vara arenasponsor är att det långsiktigt stärker 
bilden av banken och dess varumärke. Långsiktigheten är viktig för det ger Swedbank en 
bättre möjlighet att skapa förtroende och bygga kundrelationer. Pearson (2002, s.14) tycker att 
just långsiktigheten i avtalet är viktig för att de ska bli framgångsrika. Nackdelen Swedbank 
anser finns är att de sportsliga resultaten påverkar attraktiviteten av arenasponsringen. Sämre 
sportsliga resultat ger mindre TV exponering och denna exponering är viktig (Hansen, Halling 
& Christiansen, 2006, s.505).   

6.4.2 Värdet på arenasponsringen 
 
Swedbanks prissättning av namnrättigheterna till arenan gjordes genom undersökningar av 
vad marknadspriset för liknande satsningar ligger på och utifrån det skedde förhandlingarna 
med Modo Hockey. Dessa bedömningar av marknadsvärdet bör ta hänsyn till de rådande 
marknadsförutsättningarna som kan påverka funktionen, tajmningen och utvecklingen 
(Rountrey & Taylor, 1993, s.493). Swedbank hävdar att det inte finns någon given 
värderingsmetod ute på den svenska marknaden och därför bygger Swedbanks värderingar till 
största delen på det existerande marknadsvärdet. Grönkvist (1999, s.51) stödjer detta 
resonemang då han hävdar att marknaden bestämmer värdet på sponsringen. När en stor bank 
som Swedbank inte är medvetna om någon värderingsmetod för arenasponsring lär det inte 
finnas någon heller. 
 
Swedbank menar att prissättningen påverkas av arenans attraktivitet, hur många människor 
som besöker den och hur stor uppmärksamhet den erhåller. Deschriver & Jensen (2003, s.361- 
370) har i sin forskning kommit fram till att områdets befolkningsantal påverkar priset och att 
en nybyggd arena är attraktivare att sponsra och att publiksnittet också är viktiga prisfaktorer. 
Dessa faktorer påverkade säkerligen priset en del för Swedbank. Swedbank tycker precis som 
Grönkvist (2000, s.151-152) att det är svårt att prissätta de immateriella värdena. Swedbanks 
utvärdering ligger i linje med rekommendationerna och innehåller både mediamätningar och 
uppmärksamhetsmätningar. Swedbank kollar också på hur många kundaktiviteter de gjort och 
hur mycket arenasponsringen bidragit till deras egen utveckling i regionen. Utvärderingarna 
har kommit fram till att arenasponsringen är en succé och Swedbanks ekonomiska 
utvärderingar drar slutsatsen att arenasponsringen är en lönsam affär.  
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6.5 Skellefteå AIK 

6.5.1 Utfallet av arenasponsringen 
 
Skellefteå AIK valde att sälja rättigheterna till arenanamnet då det visade sig vara en viktig 
inkomstkälla för klubben vilket även är den främsta fördelen för idrotten själva med sponsring 
(Gratton & Taylor, 2000, s.174-175). Valet av Skellefteå Kraft som arenasponsor var 
självklart då företaget historiskt alltid varit en stor sponsor till Skellefteå AIK. Skellefteå AIK 
vill helst att deras sponsorer ska vara ett seriöst företag som är verksamma på den lokala 
marknaden men medger att kriterierna sjunker om företag visar sig vilja gå in med stora 
sponsorkontrakt. Skellefteå Kraft har lång erfarenhet av idrottssponsring och känner till 
idrotten väl vilket säkert bidrog till att steget till att bli arenasponsor inte var speciellt stort 
(Grönkvist, 2000, s.54). 
 
Skellefteå AIK anser att Skellefteå Kraft matchar föreningens värderingar väl och har hela 
tiden haft positiva känslor runt deras samarbete. Sambanden som finns mellan dem är enligt 
Skellefteå AIK att båda organisationerna är stora, starka och välskötta varumärken på bygden 
som kan dra nytta av varandra. Lyckas dessa samband och status kommuniceras ut och 
uppfattas av konsumenterna blir varumärkesöverföringen väldigt bra (Smith, 2004, s.468). 
Matchningen mellan Skellefteå AIK och Skellefteå Kraft är bra sambandsmässigt och gynnar 
båda parterna. Sett utifrån ett co - branding perspektiv klassificeras detta samarbete som en 
högre nivå av co - branding då det är ett långsiktigt samarbete som medvetet stödjer och 
speglar organisationernas kärnvärden, värderingar och positionering (Uggla, 2002, s.150-
151).    
 
Skellefteå AIK är väldigt noggranna med att försöka maximera fördelarna för Skellefteå Kraft 
som sponsor och har Skellefteå Kraft arena som en röd tråd i all extern kommunikation. Det 
gör föreningen genom att exempelvis ha med Skellefteå Kraft i alla annonser, på hemsidan, på 
visitkort och i alla medlemsutskick. Skellefteå AIK är en av klubbarna som anstränger sig 
hårdast för att maximera fördelarna för sin arenasponsor och inkluderar arenanamnet på det 
mesta som trycks och följer därmed strategierna runt maximeringen bäst (Moorman & Sharp, 
2002, s.126). Skellefteå AIK har som villkor att hjälpa till att marknadsföra Skellefteå Kraft i 
sina kanaler och det är en fördel för sponsorn då kombineringen med flera olika media kanaler 
resulterar i bättre effekt (Jiffer & Roos, 1999, s.42-44).  

