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Sammanfattning 
Denna uppsats kommer att behandla ämnet sponsring, sett ur ett föreningsperspektiv. 
Sponsring är idag ett viktigt ekonomiskt stöd i idrottsverksamheten och för dess utveckling. 
När vi som författare tänker sponsring tänker vi på affärer, avtal, marknadsföring, hjärta, 
samarbete och stöd. Vårt intresse inom sport samt marknadsföring har lett oss till vårt 
ämnesval. Av egna erfarenheter vet vi hur svårt det är att få ekonomiskt stöd från företag utan 
att ha en väl förberedd strategi. 
 
Sponsringen har utvecklats de senaste 20 åren från en välgörenhet till ett givande och tagande 
mellan idrottsföreningar och företag. Företagen vill marknadsföra sig själva genom att synas i 
samband med idrottsklubbar, idrottsprofiler och olika events. Företagen har en tydlig strategi 
för hur de ska göra detta men hur arbetar elitidrottsföreningar med sponsring? Syftet med 
studien är att undersöka samt identifiera vad idrottsföreningarna i Umeå har för 
sponsringsstrategier samt om dagens finanskris påverkar deras ekonomi. 
 
Genom att utföra en kvalitativ studie där vi intervjuade fyra elitidrottsföreningar i Umeå vill 
vi ge läsaren en inblick i hur de arbetar med sponsring. Vi har intervjuat Umeå IK, Umeå FC, 
IFK Umeå badminton och IKSU Innebandy för att få olika åsikter gällande sponsringsarbete. 
Vi valde dessa för att de syns i media och har olika förutsättningar gällande sponsringsarbete. 
 
Slutsatserna som vi drog av vår studie var att samtliga respondenter arbetar olika med 
sponsring. Vi fann även att det fanns vissa framträdande strategier som idrottsföreningarna 
använde sig av. Alla idrottsklubbarna var beroende av det ekonomiska stödet som 
sponsringen genererade, men de strävade ändå efter att ha sponsorer som stärkte det egna 
varumärket, hälften av respondenterna hade tackat nej till sponsorer och de övriga skulle 
kunna tacka nej till sponsring av företag som kunde vara skadliga för det egna varumärket.  
 
En annan sak som vi fann intressant var att alla idrottsklubbar ville bygga ett nätverk av 
sponsorer, vissa hade en mer utvecklad strategi för hur de skulle göra för att lyckas med 
denna strategi men alla ville utveckla detta.  
 
Slutligen så visade studien att det var endast en förening som sa att de inte påverkades 
negativt av dagens ekonomiska läge. Enligt dem själva berodde det på att de hade lagt ner 
mycket energi och arbete på sponsringen i år.  
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1 Inledning 
 

1.1 Ämnesval 
Denna uppsats kommer att behandla ämnet sponsring, sett ur ett föreningsperspektiv. 
Sponsring är idag ett viktigt ekonomiskt stöd i idrottsverksamheten och för dess utveckling. 
När vi som författare tänker sponsring tänker vi på affärer, avtal, marknadsföring, hjärta, 
samarbete och stöd.  Vårt intresse inom sport samt marknadsföring har lett oss till vårt 
ämnesval. Av egna erfarenheter vet vi hur svårt det kan vara som elitidrottare att få 
ekonomiskt stöd från företag utan att ha en väl förberedd strategi. Därför vill vi se lite djupare 
på hur idrottsföreningar jobbar med sponsring. Med tanke på dagens ekonomiska situation 
(våren 2009) valde vi även att studera hur krisen påverkar idrottsföreningarnas stöd. Finns det 
en koppling mellan intäkter av sponsring och dagens finanskris? Eftersom krisen har påverkat 
många anser vi att det är intressant att inkludera frågan i ämnet. Vi tror att den ekonomiska 
krisen påverkar en idrottsförening mer än ett idrottsförbund, därför har vi valt att studera hur 
den ekonomiska krisen påverkar idrottsföreningar.   
  

1.2 Problembakgrund 
Enligt Roos och Algotsson har idrottsklubbar och organisationer i Sverige utvecklats från att 
vara självfinansierande, där idrottare och organisationer sålde lotter och dylikt för att få 
inkomst, till professionellt givande och tagande mellan idrottsorganisationer och företag. 
Ungefär för 30 år sen började olika idrottshändelser bli mera uppmärksammade i media och 
det ledde till att företag ville göra reklam för sig själva i samband med dessa evenemang. 
Sponsring av olika evenemang började bli vanligare och det ledde till att sponsring 
utvecklades, företag och organisationer blev mer organiserade i sitt sponsringsarbete än 
tidigare. För att idrottsorganisationer ska kunna få möjlighet att satsa, utvecklas och 
experimentera krävdes det mer pengar samt stöd än tidigare, därför söker dessa finansiärer.1 
De stora kostnader som en idrottsorganisation har i form av exempelvis tränar samt 
spelarlöner, gör att föreningar är beroende av sponsorintäkter och därför tycker Grönkvist att 
idrottsklubbarna ska drivas mer som ett företag än ideellt. Han tycker också att föreningar ska 
kunna erbjuda ett mer affärsmässigt värde för företagen och ha en utarbetat strategi för att 
locka till sig sponsorer.2  
 
Varumärket är ett centralt kännetecken för en förening, då ett starkt och attraktivt varumärke 
kan locka till sig många fler sponsorer.3 En anledning till att ett företag vill sponsra en 
idrottsklubb kan vara att de vill knyta sitt varumärke med idrottsorganisationens varumärke, 
för att sedan skapa en relation som kan leda till nya kunder, bredare marknad samt bra 
relationer till samhället4.  
 
Public Relations kan vara ett verktyg som idrottsorganisationer använder sig av för att uppnå 
positiv publicitet och stärka sin image5. Roos och Algotsson tycker att för att få den önskade 
uppmärksamheten måste idrottsorganisationer bygga upp sitt eget varumärke och image med 

                                                 
1 Roos M. Algotsson U. (1996) Sponsring – Ett sätt att sälja, Sellin & Partner Bok och Idé AB  
2 Grönkvist U. (1999) Framgångsrik sponsring, SISU idrottsböcker  
3 Uggla H. (2003) Organisation av varumärken - för kapitalisering och affärsutveckling, Liber Ekonomi, 2 uppl. 
sid. 30 
4 Jiffer M. Roos M. (1999) Sponsorship A way of communicating, Ekerlids förlag och Sponsor Strategi  
5 Ibid 
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en starkt kommersiellt dragningskraft. De anser också att med framgångar ökar den 
kommersiella potentialen hos en förening som gör att det blir lättare för föreningen att hävda 
sig i stark konkurrens.6  
 
För ett företag kan sponsring innebära att de vill bli förknippade med idrottsklubbens 
varumärke och därefter bli associerade med det positiva som idrottsklubben står för i 
samhället7. Enligt Grönkvist handlar modern och strategisk sponsring om två parter som 
hjälper varandra att utvecklas8. Roos och Algotsson skriver att många företag visar stort 
intresse i att marknadsföra sig och synas i samband med olika sportevenemang. Det är en 
marknadsföringsstrategi som fler företag väljer för att nå en större kundkrets och för att få 
extra uppmärksamhet. För idrottsorganisationer kan detta samarbete vara ett 
marknadsföringsverktyg som förstärker organisationens varumärke genom förknippning med 
ett företags varumärke.9 Vi undrar då om idrottsklubbarna i Umeå har kännedom om hur sitt 
eget varumärke påverkar sina sponsorer, jobbar de strategiskt med att försöka stärka sitt eget 
varumärke?  
 
Vi anser att det är intressant att undersöka vad idrottsorganisationerna har för 
sponsringsstrategi. Det vi finner intressant är om idrottsorganisationerna erbjuder något annat 
än exempelvis reklamtryck på tröjan eller en reklamskylt på matcherna. Grönkvist hävdar att 
det är viktigt för en förening att komma med ett affärserbjudande och kunna erbjuda 
motprestationer10. Enligt Institutet för Reklam och Mediestatistik var sponsring ett av de 
största sätt att göra reklam i Sverige 2008, sponsringen omsatte cirka 5,2 miljarder kronor11. 
Eftersom många företag väljer sponsringen som ett sätt att synas kan det skapa problem för 
idrottsorganisationerna. De kanske måste tacka nej till sponsorpengar för att företagen som 
vill sponsra inte har samma värderingar som idrottsorganisationerna. Det finns mycket teorier 
kring hur och varför ett företag väljer att bedriva sponsringsarbete som ett 
marknadsföringsverktyg. Vi vill därför göra en studie där idrottsföreningarna står i centrum, 
uppsatsen ska bidra till att läsaren får en bild av hur föreningarna arbetar med sponsring. 
Enligt Olkkonen med flera så kan en strategi vara att se på sin sponsringsverksamhet som ett 
nätverk av relationer, där de inblandade kan nyttja varandras relationer för att få mer nytta av 
sponsringen12. Med detta i åtanke vill vi undersöka hur och varför en idrottsförening arbetar 
med sponsring, sett från deras behov och resurser.  
 
Just nu när vi befinner oss i en lågkonjunktur är det extra svårt för sponsringsverksamheten 
eftersom den är ganska konjunkturkänslig och den lågkonjunktur som drabbade Sverige i 
slutet av 1980 hade en negativ påverkan för sponsringsverksamheten.13 Att dra ner på de 
utgifter som påverkar företaget minst är ett förstahandsval och därför kan företag tvingas att 
göra dessa besparingar.14 När det råder lågkonjunktur kan företag göra ett val, antingen väljer 
de att dra ner eller sluta helt med deras sponsringsverksamhet, eller så väljer företaget att 
fortsätta med sin sponsring då de anser att den ger mer publicitet än någon annan 

                                                 
6 Roos M. Algotsson U. (1996) Sponsring – Ett sätt att sälja, Sellin & Partner Bok och Idé AB  
7 Grossman R. P. (1997) Co-branding in advertising: developing effective associations, Journal of product & 
brand management, Vol. 6 No. 3 
8 Grönkvist U. (2000) Sponsring & event marketing, Björn Lundén information, sid. 12  
9 Roos M. Algotsson U. (1996) Sponsring – Ett sätt att sälja, Sellin & Partner Bok och Idé AB  
10 Grönkvist U. (1999) Framgångsrik sponsring, SISU idrottsböcker  
11 Institutet för Reklam och Mediestatistik 
12 Olkkonen R. Tikkanen H. Alajoutsijärvi K. (2000) Sponsorship as relationships and networks: implications for 
research, Corporate Communications: An international Journal, Vol. 5, Nr. 1, sid. 12-18 
13 Grönkvist U. (2000) Sponsring & event marketing, Björn Lundén information, sid. 25 
14 Tjernberg U. (2008) Krisen slår mot sporten, Svenska Dagbladet   
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marknadsföringskanal. Men det har framgått i en artikel i Göteborgsposten att trots den 
pågående lågkonjunkturen som kan påverka sponsringen negativ, ser de även att sponsringen 
är på frammarsch15. Därför tycker vi att det ska bli intressant att undersöka om 
idrottsföreningar i Umeå påverkas av den pågående lågkonjunkturen. 
 
Allt ovanstående har lett fram till uppsatsens frågeställning och dess syfte som vi presenterar 
härnäst.    
 

1.3 Frågeställning och syfte 
 

- Hur arbetar elitidrottsföreningar i Umeå med sin sponsring?  
 
Syftet med studien är att undersöka samt identifiera vad idrottsföreningarna i Umeå har för 
sponsringsstrategier samt om dagens finanskris påverkar deras ekonomi.  
 

                                                 
15 Niklasson U. Björklund T. (2008) Elitidrotten klarar finanskrisen, Göteborgs-Posten   
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2 Metod  
 

2.1 Vad vi vet om ämnet och varför 
När vi undersökte närmare angående ämnet sponsring fann vi att många av de tidigare 
studierna var mest inriktade på varför företag väljer att sponsra och vad företag får av att 
sponsra idrottsorganisationer. Vi såg att det fanns ganska få studier sett utifrån 
idrottsorganisationernas syn på sponsring. I och med vårt gemensamma intresse för idrott 
insåg vi ganska snabbt att en studie relaterat till idrottsorganisationer skulle passa oss bäst. 
Ihop med vår utbildning där marknadsföring är ett av huvudämnen fann vi det ännu mer 
intressant att fördjupa oss i hur idrottsorganisationer arbetar med sponsring. Detta på grund av 
att vi anser att sponsring kan vara en del av en idrottsorganisations marknadsföringsstrategi. 
Att samarbeta med ett stort och välomtalat företag kan i sin tur höja en idrottsorganisations 
marknadsvärde.  
 
Utöver den akademiska förförståelsen är båda författarna själva aktiva inom en idrott och vi 
har på ett eller annat sätt stött på ämnet sponsring. En av oss är som elitidrottare själv aktiv 
och arbetar med sponsringsverksamhet idag. Dels som individuell idrottare samt med sin 
klubb, detta för att dra in sponsorer till sig själv samt till verksamheten. Detta var en vidare 
anledning till vårt val av ämne. Genom att undersöka idrottsföreningars sponsringsstrategier 
kan vi få mer kunskap om hur sponsringsarbete kan utföras.  
 
I och med eget arbete inom sponsring är vår förförståelse redan ganska utvecklad och detta 
kan ha påverkat den väg vi har valt för denna studie. Vår kunskap inom sponsring kan vara 
bakgrunden till vår tolkning av undersökningen. Dock ser vi det inte som något negativt utan 
med en stor förförståelse kan vi fortfarande vara kritiska och även kunna gå in med lite 
erfarenhet själva för att bättre kunna tolka resultatet av undersökningen.  
 
Sponsring kan utföras på många sätt, varje organisation har sitt eget utförande på sin 
sponsringsverksamhet och hur de hanterar dagens ekonomiska situation kan också se 
annorlunda ut. Därför känner vi att det kommer att vara intressant att få en inblick i de 
föreningar som undersöks. 
 

2.2 Hur vi ser på kunskap 
Vi ser sponsring som ett möte mellan människor där varje möte ser olika ut och har olika 
utfall. Ett avtal utformas utifrån varje enskilds önskemål och behov av samarbetet. Vi vill 
studera hur idrottsorganisationer ser på sponsring för att kunna dra slutsatser samt förstå mer 
kring ämnet. Kunskapssynen definierar hur man uppfattar verkligheten och den finns alltid i 
grunden för en studie. I den hermeneutiska skolan utgör tolkningen den viktigaste 
forskningsmetoden klargör Bryman och Bell. Allt kan inte förklaras med kausalmodeller 
inom tolkningsläran. Det läggs mer vikt på förförståelse, fördomar samt kunskap.16 
  
Hur vi tolkar undersökningen, vad vi har haft för tidigare erfarenheter samt vad vi har för 
kunskap blir grunden till vår tolkning av en händelse. Medan det positivistiska synsättet 
bygger, enligt Bryman och Bell, på vetenskap och forskning där fokus ligger på empirisk 

                                                 
16 Bryman, A. Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber ekonomi AB sid. 442-444 
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fakta. Mätbarhet och regelbundenhet möjliggör redovisningen av samband mellan orsak och 
verkan i verkligheten, dvs. kausalsamband.17  
 
Enligt Bryman och Bell är den kvalitativa forskningsprocessen att föredra inom 
hermeneutiken. Där insamlandet av data och forskningen baseras på stora underlag för att 
sedan kunna dra slutsatser.18 Vi känner att med den kvalitativa metoden kan vi få det stora 
underlaget och en större kunskap angående föreningarnas syn på sponsringsverksamhet för att 
sedan dra slutsatser av det vi avser att undersöka.  
 
Eftersom vi vill tolka och fördjupa oss inom ämnet sponsring utgår vi från den hermeneutiska 
kunskapssynen som forskningsansats. Vi anser även att utifrån den befintliga teorin i ämnet, 
som är beskrivande samt begränsat, skulle det vara svårt att ha ett annat synsätt än det 
hermeneutiska synsättet. Respondenternas känslor samt kunskap utformar de svar de ger i 
undersökningen och vår tolkning av respondenterna är påverkad av våra egna erfarenheter och 
förförståelse. Hur vi då tolkar undersökningen och vår förförståelse kommer att utforma 
bilden av helheten och även vår slutsats. Dock anser vi att den erfarenheten vi har av 
sponsring, då en av oss arbetar aktivt med sponsring idag, gör det lättare för oss att tolka och 
förstå respondenterna. Nackdelen med en stor förförståelse kan vara att vi som författarna har 
förutfattade meningar om vad sponsring innebär och hur sponsringsarbete kan gå till.  
 
Med undersökningen vill vi få en djupare förståelse för sponsring, hur en idrottsförening 
jobbar med att attrahera sponsorer samt kunna få en bild av deras sponsringsstrategier. Genom 
att studera en situation eller företeelse, som i detta fall är sponsring, kommer vi att kunna få 
en bättre förståelse och närmare kunskap kring ämnet. Hur vi tolkar kan därför påverka våra 
slutsatser.  
 

