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Sammanfattning 
Det finns oändligt många metoder för företag att använda i sin marknadsföring och en 
metod som ökat i Sverige och i världen under de senaste åren är sponsring. Motiven till 
sponsring är bland annat att exponeras och associeras i samband med det sponsrade 
objektet och att genom integrerad kommunikation skapa relationer med företagets 
målgrupp. Parallellt med sponsring har även användandet av Internet och 
Internetmarknadsföring ökat och denna uppsats undersöker en kombination av dessa 
områden, sponsring och Internetmarknadsföring. Genom en undersökning av hemsidor 
hos företag som satsar resurser på sponsring och som har erfarenhet av sponsring 
besvaras följande problemformulering: 

Hur kommunicerar företag sin sponsring på den egna hemsidan? 

Syftet med studien är att beskriva hur företag använder hemsidan för att kommunicera 
sin sponsring. Uppsatsens två delsyften är: 

1. Att beskriva hur företagen använder associationsrättigheten till det sponsrade 
objektet.  

2. Att beskriva hur företagen nyttjar möjligheten till relationsskapande med 
besökaren på hemsidan. 

Studien använder en kvantitativ metod och undersökningsverktyget, en enkät, och dess 
frågor skapas utifrån uppsatsens teoretiska referensram. Undersökningen genomfördes 
på hemsidor till de företag som Sponsor World listar som Sveriges 50 största sponsorer 
år 2008. Samtliga 50 hemsidor undersöktes och resultatet analyserades utifrån den 
teoretiska referensramen.  

Undersökningen visade att 92 % av företagen kommunicerar sin sponsring på hemsidan 
och nyttjar associationsrättigheten i samband med sina sponsrade objekt. De vanligaste 
sätten att bevisföra objekten var via publicering av namn, beskrivning av sponsorskapet, 
länk, bild och logotyp. 30 % av företagen nyttjade möjligheten till relationsskapande 
aktiviteter på hemsidan genom att på olika sätt interagera med besökaren. Sociala 
medier som bloggar, Facebook och Twitter utmärkte sig i undersökningen som de 
vanligaste sätten för företag att interagera med besökaren och på så vis skapa en 
långsiktig relation med besökaren. Andra vanliga relationsskapande aktiviteter var 
bland annat tävlingar och interaktiva multimediaspel i samband med de sponsrade 
objekten. Förutom att vissa av företagen arbetade med att bevisföra och aktivera sina 
sponsrade objekt på hemsidan, kommunicerade också 26 % av företagen delar eller hela 
av sin sponsringspolicy på hemsidan. Trots att majoriteten av företagen kommunicerade 
sin sponsring på hemsidan har informationen inte fått en prioriterad placering. 
Informationen ligger oftast flera klick bort från förstasidan under rubriken ”Om oss”. 

Uppsatsen avslutas med en lista med punkter vars syfte är att inspirera andra sponsorer 
till hur hemsidan kan användas vid aktivering av företagets sponsringsinsatser. Till 
exempel föreslås att företag skall tänka till kring var de placerar informationen om 
sponsring på hemsidan och att företag ska arbeta aktivt med att hålla igång dialogen 
med besökare på hemsidan. 

 



 

 

Förord 
 

Blod, svett och sponsring - nu är uppsatsen klar!  

Efter några år i branschen var det äntligen dags att förkovra mig ytterligare i detta 
spännande område. Med facit i hand kan jag konstatera att ämnet är långt ifrån uttömt 
och jag kommer följa sponsringens fortsatta utveckling med spänning. Det finns 
personer som betytt mycket för mig vid genomförandet av denna uppsats. Först och 
främst vill jag rikta ett stort tack till min handledare Jessica Eriksson för lärorika samtal 
som gav massor med energi. Tack också till familjen, farmor och farbror Helge som 
inspirerat och uppmuntrat mig till studier på högre nivå. Ett speciellt tack till pappa 
Agne och sambon Anders för kloka synpunkter, lusläsning och stöd under resans gång. 

 

Umeå 2010 februari 17 

 

Ann Jacobsson 
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1. Inledning 
Detta kapitel tar upp uppsatsens ämnesval och bakgrund som slutligen resulterar i en 
problemformulering och ett syfte. Kapitlet avslutas med ett resonemang kring studiens 
avgränsningar och perspektiv. Beskrivningen skall ge dig som läsare en bild av 
uppsatsens innehåll och målsättningar och skapa en förståelse för varför just detta 
ämne är viktigt att undersöka.  
 

1.1. Ämnesval 
Denna uppsats handlar om två områden inom marknadsföring som ökat kraftigt de 
senaste årtiondena, nämligen sponsring och Internetmarknadsföring. Samarbetet mellan 
sponsor och rättighetsinnehavare är något som alltid intresserat mig och med bakgrund 
som konsult inom sponsring och eventmarknadsföring har jag valt att fördjupa mig 
ytterligare inom just sponsring. Jag hoppas att sponsring med tiden skall bli en självklar 
del i företagens marknadsföring och att deras sponsringssamarbeten är uppbyggda på 
strategiska och affärsmässiga grunder. Parallellt med att sponsringen ökat så har även 
användandet av Internet och nya medier ökat explosionsartat. Jag har i mitt arbete märkt 
att Internets utveckling påverkar marknadsföringens alla områden, inte minst genom att 
företag fått nya möjligheter att kommunicera och interagera med sin målgrupp. Mitt 
ämnesval har därför drivits av att undersöka kombinationen av dessa snabbutvecklande 
områden, en kombination där jag hittat få tidigare studier men desto fler obesvarade 
frågor. 

 

1.2. Bakgrund ‐ sponsring ökar och utvecklas 
Det finns oändligt många kanaler och metoder för företag att använda i sin 
marknadsföring och ett område inom marknadsföring som ökat i Sverige och i världen 
under de senaste åren, är sponsring, se Figur 1. Diagrammet visar sponsringens ökning 
från slutet av 90-talet till 2008 och vid den senaste mätningen står sponsringen för 5,1 
miljarder kronor (Guggenberger, 2009). Men hur står sig sponsringen gentemot övriga 
mediegrupper? Enligt IRM, Institutet för Reklam och Mediestatistik, står sponsringen 
för 7,9 % av de totala i medieinvesteringarna i Sverige, vilket är något mer än vad som 
investerades inom exempelvis TV-reklam. Sponsringen har alltså gått om många av de 
mer traditionella medierna och det är bara dagspress som har ett högre resultat än 
sponsring på 13,6 % (Anshelm, 2009). 
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Figur 1 Utveckling sponsring och event 1989-2009. Den övre linjen visar utvecklingen av 
event marketing och den undre linjen visa utvecklingen av sponsring (Guggenberger, 
2009) (reprinted with permission) 