6.5.2 Värdet på arenasponsringen 
 
Skellefteå AIK: s prissättning av rättigheten till arenanamnet skedde genom en kontroll av vad 
andra klubbar erhållit och som en diskussion med Skellefteå Kraft om vad som uppfattades 
som en rimlig summa. Dessa faktorer är samma som Albertsson & Lundqvist (2007, s.201) 
har, nämligen att priset ska sättas efter marknaden och bygga på det som kunden är villig att 
betala. Andra faktorer som ligger bakom är media värdet som arenasponsringen ger och 
sådana mätningar gör Skellefteå AIK vartenda år. Det sker också en ständigt löpande 
utvärdering som kontrollerar om avtalet är uppfyllt och vad som kan förbättras. Skellefteå 
AIK sålde ut arenanamnet efter många andra klubbar och det betyder dels att marknadspriset 
börjat stabilisera sig och att det fanns undersökningar som visade på hur mycket media 
exponering en arenasponsor av ett ishockeylag fick. Det finns som bekant media analyser som 
kan bestämma värdet på sponsring (Pearson, 2002, s.14). Att en dialog förs omkring 
arenasponsringen verkar vara ett väldigt viktigt komplement till media undersökningar.   
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6.6 Skellefteå Kraft 

6.6.1 Motiv till arenasponsringen 
 
Motivet till varför Skellefteå Kraft valde att arenasponsra Skellefteå AIK var all exponering 
av sitt varumärke som aktiviteterna på arenan ger och de positiva associationer som dem 
kommer att erhålla. Dessa motiv stämmer väl överrens med de två viktigaste motiven i A- 
ERIC modellen, som är exponeringen och associationerna (Jiffer & Roos, 1999, s.28-29). 
Valet att sponsra Skellefteå AIK: s arena var som jag konstaterat tidigare väldigt naturligt då 
de hade samarbetet en längre tid. Skellefteå Kraft tror mycket på arenasponsring och ser det 
som en viktig kanal i deras marknadsföring. Energiföretag har blivit en av de största aktörerna 
i arenasponsringen då det är väldigt viktigt för dem att positionera sig som ett samhällsnyttigt 
företag (Greenberger, 1999, s.54). Skellefteå Kraft använder arenasponsring som ett verktyg i 
marknadsföringen istället för vanlig traditionell reklam. Andra anledningar till att 
idrottssponsring passar företaget är att de vill stå för det som är norrländskt, framförallt 
trovärdighet och utveckling. Denna positionering samhällsnyttig medborgare som är goda 
förebilder genom att sponsra samhället de är verksamma inom kallas enligt Grönkvist (2000, 
s.46-47) good citizen motivet och passar in på Skellefteå Kraft. Detta eftersom de främst 
sponsrar organisationer belägna inom Skellefteå regionen vilket är en självklarhet då det är 
Skellefteå Kommun som äger företaget.      
 
Skellefteå Kraft vill förknippas med Skellefteå AIK för att ishockey anses vara en kraftfull 
sport. Denna koppling har gett Skellefteå Kraft en helt ny dimension då de varit 
ishockeysponsorer under en längre tid även om arenasponsringen tydliggör kopplingen till 
Skellefteå AIK ännu mera. Kopplingen mellan kraft och ishockey känns genomtänkt och har 
en tydlig matchning. Skellefteå Kraft vill att associationen tillsammans med Skellefteå AIK 
ska generera goodwill åt båda håll och förstärka resultatet i marknadskommunikationen då det 
associeras i ett positivt sammanhang som berör många människor. Idrott associeras med 
starka känslor och ger varumärken en unik mening och det har Skellefteå Kraft reflekterat 
över (Lagae, 2005, s.17).      
 
Målgruppen Skellefteå Kraft försöker nå ut till med arenasponsringen är bred och stämmer 
överrens med företagets egna kunder då de har flera olika sorters kunder. Skellefteå Kraft har 
visserligen kunder nationellt i Sverige men är som störst inom Skellefteå regionen. Idrotts 
fans känner starkare med ”sitt” lags sponsorer och sponsring förbättrar relationskvalitén med 
dessa (Smith, 2004, s.470). Skellefteå AIK är det största laget i Skellefteå regionen och med 
föreningens välkänt fanatiska supportrar utgör det väldigt bra affärsmöjligheter för Skellefteå 
Kraft lokalt, vilket stämmer överens med Alexandris, Tsaousi & James (2007, s.138) teori.    

6.6.2 Utfallet av arenasponsringen 
 
Skellefteå Kraft upplever precis som Skellefteå AIK att samarbetet fungerar utmärkt för båda 
parterna. Båda organisationerna upplever tydliga fördelar av samarbetet och därför utgöt det 
en vinn - vinn situation (Lagae, 2005, s.49). Samarbetet möjliggör stora möjligheter för 
Skellefteå Kraft då de har möjligheten att utnyttja den till kundaktiviteter. Arenasponsringen 
ger även företaget interna fördelar då det stärker den interna stoltheten hos Skellefteå Krafts 
medarbetare och används till rekrytering av både nya medarbetare och kunder. 
Arenasponsringen uppfyller även Grönkvists (2000, s.52-53) så kallade personalmotiv då det 
sammansvetsar de anställda och förbättrar deras anseende som arbetsgivare. Skellefteå Krafts 
arenasponsring av Skellefteå AIK ger alltså både interna och externa effekter.  
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Skellefteå Kraft upplever att den främsta fördelen som arenasponsor är att det får företaget att 
nå ut brett till allmänheten i sin marknadskommunikation, både nationellt och lokalt. 
Arenasponsringen ökar mycket i omfattning eftersom den ökar namnkännedomen och 
varumärkets namnmedvetenhet vilket är viktiga inslag i en varumärkes byggande kampanj. 
(Greenberger, 1999, s.56). Den andra stora fördelen Skellefteå Kraft anser det finns med att 
vara arenasponsor är all media exponering ishockeymatcherna ger. Studier visar att ett av 
huvudresultaten som det ger att vara arenasponsor är att namn igenkänningen ökar signifikant 
(Deschriver & Jensen, 2003, s. 366, 370). 
 
Skellefteå Kraft ser inga direkta nackdelar med att vara arenasponsor men framhäver gärna 
det faktum att arenan de sponsrar heter Skellefteå Kraft Arena och ligger i Skellefteå. Det är 
en klar konkurrensfördel jämfört med de andra arenorna och stärker samarbetet ytterliggare då 
hela staden Skellefteå gynnas av det. Lokala företag har visat sig få ut bättre effekter av att 
vara arenasponsor och för Skellefteå Krafts förstärks effekten säkert ytterliggare av att de 
lyckas få med själva ortsnamnet i arenanamnet (Clark, Cornwell & Pruitt, 2002, s.30).    