2.3 Vad vi utgår ifrån  
Enligt Jacobsen utgår den deduktiva ansatsen från den valda teoretiska referensramen. 
Jacobsen förklarar att utifrån den valda teorin ska sedan det empiriska materialet samlas in för 
att testas mot den frågeställning som ställs.19 Många tidigare studier kring sponsring är mest 
baserade på hur ett företag väljer samt arbetar med sponsring. För att kunna besvara vår 
frågeställning utgår vi från den befintliga teorin, sett från ett företagsperspektiv, för att sedan 
kunna samla empirin och anpassa teorin till ett idrottsföreningsperspektiv. Enligt oss så kan 
detta vara lite problematiskt då ett företagsperspektiv ofta har ett vinstsyfte, i en 
idrottsförening kan det se annorlunda ut. Många idrottsföreningar har människor som jobbar 
ideellt och det kan då vara svårt att göra en jämförelse med teorierna som är anpassade efter 
företagens perspektiv. Men vi tror ändå att en anpassning av teorin kommer vara möjlig. Vi 
syftar på att beskriva hur en idrottsorganisation arbetar med sin sponsringsverksamhet utifrån 
vår undersökning av teorier. Vi kommer senare att inhämta information om verkligheten med 
hjälp av semistrukturerade intervjuer med idrottsföreningar i Umeå. För att kunna få fram 
föreningarnas tänkesätt angående sponsring ställde vi frågor utformade utifrån de teorierna 
som vi valt.  
 

                                                 
17 Bryman, A. Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber ekonomi AB sid. 27-29 
18 Ibid sid. 442-444 
19 Jacobsen I. (2002) Vad, hur och varför? Om metodval I företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, Studentlitteratur sid. 34-35  
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Vi använder oss av en deduktiv forskningsansats i vår studie. Enligt Jacobsen är en av 
nackdelarna med den deduktiva ansatsen att forskaren endast kan beskriva ett fenomen och 
inte förklara ett fenomen.20 Detta anser vi passar oss bra med tanke på vårt beskrivande syfte.  
 
Innan vi undersökte verkligheten tog vi del av andras kunskap och åsikter kring ämnet, vilket 
kan ha haft en viss inverkan på resultatet av studien. Detta på grund av en ökad förförståelse 
då vi tog del av mer kunskap och enligt Jacobsen är detta en nackdel med deduktiva studier21. 
Dock anser vi att vår förförståelse inte var tillräcklig stor för att framställa empiriinsamlingen 
och därför behövde vi teori som grund för insamlandet av ämnet. Det innebär att vår 
intervjumall är baserad på den valda teorin.  
 

2.4 Vårt tillvägagångssätt  
För insamlingen av data skall en metod väljas utifrån det hermeneutiska eller positivistiska 
synsättet och detta kan antingen vara en kvalitativ eller en kvantitativ ansats. Dessa två 
metoder tillämpas för studiers särskilda syften och problemställning. Enligt Jacobsen bygger 
den kvantitativa ansatsen på den mängd data som insamlas för att sedan kunnas arbeta med 
siffror och mätas matematiskt.22 
  
Eftersom vi vill få så mycket kunskap som möjligt angående sponsring, belysa ämnet ur 
respondenternas synsätt samt få föreningarnas egen uppfattning om ämnesområdet valde vi 
den kvalitativa metoden. Den kvalitativa ansatsen handlar mer om ord och meningar där man 
kan få en fullständig uppfattning kring forskningen anser Trost. För att nå djupet och för att få 
riktligt med information använder sig forskaren av intervjuer utan fasta frågor eller 
svarsalternativ. Respondenten har utrymme att ger fria svar och frågeställaren har under 
pågående intervju möjligheten att ändra eller tillsätta frågor utifrån vad han anser är viktigt för 
forskningen.23 Vi vill få ut så mycket information som möjligt och kunna ha en öppen dialog 
med respondenterna och vi anser att det kan åstadkommas med den kvalitativa metoden. När 
en kvalitativ undersökning används, utgår författarna från upptäckt, insikt och tolkning24. Då 
vi använder oss av en kvalitativ undersökning kommer vi att utgå från upptäckt, insikt och 
tolkning. 
 
Vi tror inte att vi hade fått en helhetsbild utifrån den kvantitativa metoden. Med enkäter hade 
vi inte kunna få samma spontana och utvecklade svar som det behövs för att sedan kunna 
beskriva samt dra slutsatser av ämnet. Eftersom vi ser sponsring som ett ganska komplext 
ämne anser vi att genom intervjuer kan vi lättare få en helhetsbild av ämnet.  
 
Som vi tidigare nämnt har vi valt en kvalitativ studie, där vi vill undersöka 
idrottsorganisationers sponsringsverksamhet och för att bäst samla in information om ämnet 
valde vi intervjuer som datainsamlingsmetod. Det finns olika former av intervjuer; 
ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade intervjuer enligt Bryman och Bell. 
Förutom fakta ger intervjuer respondenternas egna bilder, erfarenheter, kunskap samt känslor 
inom ämnet. En semistrukturerad intervju ger oss möjligheten att ha förutbestämda frågor där 
vi ger respondenten utrymme att svara öppet på dessa frågor. Det gör att vi har kontroll över 

                                                 
20  Jacobsen I. (2002) Vad, hur och varför? Om metodval I företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, Studentlitteratur sid. 42-45 
21 Ibid 
22 Ibid sid. 47-49 
23 Trost J. (2005) Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, Tredje upplagan sid. 50-53 
24 Ejvegård, R. (2003) Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Tredje upplagan, sid. 33 
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intervjun och kan, om vi vill, ställa vidarefrågor där diskussioner kan skapas. Respondenten 
kan tillåtas tala mer detaljerat om ämnet och sina egna värderingar.25 För denna studie har vi 
därför valt den semistrukturerade intervjuformen som insamlingsmetod av empirisk data. 
  
Syftet med dessa intervjuer är att fånga in respondenternas reaktioner samt deras sätt att se på 
sponsring och självklart samla in så mycket information som möjligt från de nyckelpersoner 
vi har valt att intervjua. Intervjuerna styrdes av en frågemall med öppna frågor som vi ansåg 
vara relevanta för studien utifrån de teorier vi valt. (Se Bilaga 1)  
 

2.5 Hur intervjuerna gick till 
Vi använde en och samma frågemall vid alla fyra intervjuer som vi genomförde, detta för att 
få en jämbördig struktur på alla intervjuer för att senare kunna dra slutsatser. Vi valde att 
ställa öppna frågor för att ge respondenten utrymme att svara fritt på frågorna. Med öppna 
frågorna finns det även utrymme för att ställa följdfrågor om respondentens svar inte är 
tillräckliga26. I vilken ordning frågorna ställdes anser vi inte ha någon betydelse utan vi 
strävar efter att ha samma mall på intervjuerna där alla samtliga frågor har ställts. Syftet med 
intervjumallen är också att se till att beröra alla delar av studien.  
 
Vi inledde alla intervjuer med att presentera oss själva samt beskriva syftet med studien. 
Därefter ställde vi ett par övergripande frågor om deras organisation. Detta för att få en större 
inblick i deras verksamhet, för att se vilka andra metoder de använder sig av för att få intäkter 
samt för att nå djupet och skapa en större förståelse för deras verksamhet. Vidare valde vi att 
gå in djupare på begreppet sponsring och deras syn på sponsring. Det för att få deras tolkning 
av begreppet sponsring. Sedan gick vi in på hur utvecklad sponsringsstrategi organisationerna 
hade och hur mycket de arbetar med sponsringsverksamheten. För att kunna förstå hur viktigt 
det är med sponsring i deras verksamt ansåg vi det även vara relevant för studien att fråga om 
deras befintliga sponsorer samt hur sponsorerna väljs. Ett av syftet med studien är att se hur 
dagens finanskris påverkar organisationernas ekonomi och därför ställde vi frågor som 
berörde ämnet ekonomi. Till slut ville vi få en allmän uppfattning om vilka för och nackdelar 
de anser finnas med sponsring samt om de hade något att tillägga.  
 
För att lättare kunna tolka intervjuerna valde vi att använda en bandspelare vid alla intervjuer. 
Vi kände också att med bandspelaren kunde vi vara mer avslappande och fokusera på vad 
som sades under intervjun då anteckningar inte kändes nödvändigt. För att senare tolka och 
sammanfatta respondenternas svar transkriberade vi det inspelade materialet. Vi valde att 
transkribera alla intervjuer ord för ord då vi ville få med alla känslor samt reflektioner som 
uppstod under intervjun. Dock valde vi att inte anteckna de diskussionerna som inte tillförde 
något för studien.  
 
Bryman och Bell menar att inspelning och transkribering är nödvändigt vid kvalitativa 
intervjuer. Bandspelningen kan ge uppsatsen en extra tyngd eftersom citat kan ordagrant 
nedtecknas och utformandet av analysen underlättas.27 Författarna påpekar även nackdelen 
med användning av bandspelare där den kan ha en påverkan på det slutliga resultatet av 
studien. Det gör att intervjuaren förlitar sig helt på bandspelaren och är mindre uppmärksam 
på detaljer samt att respondenten kan känna sig stressad och inte ge uttömmande svar på 

                                                 
25 Bryman, A. Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber ekonomi AB sid. 362-368  
26 Ibid  
27 Ibid sid. 374-376  
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frågorna.28 Vi kände inte att respondenterna var stressade av bandspelaren utan snarare 
förstående och positiva till inspelningen. För att inte förlita oss helt på bandspelaren valde vi 
att vara beredda på att anteckna om det skulle vara något som vi ville vara extra 
uppmärksamma på. Dock anser vi att det är nödvändigt att spela in intervjuerna så att vi 
senare lättare kan utvärdera dessa. Sammanförandet av intervjuerna kommer att presenteras i 
empirikapitlet. För att tolka samt analysera resultatet kommer vi att använda oss av de utvalda 
teorierna kring sponsring. 
 
Intervjuerna med Umeå FC och Umeå IK skedde på respektive klubbhus där vi satt i en lugn 
och avslappnad miljö. Eftersom vi satt i deras kontor så fanns det inga störande moment och 
respondenterna kände sig avslappnade och svaren de gav kändes ärliga och genomtänkta. 
Intervjun med IFK Umeå badminton tog plats på restaurang Droskan under lunchtid. Den här 
intervjun kändes lite stressad så det var många människor i lokalen och vi åt under tiden vi 
ställde frågorna. Den här miljön kanske inte var den bästa för en intervju men vi anpassade 
oss efter respondenternas schema. Även om miljön upplevdes som stressig så svarade 
respondenterna på våra frågor på ett bra sätt där svaren på frågorna kändes genomtänkta. Den 
sista intervjun gjordes på caféet Waynes, detta eftersom respondenten har sitt kontor ovanpå 
caféet. Intervjun genomfördes kl 10:00 då caféet öppnade och därför var det bara vi som 
befann oss i lokalen förutom personalen. Miljön var lugn och avslappnad och respondenten 
svarade på ett bra och genomtänkt sätt. Samtliga intervjuer pågick i ungefär 35 minuter, det 
varierade mellan 30-40 minuter.  
 
Miljön och hur intervjuerna genomfördes anser vi inte ha någon betydelse för studiens resultat 
men något som vi funderade över var hur sanningsenligt de svarade på våra frågor om 
exempelvis finanskrisens påverkan på deras ekonomi. Föreningarna som vi intervjuade ville 
kanske inte erkänna för oss om eller hur deras sponsringsintäkt har förändrats av 
lågkonjunkturen. Detta kan i sin tur påverka vilka slutsatser som vi kommer att upptäcka. 
Men vi upplevde att respondenterna svara ärligt på våra frågor och tre av fyra erkände också 
att de såg en nergång i sponsringsintäkter från företagen. Vi anser att respondenterna svarade 
ärligt på våra frågor och därför tror vi att studiens slutsatser är trovärdiga  
 

2.6 Val av idrottsorganisationer 
För att uppfylla studiens syfte är det grundläggande att välja rätt undersökningsobjekt. 
Jacobsen menar att det är viktigt att kunna göra rätt urval för att få fram det som 
eftersträvas.29 Vi som författare bedömer vilka vi anser vara representativa för just denna 
studie. Det är svårt att avgöra innan studiens början hur många undersökningsobjekt som 
skulle vara nödvändigt att undersöka för att uppfylla arbetets syfte. Vi visste från början att vi 
ville undersöka olika stora föreningar för att kunna se om deras syn på sponsring skiljer sig 
från varandra. Sedan ville vi även se till att få blandade sporter i undersökningen då vi anser 
att de har olika förutsättningar när det kommer till sponsringsverksamheten. Vanligen är 
fotbollen och innebandyn större publiksporter än badminton. Det kan leda till att fotbollen och 
innebandyn ses som mer attraktivare för sponsorerna att investera pengar i.  
 
På grund av avgränsningarna som vi har satt för studien ska undersökningsobjekten vara 
idrottsföreningar som bedriver elitverksamhet i Umeå. Utöver att de alla bedriver en 

                                                 
28 Bryman, A. Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber ekonomi AB sid. 374-376 
29 Jacobsen I. (2002) Vad, hur och varför? Om metodval I företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, Studentlitteratur sid. 196-202 
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elitidrottsverksamhet på något sätt skall de också synas i media och vara kända inom 
regionen. Då Umeå har många elitsatsande klubbar valde vi utifrån föreningarnas storlek. Vi 
vill se både hur en stor samt en liten förening arbetar med sin sponsringsverksamhet. För att 
kunna få ett större och brett perspektiv ansåg vi att det var viktigt att välja olika stora 
organisationer då de kan arbeta olika med deras sponsringsstrategi. Dessutom kan 
finanskrisen påverka dessa klubbar olika med tanke på deras val av sponsorer samt antal 
sponsorer. 
 
Vid valet av föreningar har vi utgått från vad vi själva ansåg vara en stor samt liten förening i 
Umeå. Vissa hade vi sett eller hört talas om mer än andra men vi hade inte någon kunskap om 
deras sponsringsverksamhet innan intervjuerna. Vidare vet vi att det kan finnas större samt 
mindre föreningar än de valda för studien i Umeå dock vi anser att de valda objekten är 
representativa för vår studie då dessa bedriver en sponsringsverksamhet inom organisationen. 
Till en början visste vi inte hur många föreningar vi skulle undersöka men efter fyra intervjuer 
kände vi oss nöjda med det insamlade materialet. Nackdelen med detta urval kan vara att vi 
valde de föreningar som redan har ett starkt varumärke samt syns i medierna och det kan vara 
så att deras sponsringsarbete är redan framgångsrikt och etablerat. Fördelen blir då att vi 
undersöker föreningar som har ett fungerande sponsringsarbete som gör att de kan bedriva en 
elitverksamhet.  
 
Nedan följer en förklaring till varför vi har valt just dessa fyra elitidrottsföreningar i Umeå: 
 

- Umeå IK (Umeå Idrottsklubb) – Damfotboll 
 
Vi ser Umeå IK som en av de största och mest välkända klubben i Umeå. De har arbetat länge 
och hårt med att bygga ett starkt varumärke ihop med damfotbollen. Vi anser att Umeå IK har 
lyckats väl i sin sponsringsstrategi med tanke på vilka sponsorer de har idag och deras 
framgångar.  Vi valde dem som undersökningsobjekt för att de har ett väletablerat varumärke 
och vi vill ta del av deras kunskap som de besitter angående sponsringsarbete.  
 

- Umeå FC – Herrfotboll 
 
Umeå FC är välkänt i Umeå, dock är de på uppbyggandet av sitt varumärke och 
sponsringsarbete. Vi anser Umeå FC vara en medelstor förening som arbetar mot att etablera 
ett starkt och lockande varumärke. Vi valde Umeå FC just för att få en inblick i hur de arbetar 
i uppgången för att lyckas med sin sponsringsstrategi och framgångar.   
 

- IFK Umeå (Idrottsförening Umeå) – Badminton  
 
Vi ser badmintonföreningen som den ”lilla” föreningen i vår studie och den som kanske har 
det tuffast med sin sponsringsverksamhet. Anledningen till detta val av förening är för att se 
om föreningens sponsringsstrategi är annorlunda från de redan stora och etablerade 
föreningar. 
 

- IKSU (Idrottsklubben Studenterna Umeå) - Daminnebandy  
 
Vi ser IKSU innebandy som en ganska stor organisation som satsar hårt på utveckling och sitt 
varumärke. De är framåt i sin marknadsföring och har lyckats, enligt oss, att synas mycket i 
Umeå. Vi valde denna förening utifrån att vi ser de som innovativa och utmärkande i sitt 
varumärke.  
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Alla dessa föreningar kan bidra med olika kunskap om ämnet sponsring då alla föreningar kan 
arbeta olika med sin sponsringsverksamhet anser vi. Med deras olika åsikter och erfarenhet av 
sponsring hoppas vi kunna presentera de olika sponsringsstrategier som förekommer i 
föreningarnas sponsringsarbete.  
 