Även om sponsringen är större än den någonsin varit, så är det ett relativt nytt begrepp 
inom marknadsföring. I Sverige var det först i slutet av 70-talet som begreppet 
”legitimerades” när Riksidrottsförbundet öppnade upp för näringslivet att tillföra 
ekonomiska resurser inom idrotten. Historiskt sett har många företag använt sponsring 
som en kostnadspost i sin budget och arbetat med sina sponsringsåtaganden utan tydligt 
syfte och målsättning. Det som företagen kallat för sponsring har snarare innefattat ett 
bidrag än ett samarbete med tydliga krav på motprestation. Detta trots att 
motprestationer är något som krävts rent skattemässigt för att det skall få benämnas 
sponsring och därmed vara en avdragsgill kostnad för sponsorn. Även den andra sidan 
av sponsringen dvs. rättighetsinnehavarna, har blivit anklagade för att använda 
sponsringen som ett sätt att ”tigga pengar” till exempelvis sin förening eller till sitt 
evenemang (Grönkvist, 2000, ss. 19-35). Under årens lopp har dock sponsringen 
utvecklats och antal företag som hanterar sponsring på ett mer strategiskt sätt ökar. Fler 
företag går från planlös välgörenhet till affärsmässiga avtal. Sponsor av ersätts med 
partner till vilket också tydliggör att samarbetet mellan parterna är viktigt (Grönkvist, 
2000, ss. 25-28). Utvecklingen inom sponsringen har också lett till att företag blivit mer 
organiserade i sitt sponsringsarbete. Det är vanligt att företag har någon form av policy 
som sammanfattar riktlinjerna kring företagets sponsring exempelvis mål, målgrupper 
och områden som företaget sponsrar/inte sponsrar. Detta verktyg kan företaget också 
använda för att informera om sin sponsring både internt och externt, vilket är viktigt när 
de från olika håll får förfrågningar om sponsring. Policyn kan också användas som ett 
sätta att tydliggöra för intresserade vad företaget står för och samtidigt skapa ”goodwill” 
för företaget (Roos & Algotsson, 1996, ss. 69-75). Vilken typ av objekt, exempelvis 
förening, organisation eller arrangemang, som företaget sedan väljer grundar sig på 
företagets strategi och policy. Det är vanligast att företag sponsrar objekt inom idrott 
men objekt kan också objekt inom kultur, samhälle eller underhållning (Grönkvist, 
2000).  
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Vad finns det då för motiv till att använda sponsring? En undersökning från IEG, 
International Events Group, visar att de främsta orsakerna till att företag i USA valde 
sponsring var för att öka varumärkets och kännedom, öka lojaliteten till varumärket och 
att påverka varumärkets image. (International Events Group, 2008). Även i Sverige är 
ovan nämnda motiv vanliga anledningar till att företagen sponsrar (Guggenberger, 
2009). Associationsvärdet, det vill säga att bli förknippad med det som företaget 
sponsrar, är alltså mycket viktigt för företagen. Det kan även finnas andra anledningar 
till sponsring, till exempel att företaget vill skapa relationer med en viss målgrupp, få 
rättighet till försäljning på ett arrangemang eller att få tillgång till viktiga nätverk 
(Grönkvist, 2000, ss. 46-79) 

1.2.1. Integrering av sponsring i övrig marknadsföring 
Jiffer & Roos menar att företag får högre effekt av sina insatser genom att integrera 
media och aktiviteter i sin marknadsföring (Jiffer & Roos, 1999, s. 22). Vikten av att 
integrera just sponsring med företagets övriga marknadsföring är något flera författare 
tar upp. Grönkvist menar att det är först vid en integrering som sponsringen får sin fulla 
effekt (Grönkvist, 2000, ss. 116-117) och Roos och Algotsson menar att en 
associationsrättighet som inte utnyttjas inte är värd vad företaget betalade. 
Associationsrättigheten måste nyttjas och kommuniceras för att målgruppen skall nås av 
budskapet och rättigheten bli värd sitt pris. Det finns olika sätt att göra detta på, 
exempelvis via massmedier eller personliga möten med målgruppen kan företagen dra 
nytta av sitt sponsorskap och sin rätt till association med objektet (Roos & Algotsson, 
1996, s. 25). I mitt arbete har jag iakttagit att sponsring ofta leder till exponering och 
nyttjande av associationsrättigheter på den sponsrades ”arena”. Ofta ser jag sponsorer 
exponera sitt varumärke via skylt eller logotyp på den sponsrades dräkt. Men på vilket 
sätt använder sponsorerna sin rättighet till association med den sponsrade på sin egen 
”arena”, i deras egen marknadsföring och sina egna marknadsföringskanaler?  

En marknadsföringskanal som hela 84 % av alla svenska företag använder idag är en 
egen hemsida (SCB, 2009) och parallellt med sponsringen har även marknadsföring via 
Internet ökat  (Institutet för Reklam- och Mediestatistik, 2009). Enligt en mätning av 
European Internet Usage Stats and Population Statistics ökar Internetanvändningen för 
varje år och idag använder 80,5% av befolkningen i Sverige Internet (European Internet 
Usage Stats and Population Statistics, 2009). Företagen använder Internet som 
marknadsföringskanal på en mängd olika sätt, bland annat via e-mail, diskussionsforum 
och såklart via företagets egen hemsida. Att marknadsföra sig via Internet är också en 
relativt billig marknadsföringskanal med möjligheten att snabbt nå ut till en stor 
målgrupp (Pallab, 1996, s. 29). En viktig skillnad mellan företagens hemsidor och övrig 
marknadsföring är att besökaren själv söker upp företaget. Detta medför en risk att 
besökaren blir besviken om innehållet på hemsidan inte lever upp till dennes 
förväntningar eller om innehållet inte är relevant för företaget. Men via hemsidor ges 
också möjlighet till tvåvägskommunikation mellan företaget och besökaren, något som 
gör att besöket på en hemsida uppfattas som ett personligt möte med företaget (Carlén, 
2002, ss. 9-21). Det finns flera fördelar med att visa sitt sponsorskap på företagets 
hemsida. Förutom att det är ett relativt billigt massmedia (Pallab, 1996, s. 29) som ger 
möjlighet till tvåvägskommunikation (Carlén, 2002, ss. 9-21) så finns det möjlighet att 
göra sponsorskapet mer långlivat genom en kommunikation på hemsidan. Genom att 
exempelvis skapa aktiviteter på hemsidan före, under och efter ett sponsrat arrangemang 
drar företagen större nytta av sitt sponsorskap. En aktivering på hemsidan ger också 
möjlighet till ett konkret utfall av satsningen eftersom företag med enkla medel kan se 
och mäta hur hemsidorna används. Att beräkna sponsringens ROI, Return Of 
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Investment, är något som blir allt viktigare inom sponsring för att tydligt visa effekten 
av sponsorskapet och kunna jämföra sponsringen med andra typer av 
marknadsföringsmetoder (Paul, 2007). 

1.2.2. Vad vet vi sedan tidigare? 
För att ge en färsk bild av hur företag i Sverige arbetar med sin sponsring har jag valt att 
lyfta fram en undersökning som visade att totalt 64 % av företagen integrerade sin 
sponsring i sin totala marknadsföring, vissa av dem delvis och andra helt och hållet1 
(Guggenberger, 2008). Enligt en annan undersökning av HH webranking så är svenska 
företag sämre än omvärlden på att berätta om sponsring och välgörenhet på hemsidan. 
Resultatet visade att information om företagens sponsringsprojekt och sponsringspolicy 
fanns hos 33 % av Sveriges 100 största börsföretag och 40 % av de statligt ägda 
företagen (Insight News, 2009). Det hade varit intressant att utifrån den första 
undersökningen få veta mer om vilka kanaler företagen integrerade sin sponsring med 
och hur den interaktionen såg ut. Undersökningen av HH webranking visar endast att 
företagen informerar om sin sponsring, men inte på vilket sätt sponsringen i så fall togs 
upp det vill säga hur sponsringen kommunicerades.  

 

1.3. Problemformulering 
Sponsring och användandet av Internet ökar, både som informationskälla och som 
marknadsföringskanal. Företag sponsrar för att påverka varumärkets image och 
interagera med sin målgrupp, men frågan är om och hur de använder den möjligheten 
via sitt ansikte utåt på nätet? Efter ovanstående bakgrund landar jag i följande 
problemformulering: 

Hur kommunicerar företag sin sponsring på den egna hemsidan? 

 

1.4. Syfte 
Syftet är att beskriva hur företag använder hemsidan för att kommunicera sin sponsring. 
Syftet är uppdelat i två delsyften 

1. Det första delsyftet är att beskriva hur företagen använder 
associationsrättigheten till det sponsrade objektet.  

2. Det andra delsyftet är att beskriva hur företagen nyttjar möjligheten till 
relationsskapande med besökaren på hemsidan. 

Min förhoppning är att uppsatsens resultat kan användas av andra företag och ge dem 
uppslag kring hur hemsidan kan användas vid aktivering av företagets 
sponsringsinsatser. Kanske kan även rättighetsinnehavaren få uppslag och idéer om 
aktiviteter på hemsidan som kan vara till nytta både för dem och för sponsorn.  

 

                                                
1 Undersökningen gjordes av Sponsrings och eventföreningen och Sveriges Annonsörer. Undersökningen genomfördes under 2008 
och via webben lät de sina medlemmar svara på frågor om sponsring. Medlemmarna utgörs av bland annat marknadschefer, 
varumärkeschefer eller projektledare på företagen och totalt var det 388 personer som deltog. En av frågorna löd ”I vilken 
utsträckning är sponsringen integrerad i er totala marknadsföring?” Guggenberger, 2008). 
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1.5. Perspektiv och avgränsningar 
Jag skriver om sponsring utifrån rättighetsköparen/sponsorns perspektiv, i det här fallet 
ur företagets perspektiv. Ordet sponsor syftar i denna uppsats på företaget, trots att en 
sponsor också kan vara exempelvis en individ. Således blir den andra parten 
rättighetsinnehavare, även kallad sponsringsobjekt eller objekt.  