6.6.3 Värdet på arenasponsringen 
 
Skellefteå Krafts prissättning av arenasponsringen följer storleken på summorna som de andra 
stora arenasponsrade idrottsanläggningarna erhållit. Grönkvist (1999, s.51) påstående om att 
det är marknaden som bestämmer prissättningen för sponsring stämmer alltså även in på 
Skellefteå Krafts prissättning av arenanamnet. Eftersom marknadsföringsperioden sträcker sig 
in i framtiden bör sponsorobjektet reflektera över det framtida värdet i första hand istället för 
att stirra sig blind på det rådande marknadspriset (Rountrey & Taylor, 1993, s.493). Skellefteå 
Kraft gick in relativt sent som arenasponsor och tjänade troligen på att prissättningen gjordes 
efter det rådande marknadspriset då tillgången på namnrättighetsmarknaden i elitserien nästan 
är uttömd och priserna lär fortsätta att stiga i framtiden. Samtidigt är Skellefteå Kraft 
resultatet av ombyggnationer av en gammal välkänd arena och det sänker värdet då det är 
svårare att ta över ett befintligt arenanamn även om den är ordentligt ombyggd. (Deschriver & 
Jensen, 2003, s.361- 370) 
 
Skellefteå Kraft utvärderar arenasponsringen genom breda kund- och attitydundersökningar 
tillsammans med media mätningar. Detta är bra för då kan de se hur uppmärksammat 
arenasponsringen blivit samtidigt som de ser om det skett några attitydförändringar 
(Grönkvist, 2000, s.178-179). De ständiga media mätningarna ger Skellefteå Kraft 
information om vad värdet av exponeringen är värt (Jiffer & Roos, 1999, s.126). 
Kundundersökningarna är smarta att genomföra och det skulle fler av de arenasponsrande 
företagen kanske överväga att genomföra.      
 
Arenasponsringen är relativt färsk för Skellefteå Kraft och därför kan de inte uttala sig om det 
är en lönsam investering för företaget trots att det finns tendenser som tyder på det. Det som 
försvårar möjligheterna att upptäcka effekterna är det att Skellefteå Kraft sponsrar Skellefteå 
AIK på andra sätt också.  
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6.7 Timrå IK 

6.7.1 Utfallet av arenasponsringen 
 
Timrå IK vill att deras större sponsorer ska stå för etik och moral och valde att sälja 
namnrättigheten för arenan till E.ON eftersom deras anbud var bäst för föreningen totalt sett 
och de uppfyllde kraven på etik och moral. Timrå sålde arenanamnet direkt efter att de fick 
chansen och såg det alltså som en viktig inkomstkälla för föreningen vilket även är den 
vanligaste fördelen med sponsring för idrottsklubbar (Gratton & Taylor, 2000, s.174-175).   
 
Timrås kärnvärden är ödmjukhet, engagemang, målmedvetenhet och ansvar och föreningen 
anser att deras arenasponsor E.ON matchar dessa kärnvärden väl. Timrå och E.ON är väl 
medvetna om varandras värderingar då dem klargjordes redan innan samarbetet startade och 
associationen som Timrå tycker deras samarbete signalerar är att E.ON är en stor sponsor till 
Timrå IK. När jag kollar på samarbetet ur ett co - branding perspektiv klassificerar jag det 
som den lägsta formen av co – branding då deras samarbete främst syftar till att stärka 
varandra och skapa nya relationer (Uggla, 2002, s.147-149). Samarbetet mellan Timrå IK och 
E.ON är visserligen långsiktigt men syftar inte i första hand till att stärka varandras 
kärnvärden och värderingar, vilket krävs för att det ska räknas som en högre form av co - 
branding. 
 
Maximeringen som Timrå försöker ge arenasponsorn E.ON är att de hela tiden försöker se till 
att namnet E.ON syns och nämns i alla media kontakter. Timrå försöker maximera fördelarna 
för sin arenasponsor genom att hela tiden försöka kommunicera arenanamnet externt i media 
och öka antalet intryck av namnet (Moorman & Sharp, 2002. s.126). Samarbetet mellan Timrå 
och E.ON bygger enbart på namnrättigheterna på arenan och villkoret att Timrå IK ska 
bedrivas som en seriös förening och undvika dopning. Timrå är väldigt nöjda med samarbetet 
med E.ON och tycker att det fungerar bra för båda parterna vilket även märks då avtalet 
nyligen förlängdes några år. Därför uppfattar jag samarbetet som en vinn – vinn situation då 
båda parter utbyter och upplever fördelar av samarbetet (Lagae, 2005, s.49).      

6.7.2 Värdet på arenasponsringen 
 
Timrås prissättning på namnrättigheten bygger på det pris som andra klubbar erhållit. Timrå 
sålde ut namnrättigheten för några år sedan och tror att marknadspriset är tydligare idag än för 
något år sedan, samtidigt som marknadspriset infinner sig på en begränsad marknad. 
Grönkvists (1999, s.51) resonemang om att det är marknaden som bestämmer prissättningen 
stämmer bra överens med Timrås värdering av namnrättigheten till arenan. Marknadspriset 
har inte bara blivit tydligare utan även stigit kraftigt i pris jämfört med annan reklam 
(Deschriver & Jensen, s.361- 370). Om prisändringarna är riktigt lika stora som i USA låter 
jag dock vara osagt, men på respondenterna låter det som det har stigit en del i alla fall. 
 
Utvärderingen som Timrå IK genomför är publikundersökningar, mediamätningar och en 
ständigt löpande kontakt med sina samarbetspartners. Mediamätningar kan avgöra värdet på 
sponsringen (Pearson, 2002, s.14). Publikundersökningarna särskiljer sig från de andra 
intervjuade elitserieklubbarna och kan säkert ge bra resultat över sponsorns uppmärksamhet 
och attityden till arenasponsorn (Grönkvist, 2000, s.178-179). Publikundersökningarna ger 
både Timrå och E.ON en bra profil på dessa sportkonsumenter (Alexandris, Tsaousi & James, 
2007, s.138).  
 



 52 

6.8 E.ON 

6.8.1 Motiv till arenasponsringen 
 
Motiven som påverkade E.ON i valet att arenasponsra var att det ur marknadssynpunkt ökar 
igenkänningen av företagsnamnet och fungerar bra då E.ON ville lansera sitt nya 
företagsnamn. Exponering är alltså huvudmotivet till E.ON beslut att gå in som arenasponsor i 
Timrå IK och är som jag konstaterat tidigare generellt ett av de två viktigaste motiven till val 
av sponsorobjekt (Jiffer & Roos, 1999, s.28-29). Sedan infinner sig sponsringen inom ett 
mycket viktigt område för E.ON sett både ur kund och personalsynpunkt och därför föll det 
sig naturligt att de började samarbeta med en stark lokal förening. Good Citizen motivet som 
innebär att företaget är goda samhällsmedborgare tillsammans med personalmotivet som 
påverkar de anställdas inställning och företagets anseende på orten visade sig alltså också vara 
viktiga motiv i E.ON: s beslut att arenasponsra Timrå (Grönkvist, 2000,s. 46-53).    
 