2.7 Val av respondenter  
Efter att ha valt vilka organisationer som skulle vara med i undersökningen var nästa steg att 
välja vilka personer inom föreningen vi skulle intervjua. Med ett urval av få nyckelpersoner 
som respondenter till denna undersökning vill vi få ett djupt och ingående resultat. För att få 
den rätta informationen samt det fakta som eftersträvas och samtidigt vara ändamålsorienterad 
är det viktigt att uppmärksamma urvalet av respondenter och välja ut rätt nyckelpersoner för 
intervjuer30.  
 
Vi ansåg att det var viktigt, utifrån uppsatsens syfte, att ta kontakt med de personer som har 
mycket erfarenhet samt kunskap om ämnet. För att kunna göra det valde vi att ta kontakt med 
varje förenings marknads/sponsringsansvariga. Alla dessa personer jobbar mer eller mindre 
aktivt under åren med sponsringsverksamhet och därför ansåg vi att de var de rätta personer 
för vår studie. Enligt Jacobsen är det viktigt att utifrån ändamålet att samla in rätt information 
från rätt person. De ska ha mycket kunskap kring ämnet som är menat att studera och de ska 
även vara villiga att ge ut den information som efterfrågas31.  
 
Personerna som vi tog kontakt med och intervjuade blev: 
 

- Susanne Granberg - Umeå IK damfotboll 
Susanne har sedan starten av Umeå IK varit engagerad inom klubben och har många års 
erfarenhet när det kommer till att marknadsföra sin klubb och locka till sig sponsorer. 

- Nicklas Ekblom - IKSU Innebandy 
 Nicklas jobbar heltid med sponsring åt bland annat IKSU innebandy. 

- Anders Svensson - Umeå FC 
Anders har varit med länge i Umeå FC och vill nu hitta nya marknadsföringskanaler för att 
göra sin klubb ännu mer attraktiv för sponsorer. 

- Kurt Knutsson samt Anton Jonsson - IFK Umeå Badminton  
Kurt har under många år arbetat ideellt med sponsringsverksamheten för IFK Umeå 
badminton. Anton har kommit in de senaste åren för att stärka och utveckla verksamheten så 
att de så småningom har en utvecklad sponsringsverksamhet.  
 
Vi anser att dessa personer är bra nyckelpersoner till studien då alla bidrar till mycket 
kunskap samt erfarenheter av sponsring. Alla var dessutom väldigt positiva till en intervju 
vilket underlättade vårt arbete och höjde vår entusiasm.  
 

                                                 
30 Jacobsen I. (2002) Vad, hur och varför? Om metodval I företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, Studentlitteratur sid. 196-202  
31 Ibid sid. 196-202 
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2.8 Den valda teorin 
De sekundärdata som vi har använt i vår uppsats består av vetenskapliga artiklar och böcker. 
Vi sökte i universitetsbibliotekets databas ALBUM som behandlar litteratur för att hitta 
böcker som var aktuella för vår uppsats. Vi sökte då efter litteraturkällor som behandlade 
sponsring, varumärken, co-branding och forskningsmetoder. Vi har även läst tidigare 
forskning och artiklar som var skrivna om sponsring, genom dessa har vi hittat böcker som vi 
ansåg vara av intresse för vår uppsats.  
 
För att hitta vetenskapliga artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter har vi hämtad 
artiklarna från databaserna Emerald Fulltext och Business Source Premier, databaserna hittade 
vi på universitetsbibliotekets hemsida. De sökorden som vi använde var; Sponsorship, 
Branding, Co-branding, Sports, Network och Public Relations. Vi anser att dessa sökord är 
relevanta för vår uppsats då vi anser att dessa ord förknippas med sponsring. Vi läste sedan 
artiklarnas abstract och syfte för att se om artiklarna var relevanta för uppsatsen. Vi hittade 
även artiklar genom att använda oss av de referenser som tidigare forskning hade.      
 
För att vi skulle få kunskap om hur en vetenskaplig uppsats ska skrivas så använde vi oss av 
olika metodböcker. Bryman och Bells bok Företagsekonomiska forskningsmetoder32 hade vi 
båda använt oss av i tidigare kurser. Den boken anser vi vara en relevant och bra bok men för 
att inte bli alltför påverkad av deras åsikter använde vi oss av några andra metodböcker också. 
De böckerna hittade vi genom att se vad tidigare forskare hade använt sig av för vetenskapliga 
böcker. Då vi har använt oss av olika metodböcker anser vi att risken för att bli påverkad av 
en författares åsikt har blivit mindre.     
 

2.9 Källkritik 
För att uppsatsen ska bli mer trovärdig har vi försökt att kritiskt granska de sekundära källor 
vi har valt. Vi har fokuserat på när våra källor var skrivna och i vilket syfte artikeln/boken är 
skriven.  
 
Alla våra artiklar är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och de är publicerade runt 
millenniumskiftet. Artiklarna är även citerade av andra publicerade artiklar vilket vi anser 
ökar trovärdigheten. Flera av författarna refererar till sig själv i deras artiklar, det här tycker vi 
kan vara både positivt och negativt. Det visar ett författarna har kunskap i ämnet då de har 
behandlat ämnet förut. Men deras tidigare åsikter kan avspeglas i artikeln vilket kan vara 
negativt enligt oss. Grunig33, Olkkonen med flera34 refererar ofta till sina tidigare studier. Vi 
tycker ändå att dessa artiklar är trovärdiga och relevanta för vår studie.   
 
De böcker som vi använder i vår uppsats är använda i tidigare uppsatser och studier. Vi anser 
att de är relevanta för vårt syfte även om några av böckerna kan betraktas som gamla. 
Hagstedts rapport35 om sponsring är gjord 1987. Mycket har skett sen dess men vi väljer ändå 
att referera till honom eftersom vi vill med hans rapport visa problematiken med att definiera 
sponsringen. De flesta böckerna är inte mer än 10 år gamla och därför anser vi att de är 
aktuella för vår uppsats. Några av våra böcker är skrivna ur en konsults synvinkel. De källor 
                                                 
32 Bryman, A. Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber ekonomi AB  
33 Grunig L. A. (2000) Public relations research: a tripartite model, Corporate Communications: An 
International Journal, Vol. 5, Nr. 2, sid. 75-80 
34 Olkkonen R. Tikkanen H. Alajoutsijärvi K. (2000) Sponsorship as relationships and networks: implications for 
research, Corporate Communications: An international Journal, Vol. 5, Nr. 1, sid. 12-18 
35 Hagstedt P. (1987) Sponsring mer än marknadsföring, EFI & Författaren  
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vi har i åtanke då är Grönkvist36 och Roos & Algotsson37. Innehållet i deras böcker kan 
uppfattas som en manual för hur ett företag ska bedriva framgångsrik sponsring.  
 
Vi är medvetna om det och har därför försökt att tona ner deras ”manual” där de vill 
praktisera deras egen uppfattning om hur sponsringsarbete ska gå till. Vi väljer att använda 
oss av de här böckerna för att ge läsaren en bild över hur sponsringsarbete kan gå till, inte 
som ett facit för hur det ska vara. 
 

2.10 Empiriframställning 
Utifrån frågemallen kommer vi att dela upp empirikapitlet i fyra rubriker.  
 

- Presentation av idrottsföreningarna 
- Sponsringsarbete 
- Relation till sponsorerna 
- Det ekonomiska läget 

 
Först kommer vi att presentera lite kort om varje idrottsorganisation, om deras kärnvärden, 
samt lite om hur de ser på sponsring. Andra delen kommer vi att gå in lite djupare på deras 
sponsringsarbete. Vi kommer att lägga fram hur utvecklad sponsringsverksamheten är hos 
varje idrottsorganisation, vad de har för mål med sponsringsarbetet, hur aktivt de jobbar med 
sponsringen samt hur de lockar till sig företag. Som tredje rubrik väljer vi att framföra mer 
om deras relation till sponsorer, vilka de har valt att samarbeta med och varför. Sist kommer 
vi att skriva om hur finanskrisen har påverkat varje idrottsorganisation.  
 

2.11 Analysmetod  
För att lättare finna ett samband mellan den teoretiska referensramen och den empiriska valde 
vi att presentera analysen för sig utifrån teorin för att sedan jämföra med 
empiriframställningen. Vi kommer att använda oss av den struktur vi valde för teorin för att 
analysera verkligheten.   
 
I analysprocessen kommer vi att utveckla innehållet i intervjuerna och jämföra den teoretiska 
referensramen med empirin. Vi har tagit med det som vi anser är väsentligt för studiens syfte 
och vi kommer att beskriva undersökningen utifrån teorierna. 

                                                 
36 Grönkvist U. (1999) Framgångsrik sponsring, SISU idrottsböcker och Grönkvist U. (2000) Sponsring & event 
marketing, Björn Lundén information 
37 Roos M. Algotsson U. (1996) Sponsring – Ett sätt att sälja, Sellin & Partner Bok och Idé AB  
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3 Teori   
 

3.1 Varumärkesutveckling och Varumärkesallianser 
Varumärket är ett begrepp som har funnits länge inom marknadsföring och varumärket kan 
beskrivas som ”Ett namn, en term, ett tecken, en symbol, eller ett annat kännetecken som 
särskiljer en säljares vara eller en tjänst”38 Uggla menar att varumärket har en betydande roll 
i en organisations marknadsföring. Om en organisation vill ha en bred kundkrets och locka 
nya kunder till sig ska de utveckla och vara medvetna om vad deras varumärke förmedlar. 
Han tycker därför att det är viktigt för ett företag eller en organisation att strategiskt jobba 
med att utveckla varumärket.39  
 
Definitionen ovan angående varumärket, är enligt Grönroos inte korrekt gällande ett 
tjänsteföretag. Eftersom en tjänst är en process som kunden oftast deltar i så är det 
tjänstemötet som skiljer olika tjänsteföretag åt, inte bara namnet, tecknet, symbolen eller ett 
kännetecken. Ett företag som producerar varor kan bygga upp deras varumärke med en 
produkt som smakar gott eller är av bra kvalitet, men för ett tjänsteföretag är det annorlunda. 
Kunden medverkar för det mesta i tjänsten och den process som utgör basen för 
varumärkesutvecklingen.40 Förmedlar idrottsklubbens varumärke en tjänst, en upplevelse, en 
produkt eller en kombination av dessa? Vi anser att det kan vara en kombination av dessa då 
de erbjuder både en tjänst, en upplevelse och en produkt. Tjänsten och upplevelsen kan vara 
en bra fotbollsmatch och en produkt kan vara en specifik idrottsprofil. Vi vill med 
ovanstående text visa att det kan vara komplicerat för en idrottsklubb att strategiskt bygga upp 
deras varumärke. Vi kommer inte att fördjupa oss i hur en idrottsklubb bygger upp deras 
varumärke eftersom vi med vår uppsats vill veta hur en idrottsklubb jobbar med sponsring.  
 
Då sponsringen kan vara en viktig del i en idrottsorganisations finansiella verksamhet borde 
det vara i deras intresse att vårda det egna varumärket. Vi har hittat en artikel som behandlar 
sponsringens påverkan på varumärket. Cornwell med flera hävdar i deras artikel att om 
organisationer arbetar med strategiskt sponsring så kan det bidra till att deras varumärke 
skiljer sig ifrån konkurrenternas, det kan även generera ett bättre finansiellt värde41. Vi vill 
därför undersöka om idrottsorganisationerna är medvetna om hur deras varumärke kan 
påverka deras sponsorer och hur sponsorernas varumärke påverkar idrottsorganisationernas 
varumärke.  
 
För att stärka det egna varumärket kan det vara fördelaktigt att skapa en allians mellan olika 
varumärken, en så kallad varumärkesallians eller co-branding42. Co-branding kan beskrivas 
som då två eller fler organisationer samarbetar och värdet på deras varumärken används för 
att skapa en relation som gynnar alla parter. Det kan uppstå då två eller fler varumärken 
medvetet paras ihop i en reklamkampanj. En strategi kan vara att genom ett annat varumärke 
skapa en positiv attityd mot en ny produkt eller en ny tjänst. En annan strategi kan vara att 
genom en varumärkesallians försöka förmedla en åsikt till kunderna. Att vara medveten om 

                                                 
38 Grönroos C. (2002) Service management och marknadsföring - en CRM ansats, Liber AB, sid. 316 
39 Uggla H. (2003) Organisation av varumärken - för kapitalisering och affärsutveckling, Liber Ekonomi, 2 
uppl. sid. 30 
40 Grönroos C. (2002) Service management och marknadsföring - en CRM ansats, Liber AB, sid. 315-317 
41 Cornwell B. T. Roy D. P. Steinard II E. A. Exploring Managers´ Perceptions of the Impact of Sponsorship on 
Brand Equity, Journal of Advertising, Vol. 30 Nr. 2, sid. 41-51 
42 Uggla H. (2002) Affärsutveckling genom varumärket, Liber Ekonomi, sid. 132 
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möjligheterna och riskerna med att förknippas med olika varumärken kan vara viktigt för 
organisationerna.43 Att bli förknippad med ett visst varumärke kan vara skadligt för det egna 
varumärket. Exempelvis om ett företag som säljer cigaretter vill sponsra en idrottsklubb som 
uppmanar sina spelare, publik och samhället till att vara rökfria. Då kan det vara fördelaktigt 
för dem att tacka nej till sponsringspengarna.44 Med vår uppsats vill vi undersöka om 
idrottsklubbarna i Umeå är medvetna om det negativa som ett sponsringsavtal kan medföra, 
har de någonsin tackat nej till en sponsor på grund av att sponsorns varumärke kan vara 
skadlig för det egna varumärket?    
 
Varumärkesallianser kan vara effektiva om de används på rätt sätt, såväl företag, 
organisationer, personal och kunder kan få fördelar tack vare en stark allians. I många fall 
används co-branding för att stärka båda företagens varumärken och därefter locka till sig nya 
kunder eller etablera sig på nya marknader.45 Vi tror att detta sker hela tiden då företag 
sponsrar en idrottsklubb. Ett företag som sponsrar en idrottsklubb får ett mervärde av 
klubbens varumärke, samma gäller det motsatta då idrottsorganisationen kan förknippas med 
ett företags varumärke. Enligt Blacket och Boad vill den som sponsrar synas med 
idrottsorganisationen för att få bra publicitet och därefter bygga en relation med deras publik 
för att locka till sig nya kunder46. Idrottsorganisationen som blir sponsrad kan skapa en 
relation med företagets anställda där de förmedlar organisationens kärnvärden.  
Idrottsorganisationen kan även använda företag som en reklampelare där de exempelvis kan 
annonsera sina nästkommande händelser.47 Att synas med en idrottsklubb som har bra 
kärnvärden kan vara något positivt för ett företag och samma sak kan gälla för en 
idrottsorganisation om de syns med ett företag som samhället förknippar med något positivt. 
Är idrottsklubbarna medvetna om det här och väljer de då strategiskt sponsorer som stärker 
sitt eget varumärke?     
 