Det är intressant att undersöka företag som faktiskt är sponsorer. Denna uppsats avser 
att undersöka företag som är verksamma på den Svenska marknaden och som lägger 
pengar och resurser på sponsring och därmed har erfarenhet av att arbeta med 
sponsring. Företagen som undersöks skall också ha en egen hemsida. Undersökningen 
sker utifrån den information som finns tillgänglig på företagets hemsida och den 
information man kommer åt utan att ha ett kundnummer eller någon form av 
medlemskap.  

Sponsring är ett vitt begrepp som saknar en allmänt vedertagen definition och kan 
därför tangera områden som välgörenhet, CSR (Corporate Social Responsibillity) och 
varumärkesallianser. Eftersom syftet med studien är att ta reda på hur företag 
kommunicerar sin sponsring avser jag att undersöka det som företagen själva väljer att 
benämna som sponsring eller det som uppenbart är sponsring. Jag lämnar det alltså upp 
till företagen själva att avgöra om det är sponsring eller inte. Vidare presentation av 
välgörenhet, CSR och varumärkesallianser och dess samband till sponsring finns i 
Kapitel 3. Teori.  
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2. Forskningsstrategi 
I detta kapitel redogörs uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt och de val som 
gjorts i samband med områdena kunskapssyn, ansats och forskningsstrategi. Detta 
kapitel skall ge dig som läsare bild av mig och hur mina erfarenheter kan ha påverkat 
uppsatsen. Avslutningsvis diskuteras och granskas de källor som ligger till grund för 
teorin med ett kritiskt öga. 

2.1. Förförståelse 
En persons förförståelse bottnar i bland annat personliga erfarenheter, tidigare studier 
och tidigare arbeten och denna förförståelse kan vidare påverka en forskare i sin 
forskning (Johansson Lindfors, 1993, s. 25). Jag anser därför att det är viktigt att 
beskriva min förförståelse, eftersom en sådan beskrivning ger läsaren möjlighet att ta 
ställning till hur uppsatsens resultat kan ha påverkats.  
 
Med bakgrund som student på Medieingenjörsprogrammet och Service 
Managementprogrammet vid Umeå Universitet, det sistnämnda med inriktning mot 
marknadsföring, följer en teoretisk kunskap inom ämnet sponsring, marknadsföring och 
medier. Parallellt med studierna har jag arbetat med marknadsföring, dels på 
Norrmejeriers marknadsavdelning och dels som projektledare inom event och sponsring 
på kommunikationsbyrån Heja där jag fortfarande är anställd. Dessa arbeten har 
medfört praktisk erfarenhet inom ämnet sponsring, marknadsföring, 
Internetmarknadsföring samt marknadsföring via nya medier. Utöver den teoretiska 
erfarenhet om marknadsföring som följer med Service Managementprogrammet har det 
funnits en strävan att fördjupa mig ytterligare inom just sponsring, varpå flera PM och 
uppgifter i utbildningen handlat om just det ämnet. I samband med mitt arbete håller jag 
mig uppdaterad inom ämnet sponsring och under åren som gått har jag konstaterat att 
utvecklingen av sponsring gått snabbt. Från att ha varit ett relativt nytt område inom 
marknadsföring så har det blivit en allt mer naturlig del både i undervisning på 
universitetet och i företagens marknadsplaner. Även om sponsring utvecklats snabbt de 
senaste åren finns det fortfarande många outforskade områden inom ämnet, och därför 
anser jag att uppsatser som denna och forskning på ännu högre nivå behövs. 
 
Peshkin menar att en forskare måste vara medveten om sin påverkan på arbetet genom 
hela arbetets gång, inte bara vid forskningens slutskede och analys. (Peshkin, 1988, ss. 
17-20) Jag anser att min bakgrund och mitt nuvarande arbete kan påverka många av 
valen knutna till denna uppsats. Exempelvis finns risken att resultat och teorier vinklas 
för att passa in i de tjänster och utbud som min arbetsgivare tillhandahåller och att min 
positiva inställning till sponsring påverkar vid urval av källor. Förförståelsen kan alltså 
påverka både utformandet av studien men även studiens resultat. Förhoppningsvis kan 
min förförståelse, mina erfarenheter, bidra till en mer intressant och nyanserad 
diskussion i vissa delar av uppsatsen, exempelvis inledning och diskussion. Däremot 
har jag försökt eliminera påverkan på övriga kapitel som metod, teori, genomförande av 
undersökning och analys, genom att följa vetenskapliga regler för hur forskning skall 
bedrivas och genom en medvetenhet kring min egen förförståelse.  
 

2.2. Kunskapssyn 
Det finns olika sätt se på verkligheten och olika sätt att tillägna sig kunskap på, i detta 
kapitel behandlas min kunskapssyn. Positivismen och hermeneutiken är synsätt inom 
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kunskapsteorin som oftast brukar framställas som varandras motsatser eller 
ytterligheter. Positivismen grundar sig i att människan kan förhålla sig till omvärlden 
och verkligheten på ett neutralt och objektivt sätt (Jacobsen, 2002, ss. 30-33). 
Positivismen hör också samman med naturvetenskapen och dess sätt att tillägna sig 
kunskap, ett sätt att studera det generella (Bryman & Bell, 2003, s. 27). I den andra 
ytterligheten, hermeneutiken, anses verkligheten inte vara objektiv utan snarare 
konstruerad genom människors uppfattning av verkligheten. Inom hermeneutiken är den 
subjektiva tolkningen viktig (Jacobsen, 2002, ss. 32-33). Mitt intresse är att studera det 
generella snarare än det säregna och unika och därför är min syn på verkligheten 
positivistisk. Jacobsen tar upp kritik mot positivismen som innebär att forskaren aldrig 
kan vara helt neutral och att inte lämna någon påverkan på forskningen anses som en 
omöjlighet. Replikerbarheten ifrågasätts också, kan en annan forskare verkligen 
genomföra samma studie och komma fram till exakt samma resultat? (Jacobsen, 2002, 
ss. 36-38) Jag håller med om att total replikerbarhet kan vara svårt att uppnå, men anser 
att det är ett ideal som är värt att sträva efter. Under uppsatsens gång har jag reflekterat 
kring både resultat och teori utifrån mina egna åsikter och erfarenheter, jag har också 
varit mycket tydlig med att det är just mina åsikter och ingen annans. Denna tydlighet 
och strävan efter att vara transparant underlättar för läsaren och är en nödvändighet vid 
en eventuell upprepning av studien.  

 

2.3. Ansats 
Denna del i metodkapitlet beskriver vilken typ av arbetssätt jag använt, en ansats som 
visar hur jag ser på förhållandet mellan teori och empiri. Här vill jag börja med att 
presentera två olika typer av ansatser samt skillnaderna mellan dessa. Den deduktiva 
ansatsen innebär i korthet att forskaren går från ”teori till empiri”, medan den induktiva 
ansatsen innebär motsatsen, från ”empiri till teori”. Det deduktiva alternativet innebär, 
som citatet beskriver, att forskaren först tar hjälp av de teorier och rön som finns inom 
området för att utifrån dessa betrakta verkligheten, empirin (Jacobsen, 2002, ss. 34-35). 
Det är också vanligt att en forskare med ett deduktivt synsätt ställer upp en eller flera 
hypoteser, hypoteser som utgår från teorin och sedan testas mot empirin för att se om de 
stämmer eller inte (Bryman & Bell, 2003, ss. 22-23). Det induktiva synsättet innebär att 
en forskare, helt utan styrning av teori eller tidigare rön, samlar information från 
empirin för att sedan sammanställa detta och bilda nya teorier (Jacobsen, 2002, ss. 34-
35). Om jag skulle använda mig till 100 % av en induktiv ansats skulle det innebära att 
jag genomförde min undersökning av företagens hemsidor utan någon som helst aning 
kring vad som tidigare ansetts vara relevant, vad som kan skapa associationer i samband 
med sponsring eller relationer mellan besökare och företag. Med ett strikt deduktivt 
synsätt skulle jag helt utifrån teorierna skapa ett undersökningsverktyg som var tvunget 
att följas till punkt och pricka. Den ansats som jag använt i denna studie är mer deduktiv 
än induktiv eftersom jag utgår från tidigare teorier och källor inom ämnet sponsring och 
utifrån dessa skapar ett undersökningsverktyg. Men eftersom det inte finns så mycket 
skrivet om just mitt ämnesområde, företags sponsring som integreras på Internet och 
den egna hemsidan, så kräver undersökningen också ett visst öppet förhållningssätt för 
att inte missa något under resans gång. Jacobsen menar att forskning kan bedrivas med 
en ”öppen” eller ”sluten” ansats snarare än en ansats som är helt deduktiv eller helt 
induktiv (Jacobsen, 2002, s. 43). Utifrån detta resonemang anser jag att min uppsats är 
mer deduktiv, sluten, men kryddad med en viss öppenhet för att få med det oväntade. 
Exempel på hur detta tar sig uttryck i mitt uppsatsarbete finns i Kapitel 4 Praktisk 
metod. Här beskrivs bland annat hur vissa av undersökningsverktygets frågor är 
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konstruerade på ett öppet sätt och hur pilotstudien som genomfördes resulterade i att 
undersökningsverktyget modifierades.  
 