Det som E.ON upplevde viktigt i början var att Timrå IK delade samma grundvärderingar och 
inställning till samarbetet som E.ON gjorde själva. Anledningen till att E.ON vill förknippas 
med Timrå är att klubben har bra värderingar och gör mycket jobb för ungdomshockeyn. 
Energiföretag är en av företagsgrupperna som mest frekvent använder sig av arenasponsring 
och E.ON Sverige är inget undantag. Energiföretagen vill genom arenasponsring försöka 
positionera sig som ett samhällsnyttigt varumärke vilket alltså även är fallet med E.ON då de 
framhäver Timrås sunda värderingar och arbete för ungdomshockeyn som viktiga faktorer. 
(Greenberger, 1999, s.54) Områdets betydelse påverkade också valet av arenasponsring och 
de faktorerna försöker också att ge E.ON positiva effekter på en för företaget en väldigt viktig 
ort. E.ON poängterar även själva att associationerna de hoppas att samarbetet ska signalera är 
att Sundsvall – Timrå området upplevs som viktiga för företaget. Lokalt sett ger 
arenasponsring en positiv bild av företaget och goodwill då företaget hjälper regionen med en 
arena samtidigt som det associeras med stadens favoritlag (DeSchriver & Jensen, 2003, 
s.361). 
 
Den målgrupp som E.ON hoppas nå ut till är allmänheten i stort och arenasponsring anses ha 
en låg kostnad jämfört med traditionell marknadsföring per tusen personer (Clark, Cornwell & 
Pruitt, 2002, s.18). Det har visat sig i studier att just igenkänningen av namnet hos företaget 
ökar signifikant vid arenasponsring (Deschriver & Jensen, 2003, s.366, 370). Orsaker till den 
kraftiga ökningen av arenasponsring är ju just att det är ett bra sätt att öka namnkännedomen 
och varumärkes medvetenheten och E.ON poängterar också det (Greenberger, 1999, s.56).  
 
Associationerna tror E.ON förstärks ytterliggare om Timrå IK presterar bra sportsliga resultat 
och det har även visat sig att ett bra hemmafacit visat sig positivt för sponsring då vinnare 
anses vara mer värdefulla (Clark, Cornwell, & Pruitt, 2002, s.30). Grönkvist (2000, s.175) 
diskuterar i liknande banor och konstaterar att företag helst satsar pengar på de som är 
framgångsrika. Det är naturligt att sportsligt framgångsrikare lag får mer mediaexponering 
och fler slutspelsmatcher innebär mer TV - exponering och detta bygger alla större 
sponsorkontrakt på (Gratton & Taylor, 2000, s.178).  

6.8.2 Utfallet av arenasponsringen 
 
E.ON har dikterat villkor på Timrå som är förknippade med att klubben upprätthåller en hög 
moral och undviker dopningskandaler.  Detta är en av svårigheterna med idrottssponsring 
eftersom dopning och andra skandaler kan ge negativt inflytande på det sponsrande företagets 
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varumärke (Lagae, 2005, s.21). Grönkvist (2000, s.59-60) menar att sponsorerna är medvetna 
om detta och ofta har en dopning paragraf inkluderat i kontraktet vilket E.ON alltså har. 
 
E.ON har främst sett arenasponsringen av Timrå som en lokal aktivitet och därför inte 
integrerat den speciellt mycket i sin marknadsföring. Dock överväger företaget att integrera 
den mer i marknadsföringen i framtiden. Idrottssponsorer bör jobba aktivt för att imagen runt 
samarbetet ska kunna överföras (Alexandris, Tsaousi & James, 2007, s.138). Denna åsikt 
delar också Cornwell, Roy & Steinard II (2001, s.48-49) och menar att om sponsringen stöds 
av investeringar i annonsering och marknadsföring kan den differentiera varumärket och 
addera ett finansiellt värde. Samtidigt är det naturligt att E.ON inte satsar speciellt mycket 
extra pengar på marknadsföring av arenan då Timrå IK gör dessa åtgärder. 
 
E.ON har enbart positiva upplevelser av samarbetet med Timrå IK precis som Timrå IK själva 
har vilket alltså tyder på att båda parterna gynnas av det och att det följaktligen är det en vinn 
– vinn situation (Lagae, 2005, s.49). Fördelarna E.ON känner att det ger att vara arenasponsor 
är samma som deras motiv och dessa har jag diskuterat tidigare, nämligen att det ger stor 
igenkänning, bygger kännedom för varumärket och att det gör företaget tydligt i det lokala 
geografiska området. Nackdelarna som E.ON upplever med att vara arenasponsor är att det 
redan finns en E.ON Arena i Timrå och att det försvårar möjligheterna att namnge en annan 
arena på en för företaget annan viktig ort då E.ON tror att det kan leda till missuppfattningar 
och sammanblandningar. Samtidigt har E.ON själva redan bytt namn på arenan en gång ifrån 
Sydkraft Arena i och med inträdet i E.ON koncernen och detta kan också leda till 
missuppfattningar då arenasponsring bör vara en engångsaffär (Pearson, 2002, s.14). Hemma 
fansens har säkerligen med tiden glömt bort detta namnbyte då hemmalaget påverkar hela 
samhället emotionellt (Zaretsky, 2001). E.ON är nöjda med arenasponsringen och det borgar 
för att övergången till E.ON Arena måste ha skett utan problem och större missförstånd. 