3.2 Public Relations (PR) 
Lagae hävdar att för 15-20 år sedan uppfattades sponsringsverksamheten mer som en hobby 
och inte som en marknadsföringskanal. Pengarna gick till de aktiviteter eller idrottsklubbar 
som företagsledarna ansåg vara intressanta. Företagen hade också en dålig strategi för hur de 
skulle nå ut i media. Exempelvis så var en privat loge på en hockeymatch en förmån för 
ledarna i företaget och inte ett sätt att synas i media. Men utvecklingen har gått framåt och 
enligt Lagae så har organisationerna utvecklat en mer genomtänkt sponsringsstrategi. Han 
hävdar också att de som sponsrar syns i media och får därigenom bättre relationer med 
samhället.48 Vi menar att det kan vara delvis sant men inte alltid. Att de som sponsrar och 
syns i media får en bättre relation med samhället menar vi inte händer alla gånger men det kan 
nog inträffa i många fall. Lagae skriver också att PR handlar om att på ett strategiskt sätt 
bygga upp ett rykte om organisationen och att kunna försvara det ryktet. Att ha en bra relation 
med media och alla andra parter som är berörda av sponsringen är grunden till bra PR. 
Företagen vill med hjälp av sponsringen visa upp sina bra sidor och dölja det negativa, att 
synas med en idrottsklubb som står för något positivt kommer då att ge företaget bra PR och 

                                                 
43 Grossman R. P. (1997) Co-branding in advertising: developing effective associations, Journal of product & 
brand management, Vol. 6, Nr. 3, sid. 191-201  
44 Ibid 
45 Blackett T. Boad B. (1999) Co-Branding The science of Alliance, MacMillan Business, sid. 6-16 
46 Ibid 
47 Ibid 
48 Lagae W. (2003) Sports sponsorship and marketing communications - A European perspective, Financial 
Times Prentice Hall sid. 74-77 
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ett bättre rykte i samhället, samma sak gäller för idrottsklubben om de syns med en 
organisation som förmedlar något positivt.49  
 
Enligt Lagae så finns det olika typer av public relations gällande idrottsverksamheter. Den 
vanligaste formen är PR genom media, den här typen av PR är den äldsta men också den 
viktigaste eftersom det är en form av direktkontakt med samhället. Att via tidningar, tv eller 
radio bli uppmärksammad och därigenom kunna förmedla sitt varumärke är ett viktigt mål för 
företagen och idrottsklubbarna. Ett annat sätt att arbeta med PR är internt. De anställda är en 
tillgång och kan fungera som ambassadörer åt företaget eller idrottsklubben. Interna tidningar, 
möten, projekt eller personalfester kan vara olika saker som kan främja intern PR. En annan 
typ av PR är att ha en bra rekryteringskommunikation för att kunna attrahera bra personal. En 
idrottsklubb kan med hjälp av sina sponsorer bygga upp en bra verksamhet och locka till sig 
exempelvis bra spelare eller bra personal på kansliet. Organisationer kan också försöka 
påverka samhället med olika politiska budskap. Om de sponsrar en händelse som främjar en 
bättre miljö kan deras image stärkas och organisationen kan då i sin tur påverka andra aktörer 
att agera för en bättre miljö.50  
 
Det börjar bli mer viktigt för organisationerna med bra finansiell PR, då det kan locka mera 
finansiärer. Ett exempel på det är olika fotbollsklubbar som är börsnoterade. Att kunna visa 
upp en bra ekonomi och en utarbetat strategi gällande den finansiella verksamheten är vikigt 
för organisationerna om de vill bygga upp en bra image och få positiv PR. Den sista typen av 
public relations som Lagae anser är viktig är den direkta marknadsföringen av produkten eller 
tjänsten. Eftersom en ny produkt eller tjänst ska marknadsföras är det viktigt att direkt få bra 
PR för att underlätta försäljning. När det handlar om marknadsförings-PR inom sportvärlden 
kan några viktiga instrument vara möten med pressen för att presentera nya spelare eller 
nyhetsblad.51 Eftersom mycket information sprids via Internet, så kan det vara av stor vikt för 
organisationer att ha det i åtanke. De kan vara en stor fördel att försöka sprida sitt budskap via 
Internet för att skapa en bra relation till samhället.52 
 
Under 1990-talet ordnades ett evenemang eller fotbollsmatcher av den enkla anledningen att 
det var av intresse för dem som anordnade händelsen. Men Jiffer och Roos menade 1999 att 
det skulle utvecklas till att företag eller organisationer ordnar olika events för att skapa PR. 
De trodde också att det skulle bli vanligare med Event-Managers som hade som jobb att 
anordna evenemang för att exponera en image hos olika organisationer. De såg en utveckling 
mot att sponsring skulle gå från att ha varit en välgörenhet till en väl utarbetad 
marknadsstrategi för företagen.53 Med vår undersökning vill vi veta om 
idrottsorganisationerna har en strategi för hur de kan skapa bra PR för sig själva, om de 
genom sitt sponsringsarbete vill skapa en bra relation med samhället.      
     

                                                 
49 Lagae W. (2003) Sports sponsorship and marketing communications - A European perspective, Financial 
Times Prentice Hall sid. 74-77 
50 Ibid sid. 78-82 
51 Ibid 
52 Grunig L. A. (2000) Public relations research: a tripartite model, Corporate Communications: An 
International Journal, Vol. 5, Nr. 2, Sid. 75-80  
53 Jiffer M. Roos M. (1999) Sponsorship A way of communicating, Ekerlids förlag och Sponsor Strategi, sid.19-
24 
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3.3 Sponsring 
“Defining sponsorship is a bit like trying to harpoon a butterfly in a gale. As we know it 
today, it is something that has developed over the past 25 years, yet it has existed in one form 
for much longer than that.”54 
 
Enligt citatet ovan så är det svårt att hitta en korrekt definition om vad sponsring egentligen 
är. Men det som är säkert är att sponsring existerar och att olika sponsringsstrategier ständigt 
utvecklas. Det finns många olika definitioner och åsikter om vad sponsring är, några av dem 
är:  
 
 “Sponsorship is a Business method for communication and marketing which, in the short and 
long term, has the aim of contributing to the sponsor’s brand awareness and image, as well 
as increasing the sponsor’s sales. Sponsorship should benefit all those involved, and lead to a 
result that can be measured against pre-defined objectives.”55 
 
Enligt den här definitionen så är sponsringens huvudsakliga syfte att stärka och förmedla 
sponsorns varumärke samt att öka försäljningen. Den här definitionen tycker vi inte är 
passande för vår studie då den riktar sig i första hand till den som sponsrar och inte den 
sponsrade. Vi hittade då en annan definition som var mer inriktad på givandet av pengar.  
 
“Sponsorship is a gift or payment for some facility or privilege which aims to provide 
publicity for the donor.”56 
 
Den här definitionen har som utgångspunkt att sponsring är en gåva eller betalning för bra PR. 
Att olika företag betalar för bra PR är inte enligt oss en korrekt definition. Ett sponsoravtal är 
enligt oss mer komplicerat än bara att en betalning utförs för att sen få bra PR. En annan 
definition som vi tycker är mer aktuell är den nedanstående. 
 
“Sponsring kan ses som den sammanfattande termen för de samarbeten som förekommer 
mellan näringslivet och idrotten, av kommersiella och/eller sociala skäl, exklusive ideellt 
arbete och välgörenhet (jämför ”dold välgörenhet”). Som en del i detta utbyte mellan 
företagen och idrotten ingår reklam som en viktig komponent.”57   
 
Den ovanstående definitionen sammanfattar ganska mycket om vad vi anser sponsring är, att 
reklam är en viktig komponent håller vi med om, men inte den enda viktiga delen i ett 
sponsringsavtal. Vi tycker att det är svårt att hitta en bra definition om vad sponsring är, en 
kombination anser vi är bättre. Hagstedt försökte sammanställa några definitioner till en enda 
som beskrev de flesta attribut som andra forskare tyckte definierade sponsring, hans 
sammanfattning lyder som följer: 
 
”Någon bidrar med resurser av något slag till något eller någon och erhåller (eller 
åtminstone förväntar sig) något i utbyte.”58   
 

                                                 
54 Hagstedt P. (1987) Sponsring mer än marknadsföring, EFI & Författaren, sid. 8 Head V. (1981) 
55 Jiffer M. Roos M. (1999) Sponsorship A way of communicating, Ekerlids förlag och Sponsor Strategi sid. 25 
56 Hagstedt P. (1987) Sponsring mer än marknadsföring, EFI & Författaren, sid. 8, The Sports Council of the 
UK(1971)  
57 Ibid 
58 Hagstedt P. (1987) Sponsring mer än marknadsföring, EFI & Författaren, sid. 12  
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Det Hagstedt vill visa med den här definitionen är att det är problematiskt att beskriva 
sponsring eftersom det finns många olika åsikter om vad sponsring är, vissa menar att 
sponsring är ren välgörenhet. Hagstedt konstaterar att skillnaden mellan välgörenhet och 
sponsring är att i det sistnämnda fallet förväntar sig de som sponsrar att få någonting 
tillbaka.59  Under 1990-talet så sågs sponsringsverksamheten som välgörenhet enligt Jiffer 
och Roos, företagen donerade pengar till de idrottsklubbar eller evenemang som de hade 
intresse i.60 Men allt förändras och i början av 2000-talet så är sponsring en väl utvecklad 
marknadsföringsstrategi skriver Dolphin. Det blir vanligare för företag att kommunicera sina 
budskap genom olika idrottsklubbar, evenemang och kulturella händelser. Många tycker 
också att sponsringen håller på att bli en del av marknadsföringsmixen.61  Nedan visar vi en 
figur som beskriver relationen mellan sponsring och välgörenhet, den visar på hur sponsring 
kan definieras beroende på vilka effekter sponsorerna förväntar sig. Om en organisation inte 
förväntar sig någon effekt av sponsringen eller att de inte känner något behov att utvärdera sin 
sponsringsverksamhet så är det inte sponsring utan välgörenhet. Men om de förväntar sig 
någon effekt där de kan mäta ett resultat ser de sponsringen som något mer än välgörenhet.62 
Vi tycker den här figuren kan anpassas till vår studie. Eftersom det kan vara viktigt för 
idrottsorganisationer att veta om de ser sponsringen som välgörenhet eller inte. Vi anser att 
figuren är relevant, vi har även sett att tidigare studier som har gjorts om sponsring använt sig 
av den här figuren. 
 
 

 
Figur 2 Modellen visar relationen mellan sponsring och välgörenhet (omarbetat från Hagstedt 1987)63

 

 
Grönkvist hävdar att även domstolar och skattemyndigheten lever kvar i tron om att sponsring 
är ensidigt stöd och inte ett utbyte mellan den som sponsrar och den sponsrade. Därför kan det 
uppstå stridigheter angående olika avdragsfrågor m.m.64 Eftersom Grönkvist skrev sin bok för 
nio år sedan, vet vi inte om domstolar och skattemyndigheten lever kvar i den tron men vi vill 

                                                 
59 Hagstedt P. (1987) Sponsring mer än marknadsföring, EFI & Författaren sid. 19 
60 Jiffer M. Roos M. (1999) Sponsorship A way of communicating, Ekerlids förlag och Sponsor Strategi, sid. 26 
61 Dolphin R. R. (2003) Sponsorship: perspectives on its strategic role, Corporate Communications: An 
International Journal, Vol. 8, Nr. 3, sid. 173-186 
62 Jiffer M. Roos M. (1999) Sponsorship A way of communicating, Ekerlids förlag och Sponsor Strategi, sid. 26 
63 Ibid 
64 Grönkvist U. (2000) Sponsring & event marketing, Björn Lundén information, sid. 10 
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med detta visa att det finns många olika åsikter om sponsring är välgörenhet eller inte. Men 
något som många är överrens om är att sponsringen har två utmärkande egenskaper som få 
andra marknadsföringsstrategier har. En utmärkande egenskap är förmågan att nå ut till 
många olika målgrupper och att samtidigt uppfylla olika mål inom målgrupperna. Den andra 
egenskapen är att den sponsrades positiva varumärke kan bidra till att den som sponsrar blir 
förknippad med det varumärket.65 Det här håller vi med om då det är få andra 
marknadsföringsstrateger som erbjuder de här två egenskaperna på samma gång. Här ovan har 
vi skrivit att det är svårt att definiera sponsring och att det finns olika uppfattningar om 
sponsring är välgörenhet eller inte.  

3.3.1 Syfte med sponsring  
Det främsta syftet med sponsring var enligt Roos och Algotsson att idrottsorganisationer ville 
ha mer pengar för att kunna utvecklas. För att organisationerna skulle kunna fortsätta sin 
utveckling och satsning på framtiden började de leta efter andra sätt att finansiera 
verksamheten. Det var på 1980-talet som sponsringen började växa och bli mer organiserad 
enligt Roos och Algotsson.66 Vi håller med om att den främsta anledningen till sponsringen 
mest troligt är ekonomisk och att sponsringen har blivit mer professionell de senaste 20 åren. 
Det ska därför bli intressant att undersöka om de idrottsorganisationerna som vi gör studien på 
ser sponsringen som endast ett ekonomiskt hjälpmedel eller om det har skett en utveckling.   
 
En annan anledning till att sponsringen har växt är den ökade konkurrensen mellan företagen 
enligt Roos och Algotsson. För att nå ut till den stora massan så började företag använda sig 
av sponsring som en marknadsföringsstrategi. Att genom sponsring kunna exponera sina 
produkter, budskap och sitt varumärke blev en fungerande strategi. Företagen såg att det blev 
viktigare att kommunicera med omgivningen och inte bara med konsumenterna, det blev 
lättare för företagen att skapa sig en profil och en image genom att använda sig av sponsring. 
Samhället har även börjat ställa högre krav på företagen, de ska ta sitt ansvar och vara ett gott 
föredöme. Roos och Algotsson tror ett sätt kan vara att sponsra olika evenemang och 
organisationer som människor kan identifiera sig med. Genom att företag började göra det så 
kunde de bygga upp en image och därefter lättare kommunicera med allmänheten. Ett annat 
syfte med sponsring kan vara att olika företag kan använda sig av den sponsrade 
idrottsklubben som en mötesplats med övriga företag som sponsrar samma idrottsklubb eller 
för att utöka kundkretsen. Men framförallt så bildas ett samband mellan sponsorn och den 
sponsrade, deras varumärken kan stärka varandra.67 Detta vill vi relatera till det vi skrev 
tidigare om co-branding, där ett samarbete mellan två eller fler varumärken kan skapa en 
relation som gynnar bägge parter68. Vi vill då med vår studie undersöka om 
idrottsorganisationerna har en strategi där de vill bli förknippade med starka varumärken eller 
om de väljer sponsorer efter hur mycket pengar de bidrar med.  
 
En annan positiv egenskap med sponsring som marknadsföring är att den kommunikativa 
kraften är stor då många olika medier går att nyttja. Några negativa saker med 
sponsringsarbete är att det är kräver noggrann förberedelse, planering och det kan vara 
tidskrävande. Det krävs också stor kunskap i ämnet, då själva exponeringen fortfarande är den 

                                                 
65 Grönkvist U. (2000) Sponsring & event marketing, Björn Lundén information, sid. 10 
66 Roos M. Algotsson U. (1996) Sponsring – Ett sätt att sälja, Sellin & Partner Bok och Idé AB, sid. 9 
67 Ibid sid. 10-11 
68 Grossman R. P. (1997) Co-branding in advertising: developing effective associations, Journal of product & 
brand management, Vol. 6, Nr. 3, sid. 191-201 
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vanligaste formen av sponsring. Det kan då vara vikigt att ha bra kunskap om själva 
sponsringen och olika strategier som finns.69     

3.3.2 Sponsringspolicy och strategi 
Roos och Algotsson menar att varje organisation, företag eller idrottsklubb bör ha en 
utformad och nedskriven sponsringspolicy där det finns klara riktlinjer om sponsringsarbetet. 
Policyn kan fungera både som ett viktigt hjälpmedel både internt och externt. 
Organisationens, företagets eller idrottsklubbens mål, syften eller målgrupper är exempel på 
sådant som borde ingå i en sponsringspolicy.70 Vi anser att det inte behöver vara så i 
verkligheten och många företag och organisationer skulle nog hålla med oss på den punkten. 
Vi tror att det här kan ses som något frivilligt och inte något som ska finnas i varje 
organisation eller företag. Vi är medvetna om att författarna är konsulter och de vill 
förespråka att det ska finnas en nedskriven sponsringspolicy i varje organisation och företag 
för att det ligger i deras eget intresse, men vi vill ändå göra en sammanfattning här nedan av 
deras sponsringspolicy för att läsarna ska få en bild över vad som vi menar med en 
sponsringspolicy. Enligt Roos och Algotsson bör följande punkter ingå i en sponsringspolicy:  
 
� Inledning – en definition av vad sponsring är och hur den ingår i organisationens 

övergripande strategi och planering 
� Mål – övergripande mål samt prioriteringar i olika delmål 
� Målgrupper – definierade primär- och sekundärgrupper med klarlagd profil 
� Nyckelord – värdeord som sponsoraktiviteten ska kopplas ihop med 
� Vad företaget sponsrar – planerade aktiviteter per produkt 
� Vad företaget inte sponsrar – viktigt att även klargöra de områden som företaget inte 

bör sponsra 
� Avtal – beskrivning av hur ett avtal ska vara uppbyggt 
� Uppföljning/mätningar – beskrivning av hur uppföljningar och mätningar genomförs 
� Kontaktpersoner – vem man ska kontakta vid frågor eller beslut, samt 

ansvarsfördelning 
 

Författarna anser också att en sponsringspolicy kan göras om varje år eller då nya kontrakt 
ska tecknas. Vanligtvis så bör en sponsringspolicyns övergripande text göras om varje 3-5 års 
period.71 Den här checklistan är anpassad efter hur ett företag kan gå till väga gällande 
sponsringspolicy men vi tycker att den kan anpassas efter en idrottsklubb om de känner ett 
behov av en nedtecknad policy gällande sponsring. Men som vi skrev ovan, vi tror inte att en 
nedskriven policy behöver vara nödvändig men det kan vara ett hjälpmedel när 
sponsringskontrakt ska skrivas.  
 