2.4. Val av metod  
Denna uppsats syfte är att beskriva hur företag använder sin hemsida för att 
kommunicera sin sponsring och detta kapitel handlar om hur syftet påverkat valet av 
forskningsstrategi. Som utgångspunkt i diskussionen är metoderna kvantitativ och 
kvalitativ forskning, metoder som ofta framställs som varandras motsatser. Genom att 
välja en kvantitativ metod strävar en forskare efter att kunna generalisera och veta lite 
om många, medan en forskare med en kvalitativ metod kan ge ett mer djupgående 
resultat där fokus är att förklara och förstå (Jacobsen, 2002, ss. 149-151). Genom att 
välja en kvantitativ metod kan frågor som ”Hur många gör si” och ”Hur stor andel gör 
så” bli besvarade (Dahmström, 2000, ss. 15-17). Detta anser jag går i linje med 
uppsatsens syfte och metoden gör det också möjligt att undersöka en större mängd 
företag. En kvalitativ studie ger en fördjupad förståelse för ett mindre antal undersökta 
objekt (Jacobsen, 2002, ss. 149-151). I mitt fall skulle det innebära en undersökning av 
få företag och kommunikationen av dess sponsring och med tanke på studiens syfte 
passar därför kvantitativ metod bättre.  

Bland den kritik som finns mot kvantitativ forskning finns bland annat en risk för 
stelhet i datainsamlingen och att standardiserade frågor och svarsalternativ ger en 
felaktig bild av verkligheten. Kvantitativ forskning används ofta inom ämnen där det 
redan finns tidigare teorier och rön att falla tillbaka på medan kvalitativ forskning passar 
inom mer outforskade områden (Jacobsen, 2002, s. 150). Jag anser att det är viktigt att 
ta ställning till den kritik som finns mot mitt metodval för att vara medveten om och 
eliminera dessa risker. Jag anser att en alltför strikt kvantitativ metod inte ger en rättvis 
bild av mitt val av metod. Mitt metodval är fortfarande kvantitativt, men jag behöver 
göra vissa justeringar för att metoden skall passa mitt problem, syfte och ämnesområde. 
Till exempel kommer jag under undersökningens genomförande att tillåta vissa öppna 
frågor istället för frågor med helt fasta svarsalternativ Jag anser att sponsring och dess 
integrering på Internet fortfarande är ett relativt outforskat område och även om det 
finns vissa tidigare studier och källor att falla tillbaka på, kräver uppsatsen en viss 
öppenhet från mig som forskare för att få allra bäst resultat.  

 

2.5. Källkritik och litteratursökning 
Enligt Johansson Lindfors är det nödvändigt att kritiskt granska de val som görs i 
samband med insamling och bearbetning av källor som ligger till grund för teorikapitlet. 
Vid denna kritik bör forskaren ifrågasätta bland annat källans aktualitet och ursprung 
(Johansson Lindfors, 1993, ss. 87-89). Nedan följer ett resonemang kring de källor som 
använts för att bygga upp den teoretiska referensramen samt metodkapitlet följt av en 
redogörelse för hur jag hittat just dessa källor. De sekundära källor som använts i 
studien kommer dels från kurslitteratur som jag tidigare använt, men även från böcker 
jag stött på i mitt arbete och letat mig fram till via verktyg på Umeå 
Universitetsbiblioteket. De sökvägar som använts är framförallt, Album och Libris. För 
att hitta vetenskapliga artiklar inom ämnet så användes Samsök, Business Source 
Premier och Emerald Fulltext. Vid samtliga sökningar kryssades alternativet ”peer 
revied” i, viket jag anser höjer kvalitén på källan eftersom den är citerad av andra 
forskare. De sökord som använts och kombinerats är sponsring, integrering, hemsida, 
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Internet, Internetmarknadsföring, aktivering, bevisföring, association, 
associationsmarknadsföring och relationsmarknadsföring. Även den engelska 
översättningen av samtliga ord har använts. Genom att läsa litteraturförteckningen hos 
de källor som behandlat passande ämnesområden har jag hittat ytterligare böcker och 
vetenskapliga artiklar.  

Majoriteten av de böcker som använts för att skapa den teoretiska referensramen är 
skrivna på 2000-talet vilket är att föredra med tanke på sponsringens utveckling de 
senaste årtiondena. De böcker som har några fler år på nacken anser jag ändå är 
relevanta för studien och här bör också påpekas att det inte finns så mycket ny litteratur 
om sponsring att tillgå. Många av de böcker som använts är skrivna av personer som 
arbetar eller har arbetat som konsulter inom sponsring exempelvis Grönkvist och Roos. 
Deras yrke kan ha påverkat hur de framställer sponsring och arbete med sponsring, inte 
minst eftersom de kan ha kommersiella baktankar med sina argument. Jag anser dock 
att dessa källor kan användas för att uppnå studiens syfte som trots allt är skriven utifrån 
företagens perspektiv. Genom att använda källor skrivna av personer som har arbetat 
med sponsring under en lång tid kan beskrivningar av företagens sponsring på sin 
hemsida bli både bättre och mer nyanserad. Det är dock viktigt att komma ihåg att viss 
information från dessa källor kommer från författarna själva vilket inte kan jämföras 
med den information som kommer från resultat från vetenskapliga artiklar. Vid de 
tillfällen där konsulterna/författarna till dessa böcker hänvisar till annan källa har 
originalkällan letats upp och använts, med undantag för källor som inte går att beställa 
eller källor som är skrivna på annat språk än engelska eller svenska. En strävan att 
hänvisa till originalkällan gäller både böcker, vetenskapliga artiklar och Internetkällor.  

De vetenskapliga artiklar som använts har alla varit publicerade av vetenskapliga 
tidsskrifter och de har också citerats av andra forskare. Alla artiklar är skrivna på 00-
talet förutom Pallab, vilket jag anser är bra eftersom sponsringen har utvecklats mycket 
under det senaste årtiondet. Det finns författare som ofta citerar sig själv i sina verk, 
exempelvis Weeks. Detta kan å ena sidan påverka studiens resultat och ge en alltför 
ensig bild av ämnet de undersöker eftersom vissa argument saknar stöd från andra 
forskare än dem själva. Men, å andra sidan kan alla tidigare studier som författarna gjort 
innebära att de är mycket kunniga inom sitt ämnesområde. Jag anser därför att dessa 
vetenskapliga artiklar är trovärdiga att använda i uppsatsen.  

De böcker som använts för att beskriva vetenskaplig och praktisk metod kommer 
huvudsakligen från kurslitteratur vid tidigare kurser, men även via sökmotorn Album på 
Umeå Universitetsbibliotek. Här har sökord som vetenskaplig metod, urval, kvantitativ 
forskning, enkät, studera hemsidor, kunskapssyn, ansats och förförståelse använts.  
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3. Teori 
Uppsatsens teoretiska referensram fokuserar på sponsring i allmänhet och 
associations- och relationsmarknadsföring via kanalen Internet i synnerhet. 
Inledningsvis beskrivs vad sponsring är för att sedan introducera AERI-K modellen, en 
modell som beskriver sponsringens olika delar Association, Exponering, Relationer och 
Integrerad Kommunikation. Utifrån modellens delar beskrivs sedan sponsringens motiv 
och effekter samt sponsringens integrering på företagets hemsida. Kapitlet avslutas med 
en egenkonstruerad modell som sammanfattar den teoretiska referensramen. 