6.8.3 Värdet på arenasponsringen 
 
E.ON går generellt igenom totalsumman de erbjuds sponsra för och dissekerar den noggrant. 
Detta har E.ON gjort med arenasponsringen av Timrå IK och exempel på hårdfakta som 
dissekerats är antal besökare, antal större arenor i området, hur många som kör förbi arenan, 
vilka sporter som utnyttjar den, exponering på olika ställen och så vidare. Det sätts sedan 
prislappar på dessa kvantifierbara inslag. Dessa faktorer stämmer överrens med många av 
Deschriver & Jensens (2003, s.361- 370) faktorer som påverkar priset då bland annat nämner 
att publiksnitt, befolkning runt arenan, antal matcher på arenan påverkar prissättningen av 
arenasponsringen. Grönkvist (2000, s.151-152) behandlar också att priset går att bestämma 
utifrån de kvantifierbara inslag som det går att göra beräkningar på. E.ON bestämmer värdet 
på de immateriella värdena genom att associationens värde beror på hur stort och brett den når 
ut och om det finns någon bra koppling till företagsnamnet. E.ON kan genom beräkningarna 
bedöma om prislappen är rimlig i förhållande till de förväntade effekterna (Jiffer & Roos, 
1999, s.101). Det är fördelen med att göra beräkningar istället för att utgå ifrån ett 
marknadspris. 
 
E.ON utvärderar arenasponsringen i form av kontroll om avtalet uppfyllts och har i sin 
ekonomiska utvärdering dragit slutsatsen att arenasponsringen är en lönsam affär för E.ON. 
Slutsatsen att det är en lönsam affär för E.ON styrker Clark, Cornwell & Pruitts studie (2002, 
s.30-31) då arenasponsring eventuellt kan tolkas som en signal på framtida sponsorframgång 
och lönsamhet, i alla fall är det så för E.ON Sverige.     
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7 Diskussion och slutsatser 
 
I detta kapitel diskuterar jag och analyserar analyskapitlet. Jag slår här samman alla 
analyser till en gemensam analys, dels en för elitserielagen och en för deras arenasponsorer. 
Jag drar även de slutsatser som denna studie kommer fram till.  

7.1 Elitserieklubbarna 
 
Arenasponsring är en viktig inkomstkälla för elitserieklubbarna och det speglades i att valet 
av arenasponsor då både Luleå Hockey och Timrå medger att de valde det bud som för 
föreningen var fördelaktigaste. Klubbarna vill att deras större sponsorer ska vara seriösa 
företag som har sunda värderingar och gärna har en lokal förankring. Alla klubbar anser att 
deras arenasponsor matchar föreningens värderingar väl och har bara positiva åsikter runt 
samarbetet. Slutsatsen jag drar av det är att elitserieklubbarnas arenasponsring fungerar 
väldigt bra för klubbarna själva och genererar många positiva fördelar. Sedan verkar valet av 
arenasponsor bortsett från ekonomin främst bero på om företaget har matchande värderingar.  
 
Skellefteå AIK och Luleå Hockeys samarbeten sticker ut lite då är aningen djupare och ännu 
mer inriktade på att stödja och spegla arenasponsorns kärnvärden, värderingar och 
positionering. Det tror jag beror främst på att Konsum Norrbotten och Skellefteå Kraft 
framförallt är lokalt starka företag som har sin huvudverksamhet inom regionen. Swedbank 
och E.ON har visserligen har viktig verksamhet inom den arenasponsrade regionen men är 
stora nationellt och internationellt och har därmed ett bredare fokus. Deras arenasponsring är 
mer inriktat på att skapa nya relationer. Sedan var både Konsum Norrbotten och stora 
sponsorer till klubbarna sen tidigare och har därmed kunnat utveckla samarbetet under en 
längre tid. 
 
Associationerna som arenasponsorerna kommer åt visade sig klubbarna inte reflekterat över 
nämnvärt då nästan ingen svarade på frågan. Timrå svarade i och för sig att enda 
associationen var att E.ON var en stor sponsor och Skellefteå AIK att de enda associationerna 
som fanns var organisationernas individuella. Jag tycker att det är konstigt att klubbarna inte 
funderat på associationerna som samarbetet signalerar mer då associationen enligt Jiffer & 
Roos (1999, s.28-29) är ett av de viktigaste motiven till varför företag väljer att bli sponsorer. 
Ishockeyföreningarna har uppenbarligen lyckats sälja arenanamnet utan att presentera eller 
reflektera över vad samarbetet kommer att ge för associationer externt.  
 
Alla klubbar utom Modo är uttalat väldigt måna om att försöka maximera fördelarna för sina 
arenasponsorer genom att hela tiden försöka se till att arenanamnet syns i media och därmed 
öka igenkänningen för arenanamnet. Modo Hockey har en annan åsikt och menar att det är 
Swedbanks ansvar att maximera fördelarna av namnavtalet. Den tidigare marknadschefen 
måste ha missförstått frågan då jag undersökt Modos matchannonser och där finns självklart 
Swedbank Arena med, sedan finns det även med fakta om Swedbank Arena på Modo Hockey 
hemsida så maximeringen klubbarna försöker ge arenasponsorn är media exponering. 
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Samtliga föreningars värdering av arenanamnsrättigheten bygger på vad andra klubbar 
erhållit. Slutsatsen gällande elitserieklubbarnas värdering blir därför lått att dra då den tydligt 
bygger på de summor som andra klubbar fått då de sålde sitt arenanamn. Men också att det 
existerar ett marknadsvärde för arenanamns rättigheter i elitserien. Detta marknadspris 
infinner sig på den starkt begränsade ishockeymarknaden där de flesta arenanamn är utsålda 
redan.   
 
Utvärderingen av arenasponsringen görs till största del genom muntliga träffar blandat med 
media mätningar som visar upp exponeringen som genererats. Media analyser kan sätta ett 
exponeringsvärde på sponsringen (Pearson, 2002, s.14). Det betyder att klubbarna är 
medvetna om exponeringsvärdet arenasponsringen har och kan utnyttja det vid 
omförhandlingar av namnavtalen. Eftersom summorna för arenasponsringen vill hållas 
konfidentiella av elitserieklubbarna finns det inga siffror som visar hur priserna förändrats 
under åren. Det finns dock undersökningar som visar att priset för arenanamnsrättigheten i 
USA har överstigit ökningarna av andra marknadsföringsåtgärder och haft en kraftig 
utveckling (Deschriver & Jensen, 2003, s.361- 370). Givetvis är det helt skilda ekonomiska 
förutsättningar mellan länderna men vissa respondenter antyder att priserna i Sverige stigit en 
del också och att de vid omförhandlingar av avtalen blir större summor än det ursprungligen 
var. 