Grönkvist har sammanställt en handlingsplan för organisationer som bedriver 
sponsringsverksamhet. Han tycker att det är tre olika faktorer som styr själva processen, det 
beror på avtalets storlek, vilka ambitioner de inblandade har och vilka resurser som finns. Om 
det är ett litet avtal så hämmar det kreativiteten för sponsringen. Men om avtalet är större så 
beror ett lyckat sponsringsarbete på ambitionerna hos de inblandade. Den sista och mest 
avgörande faktorn är vilka resurser som det finns tillgång till, då det gäller stora 
sponsringsavtal så måste de som sponsrar inte bara sponsra med en summa pengar utan även 
investera i tid och även vara beredda på andra kostnader som kan uppstå.72 Även här vill vi 

                                                 
69 Roos M. Algotsson U. (1996) Sponsring – Ett sätt att sälja, Sellin & Partner Bok och Idé AB, sid. 34-37 
70 Ibid sid. 70-71 
71 Ibid 
72 Grönkvist U. (2000) Sponsring & event marketing, Björn Lundén information, sid. 162-164 
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poängtera att en handlingsplan inte ska ses som något som ska finnas i varje organisation eller 
företag. Vi väljer att göra en sammanfattning av Grönkvists handlingsplan för att ge en bild av 
hur olika företag eller organisationer kan gå till väga då de ska jobba med sponsring. Här 
nedan har vi gjort en sammanfattning av Grönkvists handlingsplan: 
 
� Planering och organisering: Att ha en eller flera personer som har ansvaret för 

sponsringsarbetet.  
� Mål: Mätbara och realistiska mål är något som kan finnas i en handlinsplan.  
� Målgrupper: Att fundera över vilka målgrupper som är aktuella.  
� Idéstorm: Att ha nya och roliga idéer kan gynna sponsringssamarbetet för båda parter.  
� Tidsplan: Organisationer kan göra en budget och en tidsplan för hur sponsringsarbetet 

ska fungera. 
� Våga chansa: Här vill Grönkvist förespråka att man ska våga chansa lite gällande 

idéer och att våga frångå den ursprungliga planen.73 
  
Den här handlingsplanen är bara ett exempel på hur det kan se ut, vi kommer att undersöka 
hur idrottsklubbarna går tillväga när de arbetar med sponsringen och den här handlingsplanen 
kan bli användbar om vi ska göra en jämförelse. Eftersom idrottsklubbar bedriver ideell 
verksamhet så förstår vi att det kan vara svårt för dem att ha en sponsringspolicy och en 
handlingsplan. De kan också ha valt att inte ha någon sponsringspolicy eller handlingsplan, 
just därför kommer vi att undersöka om så är fallet.  
 
En studie gjord av Olkkonen med flera hävdar att tidigare artiklar och böcker om sponsring är 
mera gjord för konsulter och det liknar mer en manual för hur sponsringsarbete ska gå till74. 
Det håller vi med om då några av våra böcker är skrivna i det syftet. En av Olkkonen med 
fleras huvudargument i deras rapport var att den forskning som var gjord före år 2000 hade 
bristande teoretisk grund75. Olkkonen med flera ville med sin rapport visa att forskning kring 
ett mera relationsskapande sponsorskap skulle vara grunden i sponsring, inte som tidigare då 
fokus låg på andra egenskaper. De skriver att nätverksteorin, där de inblandade bygger upp ett 
nätverk av relationer för att kunna nyttja varandra för vidare utveckling, kan vara en strategi 
som kan användas när det gäller sponsring.76   

3.3.3 Nätverksteorin 
Enligt Nygaard och Bengtsson handlar nätverksteorin om att ingen organisation är oberoende 
av omgivningen. Det betyder att företag tar kontakt och skapar relationer med andra företag. 
Sedan kan det vara viktigt för dem att vårda dessa relationer. Då kan företagen nyttja 
relationerna till övriga företag för att utvidga sina kontaktnät och förhoppningsvis få en större 
kundkrets.77 Nygaard och Bengtsson menar att ett nätverk skapas utifrån det ekonomiska 
utbytet som företagen har, men senare bildas en social relation som bidrar till att de 
inblandade företagen börjar känna tilltro till varandra. När företagen känner tilltro och 
samarbetar med varandra har ett starkt nätverk bildats.78 Det som vi finner intressant är om 

                                                 
73 Grönkvist U. (2000) Sponsring & event marketing, Björn Lundén information, sid. 162-164 
74 Olkkonen R. Tikkanen H. Alajoutsijärvi K. (2000) Sponsorship as relationships and networks: implications for 
research, Corporate Communications: An international Journal, Vol. 5, Nr. 1, sid. 12-18 
75 Ibid sid. 12-18 
76 Ibid 
77 Nygaard C. Bengtsson L. (2002) Strategizing: en kontextuell organisationsteori, Studentlitteratur , sid. 217-
224 
78 Ibid 
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företagen i vårt fall vill sponsra en viss idrottsklubb för att komma i kontakt med andra 
sponsorer för ett samarbete. 
 
Olkkonen med flera ville att fler studier skulle göras angående nätverksteorier i samband med 
sponsring79. Olkkonen gjorde 2001 en studie om just detta80. Studien var gjord på Nokia 
mobiltelefoner som skrev på ett treårigt sponsorkontrakt med IFS(International Ski 
Federation). Han fann att det var ganska tydligt att Nokia nyttjade IFS nätverk med sponsorer 
för att utöka sin egen kundkrets och skapa nya relationer på andra marknader. Det finns inget 
rätt sätt att bygga ett nätverk med sponsorer enligt Olkkonen men med hans studie vill han 
bidra till att fler företag och organisationer är medvetna om att det kan vara ett sätt att få ut 
mera av sin sponsring.81 Med detta i åtanke ska vi undersöka om idrottsklubbarna i Umeå har 
någon slags nätverksstrategi i sitt sponsringsarbete. 
   

3.4 Ekonomi 
I slutet av 1980-talet då lågkonjunkturen drabbade Sverige sjönk sponsringen avsevärt. 
Grönkvist tycker inte att det här var överraskande då sponsringen på den här tiden var mest 
amatörmässig och primitiv. Det blev naturligt för företagsledarna att skära ner på de poster 
som bara sågs som en kostnad och inte som marknadsföring. Under 1980-talet såg många 
företag sponsringen som en kostnadspost och inte som ett sätt att marknadsföra sig själv. 
Grönkvist tror att en av orsakerna som bidrog till att sponsringen sjönk som en sten var att 
företagen bara såg sponsringen som en kostnad och inte som ett marknadsföringsverktyg.82 
Nu 20 år senare befinner vi oss i en ny lågkonjunktur, kommer då idrottsorganisationer i 
Umeå förlora sponsorer på grund av det ekonomiska läget? En annan sak som kan påverkas 
av en lågkonjunktur kan vara sponsringsavtalets längd83. Att skriva avtal över flera år som 
kan gynna ett långt och bra samarbete blev svårt under och några år efter den förra 
lågkonjunkturen. Grönkvist hävdar också att det här ledde till att attityden ändrades gentemot 
sponsringen, sponsorerna började ställa mera krav och förväntade sig motprestationer, vilket i 
sin tur ledde till en mer affärsmässig syn på sponsring.84 Vi är medvetna om att 
lågkonjunkturen kan vara i ett tidigt stadium och våra undersökningsobjekt kanske inte har 
märkt någon skillnad än. Men vi har ändå valt att inkludera detta i vår studie.         
 

                                                 
79 Olkkonen R. Tikkanen H. Alajoutsijärvi K. (2000) Sponsorship as relationships and networks: implications for 
research, Corporate Communications: An international Journal, Vol. 5, Nr. 1, sid. 12-18 
80 Olkkonen R. (2001) Case study: The network approach to international sport sponsorship arrangement, 
Journal of business & Industrial marketing, Vol. 16, Nr. 4, sid. 309-329 
81 Ibid 
82 Grönkvist U. (2000) Sponsring & event marketing, Björn Lundén information, sid. 25 
83 Ibid sid. 26 
84 Ibid 
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4 Sponsring i Umeå           
 

4.1 Presentation av idrottsföreningarna 
- Umeå IK Damfotboll 

Umeå IK bildades redan år 1917 och som valspråk togs: "Sic itur ad astra - så går man mot 
stjärnorna". Föreningen lägger all sin fokus och kraft på damfotbollen och deras framgångar 
har varit många. Laget har under sina år vunnit bland annat sju Sm-guld och två Europa 
mästartitlar. Umeå IK värderar gemenskap högt och vill med sin organisation förespråka 
familjeanda där alla är välkomna.85  
  
Syftet med Umeå IK:s sponsringsarbete är att få in pengar till organisationen för att de ska 
överleva sportsligt men även så att de kan marknadsföra sig som organisation. Historiskt sett 
har det hänt mycket med deras sponsringsarbete då föreningen för ca 10 år sen hade omkring 
tio sponsorer till dagens ungefärliga femhundra sponsorer.   
 
”Och då är damfotbollen en ganska ung sport fortfarande och det har varit många fördomar 
att jobba emot.”  

Susanne Ganberg – Umeå IK 
 
Några av deras sponsorer är:  
Motorcentralen, InterSport, Umeå Energi, Folksam, Malmö Aviation mm.  
 

- Umeå FC Herrfotboll 
1987 bildades Umeå FC och redan då var deras mål att formera ett konkurrenskraftigt 
fotbollslag med klar elitprofil. De har haft en säsong i Allsvenskan och tio säsonger i Sveriges 
näst högsta division. Umeå FC bedriver en elitfotbollsklubb på herrsidan som ska ha gott 
samarbete med de stadsdelsklubbar som finns i Umeå. Deras mål är att Umeå FC ska präglas 
av hög kvalité och alltid sträva efter det perfekta.86 Enligt Umeå FC vill de att deras 
sponsringsarbete ska vara annorlunda. 
 
”Vi är rätt så klara med att vi inte vill jobba på ett sådant sätt [sponsring] bara för att få in 
pengar. Vi vill någonting mer, vi vill att företagen ska känna att det finns ett mervärde, att på 
något vis blir business to business och det var vi jobbat rätt mycket med.” 

           Anders Svensson – Umeå FC 
 
Som sponsorer har de bland annat:  
All miljö, Dialect, All Star, Norrporten, Swedbank med flera.  
 

- IFK Umeå Badminton  
Badminton-sektionen bildades år 1964 inom IFK Umeå, de ville hålla sina medlemmar aktiva 
inom sporten för att sedan kunna bygga upp idrottsliga målsättningar. Badmintonföreningen 
profilerar sig som:  
IFK Umeå – badmintonföreningen med barn-, ungdoms-, motions- och elitverksamhet.87 
 

                                                 
85 Umeå IK: s hemsida  
86 Umeå FC: s hemsida 
87 IFK Umeå badmintons hemsida 
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IFK Umeå badminton säger i intervjun att de vill vara en elitförening där stommen består av 
egna produkter. Sponsringen har en avgörande roll för elitverksamheten, syftet med 
sponsringen bli då främst ekonomsikt. Historiskt sett har sponsringsarbetet ändrats för 
föreningen, de säger att den största förändringen skedde efter att de hade byggt en egen 
badmintonhall. Efter det kunde de erbjuda mera förmåner till företagen som tider i hallen för 
de anställda.  
 
”Det har blivit en väldigt stor skillnad när hallen byggdes, jämfört med innan när det gäller 
sponsorer.”  

                Anton Jonsson – IFK Umeå badminton 
 
En del av deras sponsorer är: 
Delta, NCC, Sweco, Puma, Intersport med flera.  
 

- IKSU Daminnebandy  
Sektionen IKSU Innebandy bildades 1988 och numera finns IKSU representerade med ett 
damlag i den nationella Elitserien. IKSUs damlag har redan tre Sm-guld på sin meritlista och 
satsar på många fler. IKSU innebandy ska vara seriösa, professionella, visa ödmjukhet, ha 
respekt och vara noggranna med allt de gör.88  
 
Syftet med deras sponsring, eller partnerskap som de vill kalla det är framförallt att generera 
intäkter till verksamheten enligt Niklas Ekblom. Men de vill även kunna förse spelarna med 
förmåner som bilar, boende, mat, skor och innebandyklubbor.  
 
”Det är ju ideellt arbete och man arbetar med företag och partners för att få in intäkter, det 
är för att finansiera verksamheten.” 
 

                      Niklas Ekblom – IKSU Innebandy 
 
Några av deras sponsorer är:  
PEAB, Stadium, Salming, AXA, Länsförsäkringar Västerbotten och några fler.   
 

4.2 Sponsringsarbete 
Umeå IK marknadsför sig genom att synas i media, tv-reklam, radioreklam, tidningsannonser 
och digital reklam. Inför varje hemmamatch är det viktigt för dem att synas och de har flera 
åtgärder för att lyckas med det. Umeå IK försöker samarbeta med andra organisationer för att 
kunna marknadsföra sig. Media har blivit mer intresserad av att sända matcher och då blir det 
mer aktuellt för många företag att synas i samband med det anser Susanne Granberg. Umeå 
IK: s sponsringsarbete pågår hela året men de är mest aktiva mellan november och februari. 
Föreningen har två personer som jobbar med marknadsföring och sponsring men ibland tar de 
även hjälp av vissa säljbolag.  
 
”Sen är det ju sådär att som ett damfotbollslag är det ju inte så att vi har miljoner i kassan 
som vi kan kasta ut på marknadsföring, utan vi försöker göra mycket via samarbeten och gå 
lite grann på ringar på vattnet så att säga.” 

Susanne Granberg – Umeå IK 
 

                                                 
88 IKSU innebandys hemsida 
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Umeå IK har ingen nedskriven sponsringspolicy, de erbjuder olika paketlösningar som deras 
sponsorer kan välja mellan. Antingen kan sponsorerna välja en av de olika nivåerna som 
erbjuds eller kan ett förslag skräddarsys. Susanne Granberg säger att de är ganska 
strukturerade och att föreningen har varit tidiga med att göra de olika paketen som 
sponsorerna kan titta på. En annan sak som de tror lockar sponsorer är sportslig framgång och 
att de syns mycket i media. De vill även uppmuntra att företagen verkligen använder sig av 
sponsringsavtalet, att de exempelvis använder sig av spelarna i sin egen marknadsföring. Att 
sponsra Umeå IK ska generera något mer än bara en skylt på arenan. 
 
Umeå FC försöker i sin marknadsföring testa nya kanaler för att nå ut till samhället. De ska 
försöka marknadsföra sig via Facebook som är en sida på Internet där människor bland annat 
kan dela med sig av personlig information, eller vara medlemmar i olika grupper exempelvis 
Umeå FC. De marknadsför sig också med hjälp av att vara ute och visa upp sig, de besöker 
kunder, företag, och andra fotbollsklubbar för att knyta kontakter och locka människor till 
matcherna. 
 
”Och vi ser även då givetvis vår hemsida som en bra kanal. Där har vi lagt upp lite nytt med 
lite videoklipp och sådär, där man intervjuar spelarna på träningarna och så vidare.”   

Anders Svensson – Umeå FC  
 
Umeå FC har ingen direkt nedskriven sponsringspolicy. De har olika nivåer på sponsringen 
och den som är huvudsponsor har branschexklusivitet. Umeå FC resonerar också som så att 
fotbollen kanske bara ska vara en del i ett större koncept. De vill driva en annan typ av 
verksamhet som har en säljande produkt året runt som kan generera pengar, som i sin tur kan 
investeras i det sportsliga. Med en annan verksamhet menar Anders Svensson att en 
idrottsorganisation i framtiden ska försöka hitta något mer som de kan locka med inte bara det 
sportsliga. Vad det skulle kunna vara vet han inte riktigt men det här är något som föreningen 
vill utveckla. Umeå FC har använt sig av en analysbyrå som gjorde ett utskick där 
sponsorerna fick svara på lite frågor om sponsringsarbetet. Sedan använder sig Umeå FC av 
den informationen för att kunna förbättra och förnya sitt sponsringsarbete. De försöker sedan 
att utvärdera sponsringsarbetet för att kunna utveckla samarbetet.                
 
”Precis som man har utvärderingsträff med personalen, utvecklingssamtal och sånt så ska 
man ha sånt med sina samarbetspartners.” 

Anders Svensson – Umeå FC 
 
IFK Umeå Badminton ger ut en egen tidning där de marknadsför sig själva som förening 
och sina sponsorer. Förra året gav de ut fyra nummer som skickas ut som en bilaga till 
Västerbottenskuriren som har flera tusen läsare dagligen. Det andra stora 
marknadsföringsverktyget som de har är deras badmintonhall, IFK Umeå står som ägare och 
det är en viktig grundstomme i verksamheten. De tror att deras badmintonhall är ett stort 
dragplåster gällande sponsorer. Exempelvis kan de erbjuda träningstider till företagen där de 
anställda kan spela badminton, innebandy eller något annat.  
 