3.1. Vad är sponsring? 

3.1.1. Definition 
Det svårt att hitta en exakt definition av vad sponsring är, inte minst eftersom det finns 
en pågående diskussion kring skillnaden mellan sponsring och välgörenhet, vilket jag 
tar upp senare i detta kapitel. Det finns två definitioner som jag tycker beskriver 
sponsring på ett sammanfattande sätt, definitioner där två olika aktörer i samhället 
beskriver sponsring på ett likartat sätt. Sponsrings och eventföreningen i Sverige har 
enats om följande definition: 

"Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, 
marknadsföring och försäljning. 

Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan (normalt) två parter där ett företag 
betalar för kommersiella rättigheter att utnyttja en association (med t.ex. ett 
evenemang, en person, organisation, ett projekt etc.)" (Sponsrings och eventföreningen, 
2009) 

Definitionen från International Chamber of Commerce, ICC, lyder:  

”Sponsring - affärsavtal där en sponsor till ömsesidig nytta för sig själv och  
sponsringstagaren förbinder sig att tillhandahålla finansiering eller annat stöd i syfte 
att skapa en associering mellan sin image, varumärke eller produkt och det sponsrade 
objektet, i utbyte mot rätten att utnyttja denna associering och/eller mot vissa andra 
direkta eller indirekta förmåner.” (International Chamber of Commerce, 2007, s. 27) 
 
Dessa två definitioner tycker jag stämmer överens med min syn på sponsring eftersom 
de poängterar både affärsmässigheten och nyttjandet av olika rättigheter.  

Sponsring benämns också ofta som ett medium men både Grönkvist och Roos och 
Algotsson menar att sponsring inte är ett medium, utan en metod att använda sig av i 
marknadsföring och kommunikation (Grönkvist, 2000, s. 10; Roos & Algotsson, 1996, 
s. 11). Sponsring ger associationsrättigheter som sponsorn sedan kommunicerar via 
olika medier för att nå sin/sina målgrupp/målgrupper och kan därför klassas som metod. 
Roos och Algotsson har en definition där de går ett steg längre och inte bara definierar 
vad sponsring är utan även definierar vad sponsringen består av och hur man skall 
arbeta med sponsring (Roos & Algotsson, 1996, ss. 17-21). Definitionen lyder: 

”Sponsring är en affärsmässig metod för kommunikation och marknadsföring som på 
kort och lång sikt syftar till ökad försäljning för sponsorn. Sponsringen ska gagna alla 
inblandade parter och ge ett resultat som kan mätas och jämföras med på förhand 
uppsatta mål.” (Roos & Algotsson, 1996, ss. 17-21) 
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Målet med denna redogörelse av olika definitioner är dels att ge dig som läsare en 
grundläggande bild av vad sponsring är, dels att sammanfatta vilken syn på sponsring 
som denna studie vilar på. Det jag tycker sammanfattar sponsring är att det handlar om 
associationsmarknadsföring och affärsmässighet mellan två parter, samt att det är en 
metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning där nyttjandet av rättigheter 
är i fokus. Denna information om sponsringens definition tar vi med oss när vi i nästa 
kapitel går in på sponsringens skillnad mot välgörenhet, dess motiv, möjligheter och 
integrering.  

3.1.2. Sponsring eller välgörenhet? 
Det pågår en ständig debatt kring vad som är sponsring och vad som är välgörenhet och 
denna debatt är aktuell även idag, inte minst i de rättsliga fall där företagens sponsring 
synas av skattemässiga skäl. Skatteverket är tydliga med att motprestationerna måste 
vara av värde för att företagets sponsring skall bli avdragsgiltig, annars räknas det som 
en ren gåva. Skatteverket poängterar också vikten av att det finns ett avtal mellan 
sponsorn och objektet där dessa motprestationer finns med 2 (Skatteverket, 2005). Trots 
dessa stadgar förekommer många fall där det förefaller oklart om det rör sig om 
sponsring eller gåvor och om motprestationerna är av värde eller inte. Några av dessa 
fall finns att läsa om på Skatteverkets hemsida (Skatteverket, 2005). Roos och 
Algotsson har utvecklat en modell som beskriver skillnaden mellan sponsring och 
välgörenhet, se Figur 2 (Roos & Algotsson, 1996, ss. 16-17). Denna modell är citerad 
från en bok av Roos och Algotsson, som omarbetat modellen från Hagstedt 1987  

  

Figur 2 Relationen mellan välgörenhet och sponsring, modell citerad ur Roos & Algotsson 
som omarbetat en modell från Hagstedt 1987 (Roos & Algotsson, 1996, ss. 16-17). 

 

                                                
2 ”För att sponsringen ska få dras av krävs att den utgör en driftkostnad i näringsverksamheten. 
Sponsorn måste erhålla något i motprestation som kan verka resultatfrämjande i näringsverksamheten. 
Här får sponsoravtalet stor betydelse för att se vilka motprestationer sponsorn erhållit. 
Motprestationerna marknadsvärderas och företaget får bara avdrag för värdet av motprestationerna. 
Rena gåvor får inte dras av. Om sponsringen endast är avsedd att ge sponsorn förbättrad image eller 
goodwill är den att betrakta som gåva och därmed inte avdragsgill.” (Skatteverket, 2008) 
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Som Roos och Algotssons modell visar är skillnaden mellan sponsring och välgörenhet 
kravet på motprestationer. En annan del som skiljer sponsring från välgörenhet är 
företagets förväntan om effekt av sitt sponsorskap. Motprestationer som nyttjas och att 
sponsringen förväntas ge effekt för sponsorn är alltså de viktiga faktorerna vid en 
gränsdragning mellan sponsring och välgörenhet (Roos & Algotsson, 1996, ss. 16-17).  
 
I denna uppsats är ambitionen att undersöka ”ren sponsring” och inte företagets 
välgörenhet eller gåvor, varken som ”dold välgörenhet” eller ”dold sponsring”. 
Eftersom jag studerar företagens hemsida och endast utgår från den information som 
finns att tillgå där finns risken att det som företagen anger som sponsring inte enbart är 
”ren sponsring”. Jag lämnar det upp till företagen att följa Skatteverkets 
rekommendationer och ovan nämnda kriterier för sponsring och undersöker det som 
företagen själva benämner som sponsring på sin hemsida, oavsett om det enligt 
Skatteverket och modellen i Figur 2 är regelrätt sponsring eller inte. Jag vill med detta 
kapitel belysa problematiken med att sponsring är ett vitt begrepp för att sedan 
undersöka hemsidorna med detta i åtanke. 

3.1.3. Olika former av sponsring och sponsringens målgrupper 
Sponsring kan ske inom olika områden, det vanligaste området är idrott, men sponsring 
förekommer även inom kultur, samhälle och miljö. Inom varje område kan företag 
sponsra till exempel organisationer, föreningar, arrangemang/events, lag eller individer. 
Det finns även Broadcastsponsoring, att företag sponsrar exempelvis ett TV-program 
och Ambush sponsoring som innebär att företag försöker dra nytta av ett objekt utan att 
vara dess sponsor (Grönkvist, 2000, s. 45). Jag förväntar mig att stöta på flera av dessa 
typer av sponsring i min undersökning och med hjälp av redogörelsen ovan kan jag 
förstå de olika uttryck som sponsring kan ta sig.  

Med sponsring kan man likt andra delar av marknadsföringsmixen vända sig mot olika 
målgrupper eller intressenter, till exempel kunder, potentiella kunder, opinionsledare, 
anställda och leverantörer. Dessa målgrupper kan i sin tur vara aktiva deltagare, live-
publik och/eller mediabevakare. Detta sammanfattas i Tabell 1 Målgrupperna kan 
beskrivas genom ett eller flera kryss i tabellen. Valet av målgrupp påverkar i sin tur 
företagets kommunikation och aktivering av sponsorskapet och denna tabell kan vara 
till hjälp för att konkretisera och kategorisera vem eller vilka som företaget vänder sig 
till (Pelsmacker, Geuens, & Van den Bergh, 2007, ss. 328-329).  