7.2 Arenasponsorerna 
 
Företagen har en rad motiv till varför de valt att bli arenasponsorer åt ett elitserielag. De motiv 
som alla företagen gemensamt tycker är viktigast är exponeringen, associationen och good 
citizen motivet. Detta stämmer bra överrens med forskningen kring motiv till sponsring där 
exponering och associationen ses som de två vanligaste motiven (Jiffer & Roos, 1999, s.28-
29). Att good citizen - motivet är vanligt tycker jag också är logiskt då företag gärna vill 
framställa sig som goda medborgare och goda förebilder genom att sponsra samhället som de 
är verksamma inom (Grönkvist, 2000, s.46-47). En snabb titt på företagen gör det väldigt 
logiskt att good citizen motivet är vanligt då är viktigt för energibolag att positionera sig som 
ett samhällsnyttigt varumärke (Greenberger, 1999, s.54). För Skellefteå Kraft är det förstås 
extra viktigt då företaget ägs av Skellefteå Kommun men även för E.ON är det naturligtvis 
viktigt. Banker och livsmedelsbutiker är konkurrensutsatta och därför blir det en fördel att 
framstå som goda medborgare genom att sponsra regionens populäraste idrottsklubb. 
Slutsatserna jag kan dra av motiven till varför svenska företag köper arenasponsring är att det 
ger väldigt bra media exponering och positiva associationer som gör att företagen ses som 
goda medborgare i sitt närområde.  
 
Samtliga företags målgrupp med arenasponsringen är väldigt bred. Det är naturligt då alla 
deltagande företag jobbar med breda kundgrupper. Till exempel äter alla människor, har en 
bank, använder el och Internet. Detta utbud sträcker sig längre än till bara vanliga kunder då 
även företag, föreningar och kommuner utnyttjar det. Arenasponsring har en låg kostnad per 
tusen människor det når ut till samtidigt som det ökar igenkänningen och namnkännedomen 
hos arenasponsorerna (Clark, Cornwell & Pruitt, 2002, s.18; Deschriver & Jensen, 2003, 
s.366- 370; Greenberger, 1999, s.56). Dessa faktorer gör det naturligt att arenasponsring 
lämpar sig bäst för företag som vill nå ut brett till allmänheten och slutsatsen är därför att 
företag som arenasponsrar elitserielag har en bred målgrupp och vill försöka nå ut till 
allmänheten i stort. 
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Fördelarna som företagen upplevt med sitt arenasponsorskap är ungefär samma som motiven 
till varför de köper den, nämligen att media exponering gör att de når ut brett och ökar 
igenkänningen för företaget till ett rimligt pris. Företagen tycker att det finns få nackdelar med 
att vara arenasponsor men både Konsum Norrbotten och Swedbank konstaterar att dåliga 
sportsliga resultat sänker marknadsvärdet som sponsor. Denna nackdel matchar fördelarna 
och bevisar hur viktig TV exponeringen faktiskt är för arenasponsringens värde, vilket många 
forskare redan har konstaterat (Grönkvist, 2000, s.54-55; Gratton & Taylor, 2000 s.178; 
Hansen, Halling & Christensen, 2006, s.505).  
 
Alla arenasponsorer är nöjda med samarbetena precis som klubbarna och då båda parterna i 
samarbetet upplever att det finns synergiska värderingar samtidigt som alla tycker att 
fördelarna framförs är samarbetet en vinn – vinn situation under de rådande omständigheterna 
(Lagae, 2005, s.49). Företagen utvärderar arenasponsringen på lite annorlunda sätt än 
klubbarna även om media mätningar ingår. E.ON kontrollerar att avtalet uppfyllts medan 
Skellefteå Kraft utför kund och attitydundersökningar. Konsum Norrbotten utför beräkningar 
på antalet kontakter den genererat och kollar av antalet aktiviteter. Swedbank tittar också 
extra på antalet aktiviteter men utför även uppmärksamhets mätningar. 
 
Konsum Norrbotten, Swedbank och E.ON har efter sina ekonomiska utvärderingar bedömt att 
arenainvesteringen är en lönsam investering för sitt företag. Skellefteå Kraft ser tendenser 
som tyder på det men kan inte dra den slutsatsen då samarbetet dels är nytt och då de även har 
andra sponsoravtal med Skellefteå AIK. Dagens arenasponsorer är inblandade i ett vinn – 
vinn samarbete som är ekonomiskt lönsamt samtidigt som det ger positiva associationer och 
framställer dem som goda medborgare. Med det resultatet är det förståligt att alla elitserielag 
som äger sin egen arena är arenasponsrade.  
 
Företagens prissättning skiljer sig en aning från klubbarnas då Skellefteå Kraft och Swedbank 
var de två företagen som främst utgick från marknadspriset. Swedbank tittade även på 
attraktiviteten hos arenan, publiksnittet och uppmärksamheten. Konsum Norrbotten 
upprättade en kalkyl över vad arenasponsringen kostar och jämförde den med vad likvärdig 
profilannonsering skulle ha kostat. E.ON hade ett annat angreppssätt och blev erbjudna en 
summa som de efter det hårdfakta som ingick och dissekerade sedan allt post för post. Det 
fanns alltså ingen enhetlig prissättningsmetod för arenasponsring för företagen. Immateriella 
värden prissattes inte trots att de ansågs medföra positiva värden precis som Grönkvist (2000, 
s.151- 152) trodde. Deschriver & Jensens (2003, s.361- 370) studie om värdet på 
arenasponsring i USA kan inte förkastas helt då både Swedbank och E.ON använder delar ur 
den och tycker dem aspekterna påverkar priset.  
 
Grönkvists (1999, s.51) påstående om att det är marknaden som bestämmer prissättningen för 
sponsringen får starkt stöd i denna studie eftersom prissättningen av arenasponsringen 
bestäms genom förhandlingar och elitserieklubbarna utgår ifrån marknadsvärdet vis dessa 
precis som hälften av företagen. E.ON utgick från ett erbjudande som utgick från 
marknadsvärdet och bestämde sig efter beräkning av de kvantifierbara inslagen att acceptera 
erbjudandet. Konsum Norrbotten erbjöds även dem sponsringen utifrån marknadsvärdet och 
bestämde efter jämförelsen med annan profilmarknadsföring och kvantifiering av priset att 
tacka ja till erbjudandet. Huvudresultatet av denna studie är att marknadsvärdet ligger till 
grund för prissättningen och värderingen på arenasponsring.  
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7.3 Avslutande slutsatser 
 
Syftet med denna uppsats var att få en klarare bild av de motiv och övervägande som ligger 
till grund för arenasponsringen och dess prissättning. Vidare skulle uppsatsen behandla 
matchningen mellan företaget och elitserieklubben för att undersöka parternas syn på 
samarbetet. 
 