IFK Umeå badminton har en policy, de ska ha en bred verksamhet där alla ska få möjlighet att 
utvecklats. Deras sponsringsarbete bygger mycket på personliga kontakter där kontakten med 
företagen är avgörande enligt IFK Umeå badminton. 
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”Alltså hela idrotts Sverige tror jag bygger mycket på personliga kontakter och där är vi 
inget undantag, det är ofta det som avgör om man får just den här sponsringen.”  

Kurt Knutsson – IFK Umeå badminton 
 
IKSU innebandy marknadsför sig genom affischer och annonser i huvudsak, men även 
Internet, deras egen hemsida och andra sidor som Facebook. En annan sak som de gör för att 
synas är att ordna olika events och tävlingar. Anordna tävlingar inför matcher, synas i butiker 
och marknadsföra matcherna ute i allmänheten är något som de försöker göra för att synas. 
IKSU innebandy försöker locka med kreativa lösningar, inte bara en reklamskylt på 
matcherna eller ett reklamtryck på en tröja. Ett exempel på det är ett kickbacksystem som de 
använder sig av, det innebär att om någon går till en av deras sponsorer och anger koden 
IKSU innebandy genererar det intäkt för IKSU innebandy då de förser företagen med nya 
kunder.  
 
”Andra smarta grejer som man kan göra är att anordna events eller utbilda spelarna i vad 
sponsorns varumärke och produkt innebär så att spelarna blir bra leverantörer för 
varumärket.” 

Nicklas Ekblom – IKSU Innebandy 
 
De ser också att företagen har blivit bättre på att använda sig av spelarna i sin 
marknadsföring, eller i olika evenemang som företagen ordnar.   

 
IKSU innebandy har en nedskriven policy, varje gång de inleder ett nytt partnerskap sitter de 
ned och definierar gemensamma mål med samarbetet. Under året försöker de hålla sina 
partners aktiva och delaktiga genom att ha kontakt med dem.  
 
”Nu för tiden när vi inleder ett partnerskap sitter vi ned och definierar vad vi ska ha för 
gemensamma mål och även vad partnern har för mål med samarbetet. Sen sitter vi ner och 
funderar också omkring hur vi ska utvärdera och följa upp och se om det ger någon effekt.” 

Nicklas Ekblom – IKSU Innebandy 
 
”Under året försöker vi hålla våra partners aktiva och delaktiga, anordna föreläsningar eller 
bjuda på mat innan matchen, hålla igång dem helt enkelt.” 

Nicklas Ekblom – IKSU Innebandy 
 

4.3 Relation till Sponsorerna 
Umeå IK damfotboll har många företag som sponsrar dem. De har många företag som 
sponsrar med en mindre summa pengar och andra företag som bidrar med större summor. De 
som bidrar med de större summorna är deras huvudsponsorer eller samarbetspartners som de 
också kallas. Umeå IK försöker ha en nära relation till alla sina sponsorer men speciellt med 
sina huvudsponsorer. Få dem att känna sig som en del av laget, ge dem valuta för pengarna 
och erbjuda dem något mer utöver kontraktet är något som Umeå IK tycker är viktigt. 
 
”Dels har vi ett nätverk där vi samlar ihop de största samarbetspartners och låter de lära 
känna varandra. Det tror jag är jättebra för de och så är det bra för oss, för lär de känna 
varandra och komma överrens så blir det svårare att klippa banden sen.” 

Susanne Granberg – Umeå IK 
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Umeå IK jobbade tidigare hårt för att bli sponsrade av kända märken för att de ska få högre 
status på sitt arbete. Nu då deras eget varumärke har fått högre status är det inte lika viktigt 
enligt Umeå IK. Men självklart anser de att ett känt varumärke ger högre status till det egna 
varumärket. De tycker också att sponsorerna stärker varumärket, speciellt då företagen 
använder sig av Umeå IK: s spelare i sin marknadsföring. Exempelvis att spelarna finns med i 
Volkswagens reklamfilmer. Att samarbeta på det här viset tycker Umeå IK är viktigt för att 
varumärket ska stärkas. 
 
”Det är inte lika viktigt för oss nu men det är klart att VW ger en högre status än ‘kalles 
korvkiosk’” 

Susanne Granberg – Umeå IK 
 
Umeå IK har tackat nej till ett fåtal företag som har varit intresserade av att sponsra dem. Det 
beror mest på olika regler som säger att de inte får bli förknippade med vissa varumärken, 
eller att de har erbjudit andra sponsorer branschexklusivitet. Men även om de fick det så 
skulle de inte ha en sponsor som inte passar in i deras koncept där de vill förespråka 
familjeandan. De vill inte bli förknippade med något som kan skada det egna varumärket, till 
exempel alkohol eller politiska budskap. 
 
De som sponsrar Umeå FC är mestadels företag som är verksamma i Umeå. Umeå FC 
erbjuder olika sponsringsnivåer där företag kan välja hur mycket pengar och tid de vill 
spendera på sponsringssamarbetet. Umeå FC befinner sig nu på en sportslig nivå som inte har 
så högt exponeringsvärde. Att synas på deras matchtröja har inte så högt 
marknadsföringsvärde för företagen enligt Umeå FC. De tror att eftersom företagen har blivit 
mer seriösa i sitt sponsringsarbete så måste även idrottsklubbar följa med i utvecklingen, 
kunna erbjuda något mer än bara sponsring.  
 
”Vi försöker vara en koordinator i ett affärsnätverk där företag träffas tillsammans i olika 
forum och på så vis skapar kontakter” 

Anders Svensson- Umeå FC 
 
Umeå FC anser att de måste använda sådana vägar för att kunna attrahera näringslivet. Genom 
att locka med sitt nätverk tror de att sponsorerna vill samarbeta med dem och därefter kan de 
genomföra sin sportsliga satsning. Enligt Umeå FC så ser företagen en möjlighet att knyta 
affärskontakter med andra företag genom att ingå i deras sponsringsnätverk. Om de klättrar i 
seriesystemet tror de att sitt exponeringsvärde blir högre och då kommer mer sponsorer att 
vara intresserade av att synas på deras tröjor m.m. De vill med sin sponsring uppmana till att 
sina sponsorer ska få ett mervärde och inte bara bidra ekonomiskt. 
 
Umeå FC anser att sponsorerna stärker det egna varumärket, även om pengarna styr så vill de 
bli förknippad med varumärken som stärker det egna varumärket. Det här kan vara svårt anser 
Umeå FC, eftersom de vill ha sponsorer som stärker varumärket men i slutändan är det ju 
ändå pengar som är viktigast för föreningen. 
 
Umeå FC har aldrig tackat nej till en sponsor och de hoppas att de aldrig behöver göra så. Om 
ett företag som inte har samma värderingar som idrottsklubben skulle vilja sponsra dem skulle 
de utvärdera hur detta företag skulle påverka det egna varumärket.  
 
”Men det är klart om det är porr- eller sprit-industrin som vill sponsra blir det svårt.” 

Anders Svensson – Umeå FC        
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Företagen som sponsrar IFK Umeå badminton är verksamma i Umeå. IFK Umeå badminton 
jobbar mer med hjärta och att bygga personliga relationer till sina sponsorer. Deras 
sponsringsarbete bygger på att skapa en personlig relation, kunna erbjuda något extra såsom 
tillgång till badmintonhallen. Företagen som sponsrar har tillgång till hallen där personalen 
kan spela badminton, innebandy eller någon annan sport. Att kunna erbjuda något sådant, plus 
att IFK Umeå badminton ständigt försöker utveckla sina relationer med sina sponsorer är 
deras främsta strategi för att locka till sig sponsorer enligt dem själva. De anordnar också 
events där sponsorerna träffar varandra. IFK Umeå har haft i princip samma sponsorer hela 
tiden och de har en nära relation till dessa.        
 
Pengar är den främsta anledning som avgör vilka företag som sponsrar IFK Umeå badminton, 
men det är ändå viktigt för dem att bli förknippade med andra varumärken som har samma 
värderingar som dem.  
 
”Kan man synas tillsammans med etablerade företag då är det positivt för det lockar fler 
sponsorer.”  

Anton Jonsson – IFK Umeå badminton 
 
De har aldrig tackat nej till en sponsor men om ett företag som exempelvis säljer öl skulle 
vilja sponsra dem med mycket pengar skulle de tacka nej.  
    
IKSU innebandy har många företag som sponsrar dem. Det finns många företag som 
sponsrar med en mindre summa pengar och sen finns det företag som sponsrar med mer 
pengar och material. Exempelvis så sponsrar Stadium och Salming med material till spelarna. 
IKSU innebandy vill att deras sponsorer ska få ut något mer av sponsringen, inte bara donera 
pengar. Med det här menar de att företagen inte bara ska bidra med pengar som en 
välgörenhet utan vilja ha ut något mer av samarbetet. De har för tillfället några sponsorer som 
bidrar med mycket pengar men IKSU innebandy anser att vissa av dessa företag inte får så 
mycket värde av att sponsra, det handlar mer om välgörenhet. Dessa företag bryr sig inte om 
att utvärdera och utveckla partnerskapet. Då har IKSU innebandy börjat titta på och prioritera 
sponsorer utifrån vad de kan ge sponsorerna för värde. Många företag har också ändrat 
inställning till sponsring och vill nu se en effekt av samarbetet inte bara ge bort pengar. Det är 
dessa företag IKSU innebandy vill samarbeta med. IKSU innebandy vill bli bättre på att skapa 
relationer mellan sina sponsorer, de vill att deras sponsorer ska känna sig som en del i ett 
nätverk med sponsorer. Då anordnar IKSU innebandy events med sponsorerna där företagen 
träffas och lär känna varandra. De tror att om de kan visa sponsorerna att de vill utveckla detta 
så kan de tjäna mer långsiktigt på denna relation. De kräver även att deras stora 
samarbetspartners ska avsätta resurser till exempel personal, tid och pengar för att jobba med 
sponsorskapet. Om de får sina partners att göra det anser de att ett betydligt bättre resultat 
skulle kunna uppnås.  
 
”Kan man bygga en relation med sina sponsorer, kan man bli en del av deras 
marknadsföring, då kan man faktiskt nå deras kunder, deras organisation och deras 
anställda.” 

Nicklas Ekblom – IKSU Innebandy 
 
Deras sponsorer stärker det egna varumärke, därför är de noga med att välja sponsorer som 
har liknande kärnvärden och kan tillföra något till IKSU innebandys varumärke. Eftersom 
IKSU innebandy vill vara seriösa, professionella, och noggranna vill de jobba med företag 
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som har samma värderingar. Att kunna visa sina sponsorer att de syns på olika fotografier och 
i tidningar anser IKSU innebandy vara viktigt för en fortsatt bra relation med dem.   
 
”Jag tycker definitivt att dem kan tillföra mycket och det visar även internt hos oss, att vi 
visar våra spelare att vi väljer ett varumärke som ligger i framkanten, så är det även en 
signal mot spelarna som visar vad vi är för en förening och vad vi står för.” 

Nicklas Ekblom – IKSU Innebandy 
 
De har tackat nej till sponsorer. IKSU innebandy ansåg att dessa företag stod för något som 
inte stämde överrens med vad IKSU innebandy förespråkade. I sådana fall spelade det ingen 
roll för dem att företagen ville bidra med pengar.     
  
”Vi har tackat nej till Norrlands Guld och i år tackade vi nej till en kroppsbyggarprodukt.” 

Nicklas Ekblom – IKSU Innebandy 
 

4.4 Det ekonomiska läget  
Sponsringen är en viktig del av Umeå IK damfotbolls ekonomiska verksamhet, ungefär 
hälften av intäkterna till klubben består av sponsringspengar. Umeå IK damfotboll tycker att 
det ekonomiska läget definitivt påverkar sponsringen. Grunderna för att få in sponsorpengar 
finns men företagen har inte pengarna säger Umeå IK. En av deras huvudsponsorer har dragit 
in sin sponsring, de övriga har minskat sin sponsring enligt Umeå IK. 
 
”Vi har alla grunder för att få in pengar men pengarna finns inte hos företagen.” 

Susanne Granberg - Umeå IK 
 
Den direkta reklamsponsringen utgör inte så stor del av Umeå FC: s inkomst, den största 
delen får de in genom att ordna arrangemang där företagen träffas. Umeå FC säger att den 
pågående lågkonjunkturen är negativ för dem, det finns inte lika mycket sponsringspengar att 
tillgå. Under 2009 tror Umeå FC att de kommer se en nedgång i sponsringen. Men de tror att 
de är välförberedd och att de inte kommer att tappa alltför mycket sponsorpengar. Om de 
jämför med sponsringen med samma tidpunkt förra året, våren 2008, ser de ingen nedgång än. 
De tror även att om en organisation överlever en lågkonjunktur så blir den starkare.    
 
”Lågkonjunktur är oftast positivt för när man väl kommer ut ur det har man oftast en bättre 
organisation att köra vidare med.” 

Anders Svensson – Umeå FC 
 
IFK Umeå badminton är helt beroende av sponsringen för att kunna bedriva en 
elitverksamhet. De märker att några av deras sponsorer inte vill annonsera lika mycket i deras 
tidning. Men de har inte tappat någon sponsor än. Deras sponsringsavtal går ut senare under 
2009, då tror de att de kommer se en nedgång i sponsringen. De tror inte att någon sponsor 
kommer hoppa av men sponsorerna kanske tillför mindre pengar.  
 
”För elitverksamheten är sponsorpengar direkt avgörande, annars skulle vi inte klara av 
det.” 

Kurt Knutsson – IFK Umeå Badminton 
 
IKSU innebandy har inte känt av en nedgång i deras sponsring, vi har faktiskt utökat vår 
sponsring i år säger Nicklas Ekblom. Eftersom sponsringen utgör en stor del av deras intäkter 
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hoppas de att nedgången uteblir. Enligt dem själva kan det bero på att de har varit mer aktiva i 
år med sitt sponsringsarbete.  
 
”Jag har hört många föreningar som tycker det men vi har inte känt av det.”  

Nicklas Ekblom – IKSU Innebandy 
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5 Analys   

5.1 Syftet med sponsringsarbetet 

5.1.1 Varumärke och sponsring 
En av definitionerna av sponsring beskriver sponsring enbart som en marknadsförings och 
kommunikations metod för många företag. Det valda sponsringsobjektets varumärke ska 
kunna bidra till att stärka företagets varumärke samt image och även ge en ökad försäljning 
för företaget.89  
 
För att stärka det egna varumärket tolkade vi att samtliga fyra föreningar tänker strategiskt i 
sina val av sponsor. Att kunna ha ett långsiktigt och välfungerande samarbete där det gynnar 
alla parter är ett av målen med sponsringsarbetet framstod det i alla intervjuer. 
Respondenterna förklarade att utöver det finansiella stödet en sponsor kan ge vill de även att 
företagets varumärke ska stärka föreningens varumärke och på så sätt dra till sig fler företag 
som sponsorer. I Cornwells artikel om sponsring och varumärke anmärktes att en 
idrottsorganisation kan, med hjälp av ett strategiskt sponsringsarbete, skapa sig en 
konkurrensfördel med sitt varumärke vilket i sin tur också kan leda till ett bättre finansiellt 
värde för organisationen 90. 
 
Umeå IK var den förening som stack ut mest med att säga att de har jobbat hårt och länge 
med att få en högre status på sitt varumärke. De sökte sig till partners med ett känt varumärke 
för att uppnå en högre status. Detta stämmer med Grossmans syn på Co-branding där han 
beskriver att syftet med denna strategi är att med ett samarbete mellan en eller flera 
idrottsorganisationer och företag skapa en varumärkesallians där organisationerna och 
företagen tar hjälp av varandra för att höja värdet på det egna varumärket91. Vi tolkar att 
anledningen till att Umeå IK satsade hårt med att samarbeta med kända och stora varumärken 
i början av uppbyggandet av sitt varumärke kan vara för att damfotboll var en ganska liten 
och obemärkt sport för 15 år sedan enligt Susanne Granberg. Med stora företag på sin sida 
kunde Umeå IK marknadsföra sig på ett professionellt sätt samtidigt som de kunde satsa mer 
på sina spelare. I takt med framgångarna växte även varumärket till ett stort och etablerat 
varumärke inom damfotbollen.  
 
Alla föreningar i studien var överrens om att det gäller att söka sponsorer som har liknande 
kärnvärden och värderingar som sig själva. Det är även viktigt att tillföra varandra ett 
mervärde och kunna stärka varandras varumärke framkom det i intervjuerna. Vi tolkar att ett 
samarbete mellan företagen och sponsorerna skapas inte bara utifrån pengar men även utifrån 
vad samarbetet kan generera för alla parter inblandade och hur väl deras koncept passar ihop. 
På så sätt kan det i slutändan generera mer sponsorpengar för klubben då företagen som är 
inblandade känner att samarbetet har varit framgångsrik. Ett resultat av detta är att företag vill 
se att sponsringen ger effekt.  
 