Tabell 1 Struktur av sponsorskapets målgrupp/målgrupper (Pelsmacker, Geuens, & Van 
den Bergh, 2007, ss. 328-329) 

 Kunder Opinionsbildare Anställda Leverantörer mm. 

Aktiva deltagare      

Live publik      

Mediabevakare      
 

Ett exempel där företagets anställda var målgrupp för sponsring var när Flora, 
margarinföretaget, sponsrade London Marathon och skapade aktiviteter för motion och 
hälsa för de anställda. De anställda skulle få delta i loppet och även de anställdas 
familjer engagerades i loppet. Företaget kommunicerade då sin sponsring först och 
främst internt och i samband med träningssammankomster innan arrangemanget 
(Masterman, 2007, s. 65). Målgruppen visas genom kryss i kolumnen ”Anställda” i 
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Tabell 1. Jag har i mitt arbete varit med om ett annat exempel där målgruppen kan 
utgöras av flera kryss i diagrammet. Ett företag som ville föryngra sin målgrupp och nå 
nya kunder sponsrade därför en populär ungdomsmusikfestival. I samband med detta 
riktade företaget sina aktiviteter och kommunikation externt; till besökaren på 
arrangemanget, men också till banden som uppträdde på festivalen och till de medier 
som bevakade arrangemanget. I det här fallet skulle målgruppen visas i Tabell 1 genom 
kryss i hela ”Kund” kolumnen dvs. i ”Aktiv deltagare”, ”Live publik” och 
”Mediabevakare”.  

3.1.4. Sponsringspolicy 
Flera författare menar att en sponsringspolicy eller bedömningsnyckel är något som 
varje företag bör ha för att skapa struktur i företagets arbete med sponsring (Roos & 
Algotsson, 1996, ss. 70-71; Grönkvist, 2000, ss. 162-164). Dessa punkter bör enligt 
Roos och Algotsson ingå in en policy: 

 Definition av vad sponsring är 
 Hur ingår sponsring i organisationens övergripande planering och strategi  
 Mål med sponsringen 
 Målgrupper, en klarlagd profil av primär och sekundärmålgrupper 
 Nyckelord som sponsringsaktiviteten skall kopplas ihop med 
 Vad företaget sponsrar  
 Vad företaget inte sponsrar 
 Vad ett avtal skall innehålla 
 Hur uppföljning och mätningar skall genomföras 
 Kontaktpersoner och ansvarsfördelning (Roos & Algotsson, 1996, ss. 70-71) 

Policyn är ett verktyg som inte bara klargör företagets sponsring internt. Den kan även 
användas för att tydliggöra hur företaget sponsrar för externa intressenter vilket också 
kan skapa goodwill för företaget. Policyn gör det också möjligt att på ett professionellt 
sätt tacka nej till de förfrågningar som företaget får som inte stämmer överens med 
företagets strategi (Roos & Algotsson, 1996, ss. 69-75). Grönkvist menar att 
hanteringen av förfrågningar om sponsring från föreningar och andra intressenter är 
något som kan ta mycket tid hos företagen  (Grönkvist, 2000, ss. 123-125). Både 
Grönkvist och Roos m.fl. anger alltså att det är viktigt att tydliggöra strategin för 
företagets sponsring i någon form, till exempel en sponsringspolicy. Det faktum att båda 
författarna också är/har varit konsulter inom sponsring kan ha påverkat dem till att 
trycka på vikten av en policy, kanske för deras egen vinnings skull. Även jag har i mitt 
arbete övertygats om att en tydligt nedskriven strategi inte bara underlättar för 
företagen, utan är ett måste för att nå bästa tänkbara effekt med sin sponsring. Eftersom 
företagen kan få goodwill och kanske också spara tid via en publicering av deras policy 
externt ska det bli intressant att se om studien visar att företagens policy finns med på 
den egna hemsidan. 

 

3.2. Sponsringens motiv och effekter 
Företag kan ha en rad olika motiv till att använda sig av sponsring. De främsta motiven 
är att öka varumärkets kännedom, öka lojaliteten till varumärket samt att påverka 
varumärkets image (International Events Group, 2008). Sponsring kan också användas 
för att skapa relationer, publicitet och försäljning (Grönkvist, 2000, ss. 46-79). Roos och 
Jiffer har sammanfattat en modell för sponsring som de kallar för AERI-K modellen, se 
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Figur 4. Denna modell delar in sponsringen i fyra olika delar och kan avvändas för att 
förstå vad sponsring har för effekt (Jiffer & Roos, 1999, ss. 28-29). Eftersom modellen 
är framtagen av konsulter inom sponsring har jag också använt ytterligare källor för att 
vidare beskriva varje område närmare.  

 

 

Figur 3 AERI-K modellen (Jiffer & Roos, 1999, s. 57) 

3.2.1. Association  
Rättigheten till association med det sponsrade objektet tillhör grunderna i sponsring och 
sponsring kallas ofta för just associationsmarknadsföring (Jiffer & Roos, 1999, s. 51). 
Genom associationsrättigheten kan det ske en imageöverföring från objektet till 
sponsorn (Grönkvist, 2000, s. 46), en imageförändring som kan påverka attityden till 
företaget (Weeks, Cornwell, & Drennan, 2008, s. 649). Lagae skriver i sin bok om 
sportsponsring att företag som inte har något med sport att göra sponsrar just sport för 
att öka företagets ”brand value”. Associationen till just sport är intressant för 
marknadsförare eftersom sport väcker starka känslor som exempelvis eufori och 
heroism, känslor som inte går att få fram genom vanlig reklam (Lagae, 2005, s. 17). 
Trots att Lagaes resonemang gäller just sport så framgår det i andra källor att just 
imageöverföringen från det sponsrade objektet till sponsorn är möjlig inom andra 
områden än sport (Grönkvist, 2000, s. 47). Företag sponsrar också för att genom 
imageöverföring påverka företagets goodwill. Idag förväntas det att företag tar ett 
samhällsansvar, inte minst via lokal sponsring som sker på samma ort som företaget 
finns på (Grönkvist, 2000, ss. 123-125). Strävan efter att vara en god 
samhällsmedborgare kan också vara en av orsakerna till att företag arbetar med CSR, 
Corporate Social Responsibillity. CSR är en mångfacetterad benämning som innefattar 
olika ämnesområden och det finns likt sponsring en problematik kring avsaknaden av en 
allmänt vedertagen definition av begreppet. En av flera definitioner som finns att hitta 
är den som kommer från en studie av Vaaland m.fl. och lyder: 
 
”Corporate social responsibillity is management of stakeholder concern for responsible 
and irresponsible acts related to environmental, ethical and social phenomena in a way 
that creates corporate benefit.” (Vaaland, Heide, & Grønhaug, 2008, s. 931) 

Jag anser att det finns en otydlig gräns mellan hur företag arbetar med CSR kontra 
sponsring av samhälle, miljö eller etik. Både sponsring och CSR är väldigt vida begrepp 
och CSR kan användas för att påverka företagets image och förbättra företagets rykte 
(Pelsmacker, Geuens, & Van den Bergh, 2007, s. 322) precis som sponsring. Som jag 
tidigare tagit upp under Perspektiv och avgränsningar i Kapitel 1 Inledning kommer jag 
att upplåta till företagen att själva skilja sponsring och CSR. Utifrån varje företags egna 
utgångspunkter undersöka endast det som de själva benämner som sponsring, men inte 
det som företagen benämner som välgörenhet eller CSR. 
 