Problemformuleringen innehåller frågor om företagens motiv till att arenasponsra, vilka 
överväganden hockeyklubbarna gör vid valet av arenasponsor och om båda parterna upplever 
samarbetet som gynnsamt. Jag kommer här nedanför att koppla slutsatserna mot syftet och 
problemformuleringen för att besvara dem. 
 
Huvudresultatet som framkommit i denna studie är att det existerar ett marknadsvärde för 
arenanamn som bygger på vad andra hockeyklubbar erhållit för deras arenanamnsrättighet. 
Detta marknadsvärde ligger sedan till grund för hur arenasponsring prissätts och värderas. 
Samtliga klubbar prissätter arenasponsringen utifrån det vid förhandlingsstarten.  
 
Arenasponsring upplevs av samtliga respondenter ge deras organisation positiva fördelar 
vilket gör att jag drar slutsatsen att arenasponsring är en vinn – vinn situation för dem 
inblandade. Till rådande marknadspris har dessutom tre av de fyra företagen kommit fram till 
i sin ekonomiska utvärdering att arenasponsringen är en lönsam affär för dem. 
 
Slutsatsen till varför svenska företag köper arenasponsring är att det ger företagen väldigt bra 
media exponering och positiva associationer samtidigt som det gör att företagen anses vara 
goda medborgare i sitt närområde. Företagen som arenasponsrar elitserielag har för övrigt alla 
en bred målgrupp och vill framförallt försöka nå ut brett till allmänheten.  
 
Elitserieklubbarnas val av arenasponsor bestäms främst utifrån att företagets värderingar 
matchar föreningens tillsammans med att de kommer med ett bra ekonomiskt erbjudande.  
 
Sammanfattningsvis är respondenternas åsikter och känslor runt arenasponsring väldigt 
positiva och därför känns det som att den etablerat sig som en viktig inkomstkälla för 
klubbarna och ett effektivt marknadsföringsinstrument för företagen.  
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8 Sanningskriterier  
 
I detta kapitel utför jag en kritisk granskning av min uppsats utifrån vanliga kvalitativa 
sanningskriterier. Jag redogör den praktiska användbarheten av uppsatsen och redovisar 
mina förslag till fortsatta studier runt arenasponsring. 

8.1 Giltighet och tillförlitlighet 
 
Giltighet innebär att tillräckligt med data har insamlats att den täcker tillräckligt många 
kvalitéer hos studieobjektet (Johansson Lindfors, 1993, s.165). Min studie omfattar fyra 
arenasamarbeten och inkluderar alla de norrländska elitserielagen vilket jag anser täcker 
studiens syfte och omfattning. Studier kan både bli teoretisk mättade om den tillförs mycket 
fakta som inte utvecklar den vidare eller vara för tunn om den inte innehåller tillräckligt med 
data (Johansson Lindfors, s.165-166). Jag tycker inte att denna studie har nått teoretisk 
mättnad men att intervjuerna gett tillräckligt med underlag och information för att studien ska 
uppfattas vara giltig.  
 
Tillförlitligheten bygger på om forskarens beskrivningar av respondenternas sociala 
verklighet accepteras av andra människor och att forskningen utförts efter de regler och 
rekommendationer som existerar (Bryman & Bell, 2005, s.307). Jag anser själv att denna 
uppsats är tillförlitlig eftersom jag följt forskningsetiska riktlinjer och dessutom låtit 
respondenterna godkänna intervjusammanställningarna. Granskas resultatet märks att många 
av respondenterna gett liknande svar vilket stärker trovärdigheten i svaren då deras sociala 
verklighet är liknande. Forskare måste lita på sin intuition för att känna efter om datan speglar 
dem väsentligaste sidorna hos den studerade företeelsen (Eneroth, 1994, s.75). Jag känner att 
min uppsats speglar de aspekter av arenasponsring som jag ämnade undersöka och är nöjd 
med uppsatsens resultat. 

8.2 Intersubjektivitet 
 
Intersubjektivitet är ett trovärdighetskriterium som innebär att tolkningarna accepteras av 
respondenterna och för mig andra studenter (Johansson Lindfors, 1993, s.166). Min 
handledare Per Nordström har kontinuerligt läst och gett synpunkter på det jag skrivit. Två 
studerande kompisar har också läst igenom min uppsats och gett sina synpunkter på den och 
dessa faktorer stärker intersubjektiviteten i studien. Jag upplever att den största nackdelen 
med att skriva en uppsats inträffar vid genomläsning och redigering av uppsatsen. Det är svårt 
att kritiskt läsa och upptäcka fel på ett arbete som jag skrivit helt själv under en längre tid. 
Därför var det mycket värdefullt att få hjälp med det utifrån då jag själv vet vad som står och 
vad jag menar med det, men att det inte är säkert att det framgår för er läsare trots det.   
 
En svaghet i intersubjektiviteten är att ingen annan än jag har kontrollerat att 
resultatbeskrivningarna stämmer överens med intervjusammanställningarna. Jag har fått 
intervjusammanställningarna godkända av respondenterna men inte resultatbeskrivningarna. 
Det blev för tidskrävande att låta dem godkänna resultatet också. Det är viktigt att den som 
utför forskning agerar i god tro och inte låter personliga värderingar påverka slutsatserna 
(Bryman & Bell, 2005, s.307-308). Jag har handlat i god tro genom hela uppsatsen och 
försökt att utesluta mina personliga värderingar och vid resultatsammanställningen har jag 
därför medvetet försökt få med så många av respondenternas egna ord som möjligt.    
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8.3 Generaliserbarhet 
 
En viktig aspekt av intervjuundersökningar är frågan om resultaten är generaliserbara (Kvale, 
1997, s.209). Jag tror att resultaten av denna studie enbart kan generaliseras till Norrlands 
elitserie lag i ishockey, men att det finns stora likheter med Sveriges övriga elitserielag. Då 
jag endast undersökt fyra av de tio elitserielagen som är arenasponsrade kan jag inte dra några 
säkerställda slutsatser av denna studie utan enbart se tendenser av fenomenet arenasponsring i 
stort. Denna undersökning kan definitivt inte generaliseras till arenasponsring i någon annan 
sport än ishockey då det råder helt andra förutsättningar och traditioner i olika sporter.      