Blacket och Boad påpekade att med varumärkesallians kan ett företag nå nya segment och nya 
marknader via den sponsrade organisationens publik92. På samma sätt vill föreningarna bli 
                                                 
89 Jiffer M. Roos M. (1999) Sponsorship A way of communicating, Ekerlids förlag och Sponsor Strategi sid. 25 
90 Cornwell B. T. Roy D. P. Steinard II E. A. Exploring Managers´ Perceptions of the Impact of Sponsorship on 
Brand Equity, Journal of Advertising, Vol. 30 Nr. 2, sid. 41-51 
91 Uggla H. (2002) Affärsutveckling genom varumärket, Liber Ekonomi, sid. 132 
92 Blackett T. Boad B. (1999) Co-Branding The science of Alliance, MacMillan Business, sid. 6-16 
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förknippade med företagets varumärke och lyckas marknadsföra sig inåt i företaget så att 
föreningen kan få företagets anställda att gå på deras matcher eller tillställningar. De kan, till 
exempel, genom företagets anställda locka till sig fler anhängare och få mer intäkter via 
biljettförsäljning.   
 
Idrottsföreningarna bör också vara medvetna om att ett samarbete med ”fel” företag kan 
innebära negativ publicitet och marknadsföring enligt Grossman93. I fallet med våra fyra 
respondenter uppfattade vi att alla var medvetna om att koppling till ett företag med ett visst 
varumärke kan vara skadligt för föreningens varumärke. Umeå IK och IKSU innebandy var 
de två föreningarna som har tackat nej till sponsringserbjudande då de ansåg att företagets 
varumärke inte hade liknande värderingar som föreningens varumärke. Umeå FC och IFK 
Umeå badminton som aldrig har tackat nej till ett sponsringserbjudande var tydliga med att 
säga att det skulle de absolut kunna göra om det skulle innebära skada för deras varumärke.  
 
Vi tolkade det som att varumärket i sig är väldigt viktigt för alla dessa klubbar för det är 
genom varumärket som idrottsföreningarna kan bygga sin sponsringsverksamhet på. Det visar 
på att de är måna om sitt varumärke och de säljer det inte ”bara” för pengarnas skull. 

5.1.2 Marknadsföringskanaler och sponsring 
För att nå ut till sin publik är PR en viktig marknadsföringskanal, inte bara för företag utan 
även för idrottsorganisationer. Ju mer föreningarna syns i media desto mer attraktiva är de för 
företag att sponsra.94 Samtliga föreningar i studien anser att de arbetar målmedvetet med sin 
marknadsföring och de använder sig av marknadsföringskanaler såsom tidningar och media 
för att nå ut till samhället.  
 
Den viktigaste marknadsföringskanalen för PR är enligt Lagae media då den når ut direkt till 
samhället. Det är våra respondenter medvetna om då samtliga använder sig av media i sin 
marknadsföring. Umeå IK var den förening som använde sig av olika typer av 
mediekommunikation mest i sin marknadsföring. Ihop med sina sponsorer försöker Umeå IK 
hitta ett samarbete i marknadsföringen. Ett exempel av ett samarbete i en marknadsföring kan 
vara i en reklamkampanj, där företaget tar hjälp av föreningens idrottsprofiler för att skapa 
den positiva anknytningen av sporten till produkten eller tjänsten95. Denna typ av 
marknadsföringssamarbete ger både företaget och föreningen anknytningar till varandra där 
de använder varandras varumärken i reklamkampanjen. En positiv association till varandra 
kan ge både företaget och idrottsorganisationen bra PR 96.  
 
Internet är också en stor kommunikationskanal där idrottsorganisationerna kan sprida en stor 
mängd information. Samtliga föreningar i studien har en egen hemsida där de upplyser om 
kommande händelser i klubben, vilka sponsorer de har, nyheter med mera. Här presenteras 
företagen som sponsrar föreningen samt i vilken omfattning. Det gör att företagen kopplas 
och syns ihop med föreningen på ett annat sätt än på t.ex. matchtröjor osv.  
 

                                                 
93 Grossman R. P. (1997) Co-branding in advertising: developing effective associations, Journal of product & 
brand management, Vol. 6, Nr. 3, sid. 191-201 
94 Lagae W. (2003) Sports sponsorship and marketing communications - A European perspective, Financial 
Times Prentice Hall sid. 74-77 
95 Grossman R. P. (1997) Co-branding in advertising: developing effective associations, Journal of product & 
brand management, Vol. 6, Nr. 3, sid. 191-201  
96 Lagae W. (2003) Sports sponsorship and marketing communications - A European perspective, Financial 
Times Prentice Hall sid. 74-77 
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Umeå FC samt IKSU innebandy nämnde i intervjuerna att de nu även försöker nå ut till sina 
medlemmar via Facebook. Här skapar föreningarna en grupp där fans och anhängare kan få ta 
del av bilder, intervjuer, matchresultat, chatt med spelarna och mycket mer. Detta är 
ytterligare ett sätt för företagen att synas ihop med idrottsorganisationer. Vi kan se att Internet 
är idag en lättillgänglig kommunikationskanal för många och vi tolkar det som en positiv 
utveckling som idrottsorganisationerna bör ta del av som en ny lösning för att nå ut till 
samhället.  
 
Som en ”liten” förening kan det vara svårt att ha det finansiella utbudet för att kunna 
marknadsföra sig stort. Detta upptäckte vi i intervjun med IFK Umeå badminton, de 
marknadsför sig mestadels via en egen tidning och via badmintonhallen. Som vi tolkar det 
utifrån Lagaes olika PR teorier97 kan det finnas andra åtgärder en idrottsförening kan använda 
sig av för att utveckla sin PR och dessa åtgärder saknas i jämförelse med vad vi upptäckte i 
empirin.  

5.1.3 Nätverk och sponsring 
Alla respondenter framhävde vikten av att ha ett nätverk av sponsorer och alla föreningar 
strävar efter att ha en nära relation med sina sponsorer. Det alla respondenter upplevde med 
att ha nätverkande som en strategi är att det bidrar till att företagen kan känna ett mervärde av 
sponsringssamarbetet.  Enligt Olkkonen är nätverkande en strategi som används för att kunna 
få ut mer av ett sponsringskontrakt98. Genom att skapa en nära relation med sina 
samarbetspartners och via dessa relationer bygga ett nätverk av företag kan företagen nå en ny 
kundkrets samt nya marknader.  
 
För att lyckas med den strategin ansåg samtliga respondenter att det är viktigt att anordna 
sponsorträffar samt events så att företagen träffas i en annorlunda miljö. Detta är något som 
alla föreningar i studien anordnar i syfte att låta deras partners träffa och lära känna varandra. 
Exempelvis Umeå FC som uttryckte tydligt att de vill vara en koordinator i ett nätverk så att 
nätverket i sig kan bidra finansiellt till kärnverksamheten. Nätverkande är Umeå FC:s 
huvudstrategi då de anser att deras exponeringsvärde inte är så högt måste de hitta en annan 
väg att få in pengar till klubben.  
 
Nygaard och Bengtsson påpekar mycket riktigt att alla organisationer är beroende av sin 
omgivning. Enligt teorin är skapandet av nätverket främst ekonomiskt men kan utvecklas till 
en social relation och ett starkt nätverk bildas när förtroende skapas mellan företagen. 99 Det 
framkom i intervjuerna att detta är en strategi som samtliga föreningar har i sin 
sponsringsverksamhet. Att anordna sponsorträffar där deras samarbetspartners träffar 
varandra i en mer avslappnad miljö ihop med sporten ska helst leda till en känsla av 
sammanhörighet till klubben och även till de andra samarbetspartner.  
 

                                                 
97 Lagae W. (2003) Sports sponsorship and marketing communications - A European perspective, Financial 
Times Prentice Hall sid. 78-82 
98 Olkkonen R. (2001) Case study: The network approach to international sport sponsorship arrangement, 
Journal of business & Industrial marketing, Vol. 16, Nr. 4, sid. 309-329 
99 Nygaard C. Bengtsson L. (2002) Strategizing: en kontextuell organisationsteori, Studentlitteratur , sid. 217-
224 
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5.1.4 Utveckling av sponsringsverksamheten 
För att utveckla sponsringsverksamheten ytterligare bör en organisation utforma en 
sponsringspolicy eller en handlingsplan där organisationen definierar sin 
sponsringsverksamhet enligt Roos och Algotsson.100  
 
Det framkom i intervjuerna att bara en av de fyra idrottsföreningar har en nedskriven 
sponsringspolicy. IKSU innebandy arbetar utifrån definitionen av samarbetets mål som de 
sedan följer upp samt utvärderar effekten av sponsringsarbetet. Detta är något som Niklas 
Ekblom på IKSU uppfattade som effektivt och behövligt för att kunna analysera och 
vidareutveckla sponsringsverksamheten inom klubben. Om vi tolkar utifrån teorin då en 
policy eller en handlingsplan kan underlätta sponsringsverksamheten för organisationen och 
bidra till klarare riktlinjer kan vi konstatera att i IKSU:s fall överrensstämmer med Roos och 
Algotssons teori.  
 
Utformning av ett avtal är en av punkterna som finns med i sponsringspolicyn av Roos och 
Algotsson där det beskrivs hur avtalet är utformad och vad som ingår i den.101 Ett avtal är 
något som alla fyra föreningar utformar med varje enskild samarbetspartner. Exempelvis har 
alla föreningar i studien mallar med olika nivåer av sponsorskap som de erbjuder sina 
partners. Där det står riktlinjer för vad som ingår om ett företag vill vara huvudsponsor eller 
en annan form av sponsor. Det är ett sätt att vara strukturerad och förberedd inför varje möte 
med en potentiell samarbetspartner och även visa på vilka punkter som föreningen anser bör 
ingå i ett kontrakt. 
 
Utifrån det ovan nämnda anser vi att våra respondenter är medvetna om att ett avtal byggs 
också utifrån vad företaget vill ha och vad de vill få ut av sponsringen. De måste vara kreativa 
i utformandet av avtalet och ju högre ambitioner de inblandade har desto större är effekten för 
ett lyckat sponsringsarbete enligt Grönkvist.102    
 
I och med att alla företag och föreningar kan ha olika mål med ett sponsringssamarbete tolkar 
vi att en handlingsplan kan se olika ut från organisation till organisation och att mallarna 
används som en vägledning för ett avtal. Fortsättningsvis tolkar vi att dessa teorier är en 
metod som föreningar kan men behöver nödvändigtvis inte arbeta utifrån. När vi tolkade detta 
fann vi det utifrån intervjuerna att alla föreningar i studien arbetar utifrån en mer eller mindre 
utvecklad policy eller plan. De har alla utformat en egen handlingsplan där föreningarna har 
vad de anser vara viktigast i sponsringsarbetet. Det framkom även att föreningarna har i sin 
tur märkt att även företagen har sin egen policy som de framför vid mötet. Detta för att, som 
tidigare nämnt, att företagen idag vill se effekt med sponsringen och kunna mäta vad de får av 
föreningen. Det är då viktigt att som förening kunna ha en plan att arbeta ifrån och falla 
tillbaka till. Utvärdering och mätningar är också en av de punkter som nämns i teorin för en 
sponsringspolicy och det är även något som samtliga respondenter ansåg att de gjorde.  
 
IFK Umeå badminton, som har mindre resurser jämfört med de andra intervjuade 
föreningarna i vår studie, gör enbart en ekonomisk utvärdering av sina avtal. Det framgick i 
intervjun att de har mer eller mindre haft samma trogna sponsorer i många år. Grönkvist 
förespråkar att man ska våga chansa lite gällande idéer och att våga frångå den ursprungliga 

                                                 
100 Nygaard C. Bengtsson L. (2002) Strategizing: en kontextuell organisationsteori, Studentlitteratur , sid. 70-71 
101 Roos M. Algotsson U. (1996) Sponsring – Ett sätt att sälja, Sellin & Partner Bok och Idé AB, sid. 70-71 
102 Grönkvist U. (2000) Sponsring & event marketing, Björn Lundén information, sid. 162-164 
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planen103. Utmaningen för en förening med begränsad resurs ligger i att vara kreativa och ha 
ambitioner.  
 
Vi kan se att IFK Umeå badminton inte har samma utbud av elitspelare som de andra 
föreningarna och att sporten i sig inte lockar lika stor publik som de andra föreningarna i 
studien gör. Som lösning på det erbjuder IFK Umeå badminton tillgång till faciliteter för sina 
samarbetspartners för att locka till sig sponsorer. Det framgick i intervjun med klubben att de 
är medvetna om att det gäller att utveckla sitt sponsringsarbete och de anser sig själva vara på 
väg mot en mer strukturerad sponsringsverksamhet.  
 
Vi kan tolka utifrån teorierna kring sponsringspolicy104 samt handlingsplan105 att i detta fall 
kan en handlingsplan samt en sponsringspolicy vara en bra grund för utvecklingen av 
sponsringsarbetet. Detta för att ha en tydlig och utformad bas för sponsringsverksamheten. 
Handböckerna kan vara en informativ vägledning för att skapa en plattform för klubbens 
sponsringsstrategi.   
 

5.2 Problem och möjligheter med sponsring 
Syftet med sponsring från organisationernas sida är enligt Roos och Algotsson att få in så 
mycket intäkter som möjligt för att kunna bedriva sin verksamhet och utvecklas. 106 Vi ställde 
frågan till samtliga föreningar i studien vad deras syfte med sponsring är. Alla våra 
respondenter svarade att sponsringens huvudsyfte för deras organisation är att få in pengarna 
som krävs för att kunna bedriva elitverksamheten och lite till. Om vi tolkar utifrån teorin är 
det exakt vad syftet med sponsring är och det överrensstämmer med verkligheten.  
 
Dock framkom det i intervjun med IKSU innebandy att det är inte enbart det sponsring 
handlar om för de utan det finns andra anledningar till sponsring under huvudsyftet också. För 
IKSU innebandy kan det röra sig om andra förmåner de kan få av en sponsor såsom att kunna 
erbjuda sina spelare bilar, boende, mat, utrustning med mera. Detta är inget de får i rena 
pengar men de förser klubben med material samt extra förmåner som de kan ge sina spelare. 
Vi tolkar detta att vara ett finansiellt stöd i sig då allt material skulle ha varit en stor kostnad 
för klubben.  
 
För samtliga föreningar utgör sponsringen en stor del av deras ekonomiska verksamhet och 
lågkonjunkturen har påverkat tre av de fyra föreningarna negativt. Vid lågkonjunktur minskar 
företagen sina utgifter och företagen drar ner på det som de anser att de får ut minst av. I 
många fall är det sponsringen företagen minskar på enligt Grönkvist då företagen ser 
sponsringen mer som en utgift och inte en marknadsföringsstrategi107. Vi kan se via 
intervjuerna att mer än hälften av föreningarna märker att företagen har dragit ner på 
sponsringen, de har inte tappat en sponsor helt men företagen har minskat det finansiella 
stödet i procent.  
 
Vi tolkar det utifrån Grönkvists teori att det kan vara så att företagen fortfarande ser 
sponsringen mer som en utgift istället för en ”billigare” marknadsföringsmetod108. Att ha en 

                                                 
103 Grönkvist U. (2000) Sponsring & event marketing, Björn Lundén information, sid. 162-164 
104 Roos M. Algotsson U. (1996) Sponsring – Ett sätt att sälja, Sellin & Partner Bok och Idé AB, sid. 70-71 
105 Grönkvist U. (2000) Sponsring & event marketing, Björn Lundén information, sid. 162-164 
106 Roos M. Algotsson U. (1996) Sponsring – Ett sätt att sälja, Sellin & Partner Bok och Idé AB, sid. 9 
107 Grönkvist U. (2000) Sponsring & event marketing, Björn Lundén information, sid. 25 
108 Ibid 



 Sponsring – En kvalitativ studie om hur elitidrottsföreningar i Umeå arbetar med sponsring 
 

38 

annons i en tidning eller en tv-reklam kan kosta mycket för ett företag i jämförelse med vad 
ett sponsringskontrakt kan kosta. Det gäller att idrottsföreningen ser till så att företagen ser 
sponsringsverksamheten som ett effektivt sälj- och mediekanal där de kan öka sin försäljning 
på ett kostnadseffektivt sätt.  
 
IKSU innebandy var den förening som anser sig själva ha jobbat hårt i år med sitt 
sponsringsarbete och IKSU innebandy är den enda föreningen i studien som inte har 
påverkats av lågkonjunkturen. Tvärtom har de till och med fått fler sponsorer under året. Vi 
tolkar vidare att IKSU innebandy är ett stort varumärke i Umeå och de syns mycket i media, 
det är ett stort dragplåster för sponsorer då mediekanaler är en viktig säljkanal för många 
företag.  
 