I litteratur om varumärken beskrivs ofta situationer där olika varumärken samarbetar i 
så kallade varumärkesallianser. Uggla skriver att olika typer av samarbetsformer av 
varumärken kan vara exempelvis Co-branding eller Co-promotion, samarbeten där båda 
parter tar lika stort utrymme. Co-promotion är ett kortsiktigt samarbete där varumärkena 
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samlas kring exempelvis en specifik produkt. Ett exempel på detta är barnmenyn Happy 
Meal på Mc Donalds, ett samarbete med Mc Donalds och exempelvis Disney. Co-
branding är ett långsiktigt samarbete mellan två varumärken för att till exempel skapa 
en positiv attityd till en ny produkt (Uggla, 2003, ss. 128-129). Ett exempel på detta är 
samarbetet mellan bilmärket Ferrari och datortillverkaren Acer som genom sin 
varumärkesallians ville öka kännedomen och försäljningen i Europa. Detta gjordes 
genom att Acer tillverkade bärbara datorer med Ferraris logotyp på datorerna och på 
musen. Datorerna hade också samma färg som bilar från Ferrari (Pelsmacker, Geuens, 
& Van den Bergh, 2007, s. 50). Dessa typer av samarbetsformer kan ses som en form av 
associationsmarknadsföring där en imageöverföring eftersträvas, precis som vid 
sponsring. Om även det sponsrade objektet ses som ett varumärke, vilket det också är, 
handlar även sponsring om en varumärkesallians där två varumärken marknadsför sig 
tillsammans. Följden blir att även objektets varumärke påverkas av samarbetet. Likt 
resonemanget angående CSR så kan varumärkesallianser och sponsring ligga varandra 
mycket nära och det kan vara svårt eller rent utav omöjligt att genom exempelvis 
annons eller hemsida avgöra om ett samarbete mellan två varumärken skall klassas som 
sponsring och/eller en varumärkesallians. Även i detta fall lämnar jag det upp till 
företaget att själva bestämma vad som är sponsring eller inte och således undersöka 
endast det som är uppenbar sponsring eller som benämns som sponsring.  

Ovan nämnda resonemang kring CSR och varumärkesallianser anser jag fyller en viktig 
funktion i uppsatsens teoretiska referensram. Dels för att ge dig som läsare en bild av 
hur breda dessa begrepp kan vara, men även för att förtydliga och motivera uppsatsens 
avgränsning och undersökningsområde. Med risk för att missa någon/några 
sponsoraktiviteter innebär avgränsningen en möjlighet till konsekvent bedömning 
eftersom jag lämnar det upp till företaget att avgöra vad de anser är sponsring och inte. 
Mer specifik beskrivning kring undersökningen och undersökningsverktyget finns i 
Kapitel 4. Praktisk metod.  

3.2.2. Exponering 
Rätten till exponering utgör liksom associationsrättigheten ett av de grundläggande 
motiven till sponsring. Det är intressant för företaget att exponera sitt varumärke för att 
skapa eller öka kännedomen om företaget (Roy & Cornwell, 2003, ss. 392-393). 
Sponsorn kan ha rätt att exponera sitt varumärke i olika sammanhang i samband med 
sitt sponsorskap till exempel på en scen, på lagets matchdräkt eller på förpackningen till 
en produkt (Jiffer & Roos, 1999, s. 28) eller på det sponsrade objektets hemsida 
(Masterman, 2007, s. 57). Det finns dock en potentiell risk med exponering, och det är 
när exponeringen av alla olika varumärken och budskap blir så stor att kunden i 
slutänden kommer ihåg eller känner igen några få sponsorer. Masterman kallar denna 
överexponering för ”sponsorship-clutter” och ett exempel på när detta kan uppkomma 
är när många sponsorer exponerar sin logotyp på skyltar runt om en arena (Masterman, 
2007, s. 57). Många företag förlitar sig på att exponering av deras logotyp skall resultera 
i ett fördelaktigt sponsorskap. Exponering av endast en logotyp kan räcka för att skapa 
kännedom om varumärket, men det räcker inte för att skapa kännedom om företagets 
produkter eller vad företaget står för. Vid endast en exponering av varumärket kan 
företag inte heller förvänta sig den önskade imageöverföringen från objekt till sponsor, 
en imageöverföring som kan skapa positiva attityder till företaget. För att påverka 
företagets image måste exponeringen av logotyper integreras med ytterligare 
kommunikation kring sponsringen, kommunikation som också innefattar företagets 
budskap tillsammans med varumärkets logotyp (Masterman, 2007, ss. 42-43). 



 

17 

3.2.3. Relationer 
Pelsmacker, Geuens och Van den Bergh (2007, s. 402) refererar till Bunk från 1992 och 
menar att många företag tenderar att lägga mer resurser på att jaga nya kunder istället 
för att underhålla sina befintliga, trots att det många gånger visat sig mer 
kostnadseffektivt att göra tvärt om. Genom att använda relationsmarknadsföring arbetar 
företag för att skapa lojala kunder snarare än att hitta nya kunder. Vid 
relationsmarknadsföring är det också mindre fokus på den direkta försäljningen och 
istället arbetar företaget för att stärka lojaliteten till kunderna över en längre tid 
(Pelsmacker, Geuens, & Van den Bergh, 2007, s. 26). Ett sätt att skapa nära relationer 
med sina kunder är att skapa personliga och kundorienterade erbjudanden. Detta är 
möjligt om företaget på något sätt kan få tillgång till personlig information om kunden 
för att sedan skräddarsy erbjudanden som passar just den personen (Pelsmacker, 
Geuens, & Van den Bergh, 2007, s. 404). 

Ett sponsringssamarbete kan medföra flera olika möjligheter till relationsskapande 
mellan sponsor och målgrupp. Till exempel kan företaget skapa relationer med 
deltagare på ett arrangemang genom att finnas på plats på arrangemanget. Företag kan 
också skapa relationer med speciellt inbjudna kunder till företaget genom att till 
exempel bjuda dem på en exklusiv upplevelse i samband med det arrangemang som 
sponsras. Det är också vanligt att företag sponsrar för att få tillgång till viktiga nätverk, 
till exempel övriga sponsorer till objektet, och skapa relationer med dessa (Jiffer & 
Roos, 1999). Företag kan också använda Internet och företagets hemsida för att skapa 
relationer med sin målgrupp (Pelsmacker, Geuens, & Van den Bergh, 2007, ss. 496-
497, 516) vilket behandlas i Kapitel 3.3.2 Integrering av sponsring på företagets 
hemsida. 

3.2.4. Integrerad kommunikation 
Att integrera olika kanaler inom marknadsföring innebär att företaget kan uppnå en mer 
effektiv kommunikation med sin målgrupp än vid marknadsföring som inte innefattat 
någon integrering. Vid integrerad kommunikation innebär det att företagets budskap 
som når målgruppen är konsekvent, oavsett kanal (Pelsmacker, Geuens, & Van den 
Bergh, 2007, ss. 3-4). Som tidigare påpekats är det viktigt att sponsring integreras i 
övrig marknadsföring för att nå sin potentiella effekt (Grönkvist, 2000, ss. 116-117; 
Jiffer & Roos, 1999, s. 25). I jämförelse med andra typer av marknadsföringsmetoder är 
det viktigare än någonsin att integrera sponsring med övrig marknadsföring för att nå 
den fulla effekten av sponsorskapet. Kotler refereras i en studie av Olkkonen där det 
framkommer att associationsrättigheten och möjligheten att påverka företagets image är 
som något som kräver kontinuitet och integrering i flera marknadsföringskanaler för att 
lyckas (1997, refererad i Olkkonen, 1999, ss 115). Sponsring är också en metod och inte 
ett medium, vilket diskuterades i början av detta kapitel, och vid sponsring så använder 
företag olika mediekanaler för att aktivera sitt sponsorskap (Grönkvist, 2000, s. 10; 
Roos & Algotsson, 1996, s. 11). 

Ett exempel på hur sponsring integreras i övrig marknadsföring finns i en studie av 
Dudzik m.fl. Där har sponsorer valt att ta med logotyp samt bild på det sponsrade 
objektet i sina annonser, objektet utgjordes av bland annat idrottare (Dudzik & Gröppel-
Klein, 2005). Ett annat mer komplext exempel på hur sponsring integrerats i övrig 
marknadsföring och i en rad olika kommunikationskanaler är Coca Cola och deras 
sponsring av internationella fotbollsorganisationen FIFA och FIFA World Cup. 
Sponsorskapet innebar internationella rättigheter men kommunikationen anpassades till 
olika länder och olika målgrupper. Genom att integrera bland annat PR, events och 
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massmedier kunde Coca Cola göra skräddarsydda insatser i olika länder och regioner 
som fick dem att framstå som ett lokalt företag, trots att Coca Cola och även FIFA är 
synnerligen globala varumärken (Earl, 2002).  