8.4 Praktisk användbarhet och förslag till vidare forskning 
 
En uppsats kan vara praktisk användbar om den kan användas av andra personer till praktiskt 
handlande (Johansson Lindfors, 1993, s.176). Min uppsats är inte skriven för att praktiskt 
kunna användas av organisationer som jobbar med arenasponsring. Studien är däremot en 
teoretisk studie över hur arenasponsring fungerar i den svenska elitserien. Den möjliga 
praktiska användningen av den för företag är att de får reda på hur arenasponsringen fungerar 
och vilka fördelar den kan ge dem. För idrottsklubbar ligger den praktiska användbarheten 
främst i argument som kan användas för förhandlingar med potentiella arenasponsorer eller 
som argument för att höja värdet vid omförhandlingar av det nuvarande avtalet.  
 
Denna uppsats undersöker elitserieklubbarna och deras arenasponsorer men det är fortfarande 
ett väldigt outforskat område. Därför skulle en enkätstudie bland ishockeysupportrar vara 
intressant för att ta reda på om deras attityder till arenasponsorn ändras och om det påverkar 
köp intentionerna av arenasponsorns varor och produkter samt vad de tycker om matchningen 
mellan föreningen och arenasponsorn. Känslorna för arenasponsorn borde även ingå i den 
undersökning precis som vilka associationer supportrarna tycker att samarbetet signalerar. Det 
skulle samtidigt gå att undersöka attityderna till rivallagens arenasponsorer och 
medvetenheten och igenkänningen av deras varumärken.    
 
Ett förslag till vidare forskning vore att göra en eventstudie på hur svenska aktiebolags 
aktiekurs reagerade på tillkännagivandet att de ska bli arenasponsor. Då antalet 
arenasponsorer som är aktiebolag i elithockeyn är ganska begränsat skulle den precis som de 
amerikanska studierna måsta innehålla data från de övriga stora lagsporterna också. Det vore 
intressant att få veta hur de svenska företagens arenasponsring mottas av investerare. 
 
En annan intressant aspekt som jag delvis behandlat i denna studie vore en fördjupande 
undersökning på hur utfallet av flera Swedbank Arenor blir. Blir det otydligt vilken Swedbank 
Arena som är vilken i framtiden eller fungerar det bra att namnge flera arenor? Detta är ett 
ämne som många av mina intressenter följer med intresse och som vid ett positivt utfall kan 
banna väg för att fler företag namnger mer än en arena. 
 
På några års sikt skulle en uppföljning till denna studie bli aktuell för att se hur 
arenasponsringen utvecklats hos respondenterna. Intressant att veta hur omförhandlingarna 
med arenasponsring har gått och om företagen fortfarande anser det vara en lönsam 
investering. En liknande undersökning som min skulle även det kunna göras med andra 
elitserieklubbar inom annat område än Norrland göras för att se om det finns några skillnader. 
Ett intressantare val än det vore dock att undersöka en annan idrott för att se om och 
eventuellt hur arenasponsringen skiljer sig mellan olika idrotter.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide sponsoransvarig på företag 
 
Bakgrunds fakta 
 
Namn 
Företag 
Titel 
 
Intervjufrågor 
 
Varför har ni valt att investera i arenanamnet till en svensk ishockeyarena? 
Följdfråga: Vilka motiv har ni med denna sponsring? 
 
Hur gick ni tillväga då ni valde ut ishockeyarena att sponsra? 
Följdfråga: Hade ni i åtanke ert företags varumärke och image i åtanke?  
 
Hur kom ni fram till er värdering av priset på arenanamnet? 
Följdfråga: Vilka faktorer ligger bakom prissättningen?  
Följdfråga: Hur prissätter ni de immateriella värdena? 
Följdfråga: Har ni någon värderingsmetod? 
 
Vad är det varumärket ishockeyklubben står för som ni vill förknippas med? 
Följdfråga: Vilka samband ser ni mellan ishockeyklubben och ert företag? 
Följdfråga: Vilken målgrupp avser ni att nå med denna sponsring? 
Följdfråga: Vilka associationer tror ni denna sponsring ger ert företag? 
 
Hur upplever du att samarbetet fungerar för den andra parten? 
 
Har ni några villkor på klubben som är förknippat med arenasponsringen? 
 
Hur integrerar ni denna arenasponsring med övriga delar av er marknadsföring? 
 
Vilka fördelar anser du att det finns med att sponsra ett arenanamn? 
 
Vilka nackdelar anser du att det finns med att sponsra ett arenanamn? 
 
Hur utvärderar ni er arenasponsring? 
Följdfråga: Hur mäter ni effekten av detta sponsoravtal? 
Följdfråga: Ekonomisk utvärdering? 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide sponsoransvarig i ishockeyklubben 
 
Bakgrunds fakta 
 
Namn 
Klubb 
Titel 
 
Intervjufrågor 
 
Varför sålde ni erat arenanamn till företaget? 
Följdfråga: Vilka kriterier eftersöker ni hos era huvudsponsorer? 
Följdfråga: Varför? 
 
Vem gjorde värderingen av värdet på arenanamnet? 
Följdfråga: Hur kom ni fram till er värdering av priset på arenanamnet? 
Följdfråga: Vilka faktorer ligger bakom prissättningen?  
Följdfråga: Hur prissätter ni de immateriella värdena? 
Följdfråga: Användes någon värderingsmetod? 
 
Vilka kärnvärden anser du att er klubb representerar?  
 
Hur tycker du att företaget matchar er klubbs värderingar? 
Följdfråga: Vilka samband ser du mellan hockeyföreningen och företaget? 
 
Vilka associationer tycker du att erat samarbete signalerar? 
 
Hur upplever du att samarbetet fungerar för den andra parten? 
 
Vad gör ni för att maximera fördelarna för er arenasponsor? 
Följdfråga: Hur och varför? 
 
Finns det några villkor för att ni ska erhålla sponsringen? 
 
Hur utvärderar ni ert sponsorarbete? 
 
 
 