Om en idrottsorganisation blir en del av ett företags marknadsföringsstrategi kan många 
möjligheter skapas och enligt Roos och Algotsson är den kommunikativa kraften stor där 
både företag och idrottsorganisation kan ha fördelar av.109 Vi tolkar vidare att utöver att den 
likvida situationen kan stärkas för föreningarna kan de med hjälp av att bli en del av 
företagets marknadsföring nå deras organisation, kunder samt anställda. Det är även viktigt 
för en förening att få publik på sina matcher och med en nära relation till sina sponsorer samt 
bra marknadsföring kan det leda till att företagen hjälper till med mer än pengar ansåg 
samtliga respondenter i studien.  
 
Att det krävs mycket arbete och kompetens för att arbeta med sponsring var något samtliga 
respondenter kommenterade och det är något som även Roos och Algotsson påpekade i 
teorin110. Ett stort problem med sponsring är att föreningarna är beroende av det ekonomiska 
stödet för att kunna driva sin verksamhet. Men lyckas föreningarna ha en bra relation och 
idéer med sina sponsorer kan många fördelar skapas.  

                                                 
109 Roos M. Algotsson U. (1996) Sponsring – Ett sätt att sälja, Sellin & Partner Bok och Idé AB, sid. 10-11 
110 Ibid 
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6 Slutsatser och diskussion 

6.1 Slutsatser 
Vi vill börja detta kapitel med att lyfta fram uppsatsens frågeställning som följer här nedan. 
 
Hur arbetar idrottsföreningar i Umeå med sin sponsring?  
 
Innan vi kan dra slutsatser om vilka sponsringsstrategier som idrottsföreningar i Umeå 
använder sig av och vilka som är viktiga för dem vill vi titta på studiens syfte: 
 
Syftet med studien är att undersöka samt identifiera vad idrottsföreningarna i Umeå 
har för sponsringsstrategier samt om dagens finanskris påverkar deras ekonomi.   
 
För att se om vi har uppnått syftet med denna studie kommer vi utifrån vår analys att visa 
vilka strategier som vi anser vara viktiga i en idrottsorganisations sponsringsarbete, för att 
följaktligen öka förståelsen för hur föreningarna kan arbeta för att ha en framgångsrik 
sponsringsverksamhet.   
 
Den första slutsatsen vi drog var att alla idrottsföreningar i studien arbetar på olika sätt med 
sin sponsringsverksamhet där olika strategier används för att lyckas med sponsringsarbetet. 
Nedan kommer vi att presentera ytterligare slutsatser som vi kan dra av studien.  

6.1.1 Varumärke och sponsring 
Co-branding är en tydlig strategi som samtliga idrottsföreningar i studien använder för att 
stärka sitt varumärke. Denna slutsats drogs då vi konstaterat att idrottsföreningarna är 
medvetna om att de kan med ett samarbete med ett etablerat företag stärka föreningens 
varumärke med hjälp av företagets varumärke. Idrottsorganisationerna ”väljer” företag utefter 
vad de anser vara bra för organisationens profil och hjälpsamt för verksamhet.  

6.1.2 Marknadsföringskanaler och sponsring 
En slutsats är att idrottsföreningarna använder sig av olika marknadsföringskanaler för att nå 
ut till samhället. Det vi uppmärksammade var att hälften av våra respondenter nu även 
använder sig av nya kanaler som t.ex. Facebook. Med dessa nya kommunikationsmöjligheter 
kan organisationer nå en större publik och få sponsorerna att synas ihop med föreningen på 
fler sätt än traditionella reklamtryck på en skylt.  

6.1.3 Nätverk och sponsring 
En till slutsats som vi drog av vår studie var att alla föreningar arbetar aktivt med att skapa ett 
nätverk av sponsorer. Nätverk och sponsring är en ny strategi som samtliga föreningar i 
studien utvecklar i sitt sponsringsarbete. Föreningarna ansåg att nätverksstrategin bidrog till 
en bättre relation till sina sponsorer och de ser strategin som ett vinnande koncept för alla 
samarbetspartner. Vidare kunde vi också komma fram till att föreningarna vill med 
nätverksstrategin kunna ge företagen ett mervärde av sponsringen och erbjuda möjligheten för 
företagen att knyta nya affärskontakter.  Målet för idrottsorganisationerna med denna strategi 
är att få företagen att skapa ett stort kontaktnät, känna samhörighet till klubben samt få 
företagen att vilja skapa en långsiktig relation med föreningarna. Detta kan skapas genom 
nätverksteorin och det var tydligt i våra respondenters svar då de visade på att nätverk är 
något som alla arbetar strategiskt med.  
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6.1.4 Utveckling av sponsringsverksamheten 
Slutsatsen vi drog av föreningarnas sponsringsverksamhet var att endast en förening arbetar 
utifrån en nedskriven sponsringspolicy dock är resterande föreningar medvetna om att en 
tydlig och definierad struktur kan underlätta verksamhetens sponsringsarbete. Det som kom 
fram under intervjuerna var att många arbetar ideellt med att jaga sponsorer och att det krävs 
mycket arbete, planering och kompetens för att bedriva en sponsringsverksamhet. Då 
företagen kräver mer och mer utdelning av sponsring är det viktigt för idrottsorganisationerna 
att följa med i utvecklingen och kunna erbjuda företagen något unikt. Slutsatsen vi kom fram 
till var att för att kunna utveckla sponsringsverksamheten ytterligare behövs utbildad samt 
kompetent personal.  

6.1.5 Problem och möjligheter med sponsring 
Det huvudsakliga syftet med sponsring är att sponsring ska generera en inkomst så att 
idrottsorganisationerna ska kunna bedriva sin verksamhet. Vår slutsats är då att alla 
föreningar i studien är beroende av sponsringsverksamheten och det finansiella stödet som 
sponsringen genererar. En till slutsats är att den ekonomiska krisen har påverkat tre av de fyra 
föreningarna negativt. Den negativa sidan av sponsringsverksamheten kan vara att 
föreningarna är så pass beroende av företagets pengar att en nedgång av ekonomin kan leda 
till stora konsekvenser för idrottsföreningarna i Umeå.  
 
IKSU innebandy påverkades inte alls av lågkonjunkturen, detta kan vara på grund av att deras 
sponsringsverksamhet är både utvecklad och strukturerad. Slutsatsen vi drar av detta är att 
med en klar handlingsplan samt sponsringspolicy kan arbetet med sponsring utvecklas och en 
stabil verksamhet vara möjlig.  
 

6.2 Diskussion 
Vi börjar diskussionen med att påpeka att vi anser att alla föreningar i vår studie bedriver idag 
en fungerande sponsringsverksamhet då samtliga föreningar har lyckats hålla igång sin 
elitverksamhet. Vissa har visat sig vara lite mer framgångsrika i sitt sponsringsarbete och där 
vi kan se varför dessa föreningar har kommit längre enligt oss.  
 

1. Föreningen har någon som arbetar fullt ut/heltid med sponsring samt har utbildad 
personal med ”rätt” kompetens 

 
Rätt person på rätt plats brukar man oftast säga och med sponsringsarbete är det inget 
undantag. Sponsring har nu mera blivit ett komplext ämne där mycket arbete och kompetens 
krävs för att lyckas. Att ha en person som arbetar heltid med sponsring och dessutom är 
utbildad inom försäljning samt marknadsföring kan ge en större utdelning i 
sponsringsverksamheten en än person som arbetar ideellt och som inte har någon erfarenhet 
inom ämnet.   
  

2. Föreningen har en utvecklad handlingsplan eller sponsringspolicy 
 
För att nå dessa förutsättningar som förening anser vi att det behövs ett mer affärsinriktat 
tankesätt inom idrottsorganisationer där en utarbetat sponsringsstrategi har utformats. Enligt 
oss så ska idrottsorganisationerna ha en definierad handlingsplan där föreningens varumärke, 
koncept, kundprofil, marknad, policy med mera finns nedskrivet. Föreningen kan sedan 
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använda sig av denna handlingsplan för att nå de mål som eftersträvas. Sedan anser vi även att 
idrottsföreningarna ska summera och utvärdera året/säsongen som har varit med hjälp av 
statistik. Ex. hur mycket har föreningen exponerats i media, hur mycket publik föreningen har 
haft och så vidare. Detta bör göras för att sedan visas för kommande samarbetspartners. Vi 
tycker att idrottsklubbarna som studien omfattar bör förvänta sig en effekt av sponsringen och 
känna ett behov att utvärdera sin sponsringsverksamhet. De ska inte se sponsringen som en 
välgörenhet från företagen utan ha förväntningar på deras samarbetspartners för att kunna föra 
organisationen framåt i utvecklingen.   
 

3. Föreningen försöker hitta nya lösningar för att nå ut till samhället  
 
Nätverkande är det nya tankesättet som finns hos samtliga föreningar i studien, ett koncept 
utöver det sportsliga som föreningen kan erbjuda för företagen. Vi anser att detta kan vara ett 
bra sätt för att kunna erbjuda sina samarbetspartners något mer, dock kan vi ställa oss frågan 
om hur många nätverk kan en kommun som Umeå ha? Om alla föreningar tänker nätverk kan 
alla dessa skapa ett?  
 

4. Föreningen har ett framgångsrikt lag 
 
Sen är det så att ju mer ett lag eller en person syns desto mer exponeringsvärde har 
föreningen. Dock anser vi att föreningarna i studien har olika förutsättningar när det kommer 
till sponsringsverksamheten. Vanligen är fotbollen och innebandyn större publiksporter än 
badminton. Det kan leda till att fotbollen och innebandyn ses som mer attraktivare för 
företagen att investera pengar i.  
 
Vidare tror vi att det är viktigt att idrottsorganisationer påpekar vikten av vad sponsring kan 
innebära och hur kostnadseffektiv den kan vara för ett företag. Efter dagspress är sponsring 
den största mediekanalen i Sverige enligt Institutet för reklam- och mediestatistiks mätningar 
för 2008 111. Sponsring ger ett högt uppmärksamhetsvärde och det kan göra att företagen når 
rakt in i målgruppens miljö i samband med idrott. Företagen får möjlighet att snabbt bygga 
relationer samt komma nära sina kunder och med detta öka försäljningen till en låg kostnad 
enligt oss. 
 
Vi ser idrotten som en effektiv sälj- och mediekanal där företagen kan skapa djupa eller nya 
affärsrelationer samt öka sin försäljning på ett kostnadseffektivt sätt och vi hoppas att fler ska 
upptäcka sponsringen på det sättet.  
 

6.3 Vidare forskning 
Några av våra respondenter förutspår att det kommer bli svårare att locka sponsorer under de 
kommande åren. De tror att den neråtgående trenden i ekonomin kommer påverka 
idrottsföreningar i allmänhet i en senare period, exempelvis då nya kontrakt ska skrivas i 
framtiden. Vi tycker då att det skulle vara intressant att göra en undersökning om ett eller två 
år för att se hur stor påverkan den pågående lågkonjunkturen hade på idrottsklubbarna. Vidare 
skulle vi också vilja se en större undersökning av hur idrottsklubbar i andra delar av Sverige 
jobbar med sponsring. Den undersökningen skulle kunna göras då ekonomin är i uppgång för 
att få se hur idrottsklubbarna jobbar då. Är det någon skillnad? 
 

                                                 
111 Institutet för Reklam och Mediestatistik 
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7 Sanningskriterier 
 
Bryman och Bell skriver att metoderna för att mäta och utvärdera en kvalitativ studie skiljer 
sig från dem som används inom kvantitativ forskning. Inom kvantitativ forskning mäts 
validiteten och reliabiliteten, men att applicera dessa på kvalitativ forskning kan vara svårt 
enligt vissa forskare. Detta för att i en kvantitativ forskning förutsätter forskare att det finns 
endas en bild av verkligheten, men detta gäller inte i kvalitativ forskning då det kan finnas 
olika uppfattningar om vad som är verklighet. Bryman och Bell skriver att därför utvecklades 
andra kriterier som var mer anpassad efter kvalitativ forskning.112 Vi har valt några av dessa 
då vi ansåg att de var aktuella för vår studie. 
 

7.1 Tillförlitlighet 
Enligt Bryman och Bell ska forskaren beskriva verkligheten med kritiska ögon för att 
säkerställa att läsaren får en rättvis bild av verkligheten. Forskaren ska följa de regler som 
finns och göra en rättvis rapportering av materialet för att läsaren ska kunna lita på 
resultatet.113 I vår forskning har vi intervjuat personer som vi anser är kompetenta och har stor 
erfarenhet av ämnesområdet som vi undersökte. Innan intervjun startade förklarade vi vårt 
syfte och mål med studien för att de skulle förstå precis vad intervjun skulle innebära. De vi 
intervjuade hade olika bakgrund, ålder och kön. Vi anser att vår studie är tillförlitlig då vi har 
fått olika människors åsikter om ämnet sponsring och vi anser att vi har gett en rättvis bild av 
våra respondenters åsikter. Även i vårt genomförande av studien har vi följt de regler som 
finns gällande kvalitativ forskning. Vi har utgått från teorierna som finns kring hur en 
kvalitativ studie bör utföras och därför anser vi att vår studie är genomförd enligt de normer 
som finns.    
 

7.2 Överförbarhet   
Överförbarhet är enligt Bryman och Bell forskningens möjlighet att appliceras på andra 
områden. Kan resultaten av en studie överföras på en annan studie. Eftersom resultatet på en 
kvalitativ studie kan vara olika beroende på vilken situation den är utförd i, kan det vara svårt 
att göra en jämförelse exempelvis mellan olika branscher.114 I vår studie har vi gett en bild av 
hur situationen ser ut för idrottsföreningarna i Umeå, vi har även beskrivit den ekonomiska 
situationen som Sverige befinner sig i just nu. Eftersom denna studie är genomförd i en tid då 
ekonomin var på nedgång så kan det vara svårt att överföra resultatet till en tid då ekonomin 
är på uppgång. Men hur idrottsföreningar i Umeå arbetar med sponsring i allmänhet kan vara 
jämförbart med hur andra idrottsföreningar i Sverige arbetar med sponsring enligt oss. 
 

7.3 Möjlighet att styrka och konfirmera  
Forskaren ska säkerställa att denne har agerat i god tro. Enligt Bryman och Bell ska forskaren 
inte låta sina egna värderingar och åsikter spegla resultatet av forskningen.115 Vi har haft det i 
åtanke då vi genomförde studien och vi har kommit underfund med att det är svårt att bortse 
från sina personliga åsikter. Men eftersom vi har varit medvetna om just detta så anser vi att 

                                                 
112 Bryman A. Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber ekonomi AB sid. 303-309 
113 Ibid 
114 Ibid 
115 Ibid  
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vi har kunnat genomföra en studie där våra personliga åsikter inte har påverkat resultatet 
nämnvärt. Vi har säkerställt detta genom att kritiskt granska texten och tona ner varandras 
personliga åsikter. 
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Bilaga 1 
Frågemall  
 
Inledande frågor: 

1. Vilka är föreningens kärnvärden samt vad står ni för? 
2. Vilka marknadsföringsaktiviteter genererar intäkter inom organisationen? 
3. Vilka marknadsföringskanaler använder ni er av idag? 

 
Vi vill nu fördjupa oss inom sponsring: 

4. Vad anser ni är syftet med sponsring?  
5. Vad innebär sponsring för er?  
6. Hur viktigt är sponsring för er? 
7. Hur stor del utgör sponsringen jämfört med andra marknadsföringskanaler? 
8. Hur ser historiken ut kring sponsringsarbete i er organisation? 

 
Sponsringsstrategi: 

9. Hur är sponsringsverksamheten utvecklad inom föreningen? 
10. Har ni en nedskriven sponsringspolicy? 
11. Vad har ni för mål med sponsringen? Relation, affärsmässigt eller utbyte? 
12. Vad lockar ni med? Hur lockar ni utvalda sponsorer? 
13. Vad kräver ni av sponsorerna? Vilka utbyten sker? 
14. Utvärderar ni effekten av sponsringsverksamheten? Hur? 
15. Hur fungerar arbetet kring utformandet av ett sponsorkontrakt hos Er?  
16. Arbetar ni aktivt med sponsring hela året? Inför säsongen? 
17. Ser ni på sponsringen som ett kortsiktigt eller långsiktigt projekt? 

 
Om sponsorerna  

18. Har ni flest lokala sponsorer eller rikstäckande företag?  
19. Vilka bidrar med mest pengar? (De lokala eller de rikstäckande företagen?) 
20. Ligger fokusen på dem som bidrar mest pengar, har starkast varumärke eller annat? 
21. I vilken mån anser ni att sponsorerna stärker er som varumärke? 
22. Väljer ni sponsring utifrån de företag ni vill förknippas med? 
23. Har ni någonsin tackat nej till ett företag?  

 
Finans 

24. Har dagens ekonomiska läge påverkat intäkterna av sponsring?  
25. Har ni tappat sponsorer? 

 
För- och nackdelar 

26. Vilka fördelar anser ni att sponsring medför? 
27. Vilka nackdelar? 

 
Har ni något att tillägga? 
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