 

3.3. Integrering av sponsring på den egna hemsidan  
Tidigare kapitel har handlat om sponsring dess motiv och effekter och i detta kapitel går 
vi vidare till hur, varför och på vilket sätt sponsring kan integreras på den egna 
hemsidan. Med utgångspunkt från delarna Association och Relation i AERI-K modellen 
beskrivs hur företag genom sin sponsring kan använda associationsmarknadsföring och 
relationsmarknadsföring på sin hemsida. Kapitlet inleds med en redogörelse av 
hemsidan som kommunikationskanal, dess mål och användningsområden. 

3.3.1. Mål och syften med företagets hemsida 
Det är viktigt att komma ihåg komplexiteten i hemsidors natur, då en hemsida kan ha 
flera olika intressenter och syften. En studie av Bélanger m.fl. tar upp just denna 
komplexitet. Först och främst måste det tas i beaktning att hemsidan kan ses utifrån två 
perspektiv, den som äger hemsidan och den som använder hemsidan. Respektive part 
har vidare olika mål med hemsidan. Ägaren kan använda den för att till exempel 
informera om företaget, sälja sina varor och/eller skapa relationer med sin målgrupp. 
Användarens motiv till ett besök kan till exempel vara att köpa produkter, söka 
information eller för nöjes skull. Det som anses lyckat för en part kan upplevas mindre 
lyckat för den andra, även inom samma kategori. Ett exempel på att även parten 
användare kan skilja sig åt är när olika besökare som handlar via en hemsida 
värdesätter olika faktorer, den ena vill göra köpet så snabbt som möjligt och reflekterar 
inte över den information som denne delar med sig och den andre vill vara så anonym 
som möjligt i sitt köp oavsett hur lång tid köpet tar att genomföra (Bélanger et al., 2006, 
ss. 114-116). Varken ägare eller användare av hemsidor kan alltså ses som en homogen 
grupp, eftersom de har olika motiv och mål. I min undersökning kommer jag inte att 
studera vad som är en lyckad hemsida utan jag kommer att undersöka hemsidan utifrån 
det faktum att företag har möjlighet att genom den kanalen kommunicera sitt 
sponsorskap, oavsett övriga tänkbara syften och mål med hemsidan. Jag utgår också 
från att användaren påverkas av eventuell information och aktiviteter om sponsorskapet 
som de stöter på vid sitt besök, oavsett tänkbara syften och mål med besöket.  

Utöver det innehåll som finns på hemsidan är det vanligt att företag skapar temporära 
hemsidor, så kallade ”micro sites” eller ”kampanjsajter” som används vid specifika 
kampanjer, exempelvis vid lanseringen av en ny produkt. Dessa sidor nås via länk 
och/eller genom en specifik webbadress. På kampanjsidor kan företaget, likt övriga 
hemsidor, informera och erbjuda möjligheten till interaktion med besökaren. Likt övriga 
hemsidor måste även kampanjsajten och dess adress marknadsföras för att den skall få 
besökare och nå sin fulla effekt (Pelsmacker, Geuens, & Van den Bergh, 2007, s. 297). 
Det skall bli intressant att se om och i vilken utsträckning företagen använder sig av 
kampanjsajter kopplade till den egna hemsidan för att kommunicera sin sponsring.  

3.3.2. Integrering av sponsring på företagets hemsida 
En studie av Santomier visar att marknadsföring via nya medier som exempelvis 
Internet har gjort marknadsföring via sponsring av sport mer värdefull och användandet 
av nya medier kommer att bli allt viktigare även i framtiden (Santomier, 2008, ss. 15-
16). Även Weeks m.fl. belyser det faktum att Internet innebär nya möjligheter för 
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företag som sponsrar. Via Internet som massmedium kan de aktivera sponsorskapet på 
ett sätt som gör det möjligt att interagera och involvera den stora massan (Weeks, 
Cornwell, & Drennan, 2008, s. 638). Företagen har också möjlighet att via företagets 
egen hemsida relativt enkelt mäta effekten av aktiviteten, Return Of Investment, och 
aktivera sponsringen under en längre period än själva genomförandet. På så vis når de 
fler intressenter än dem som kan delta i arrangemanget på plats. Ett exempel på detta är 
när American Express sponsrade US Open och dess talesperson John McEnroe. 
Samtidigt som företaget promotade fördelarna med att använda kortet under 
arrangemanget, använde de en kampanjsajt som tilltalade även de tennisfantaster som 
inte kunde komma till arrangemanget. American Express informerade inte bara om 
vilka fördelar just deras kort förde med sig utan de publicerade även dagligen exklusiva 
filmer där McEnroe kommenterade några av tennisens stora dispyter på plan, även 
kallad ”The art of Dispute” (Paul, 2007). Det finns alltså många fördelar med att 
använda sig av företagets hemsida vid aktivering av sponsorskapet och det skall bli 
intressant att se om de företag som jag undersöker också använder sig av den 
möjligheten.  

3.3.3. Associationsmarknadsföring på hemsidan via sponsring 
Associationen till det sponsrade objektet är en rättighet som kan kommuniceras till 
målgruppen via olika kanaler, på ett arrangemang, i annonser eller på företagets 
hemsida (Jiffer & Roos, 1999, s. 28). En studie av Weeks, Cornwell och Drennan 
(2008, s. 637) visar hur besökarens attityd till företaget och varumärket påverkas vid 
aktivering av företagets sponsring på hemsidan. Författarna testade en rad olika 
hypoteser baserade på ett stort antal tidigare studier inom ämnet. Ett av forskningens 
tydligaste resultat var att aktiva hemsidor påverkade besökarens attityd till både 
företaget och varumärket på ett mer fördelaktigt sätt än icke-aktiva hemsidor. De aktiva 
hemsidorna var mer involverande och engagerande och bjöd in till interaktion med 
besökaren. Exempel på aktiviteter på hemsidan var tävlingar, möjligheten att ställa 
frågor eller på annat sätt involvera sig med sponsringsobjektet eller företaget. Som 
motsats beskrev de icke aktiva hemsidorna sponsringen på ett sätt som kan jämföras 
med det som brukar stå under sektionen ”Om oss” på företagets hemsida. På dessa sidor 
kunde besökaren hitta lite sponsorrelaterad information och det förekom inga försök att 
locka den nyfikne till interaktion.  

Undersökningen av Weeks m. fl. visade också att om tre av de undersökta kriterierna 
kombinerades så kommer de fördelaktiga attityderna till företaget att hålla i sig under en 
längre tid än om något av kriterierna saknades (Weeks, Cornwell, & Drennan, 2008, s. 
637). Dessa tre kriterier var:  

 Att hemsidan var aktiv.  
 Att det fanns en logisk relation mellan företaget och objektet, en hög kongruens. 

Ett exempel på hög kongruens är att ett företag sponsrar ett objekt inom samma 
bransch, exempelvis om ett företag inom sportkonfektion sponsrar ett 
sportevenemang, exempelvis att Adidas sponsrar en löpartävling. 

 Att sponsorskapet beskrevs på ett icke-kommersiellt sätt.  
Till exempel att företaget beskriver sitt sponsorskap utifrån ett ”good citizen” 
perspektiv snarare än att beskriva sponsringen som ett sätt att sälja mer 
produkter. (Weeks, Cornwell, & Drennan, 2008, s. 637) 

Det är alltså inte självklart att enbart en beskrivning av ett sponsorsamarbete på 
hemsidan leder till önskad imageöverföring och påverkan av besökarens attityd till 
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företaget/varumärket. Alla ovanstående kriterier måste finnas med för att effekten skall 
leda till en påverkan av attityd till företaget över tiden. För att jag i min undersökning 
ska kunna beskriva hur företaget använder sig av associationsmarknadsföring på sin 
hemsida, krävs ett förtydligande av hur de tre kriterierna skall bedömas. Vid 
bedömningen av det första kriteriet, en aktiv eller icke aktiv hemsida, anser jag att 
interaktiviteten är avgörande. Om hemsidan bjuder in till interaktion med besökaren 
räknas den således som aktiv. Detta kräver en tydlig definition av begreppet, Chaffey 
m.fl. har nyligen definierat interaktivitet som: 
 
”The medium enables a dialogue between company an customer.” (Chaffey, Ellis - 
Chadwick, Mayer, & Johnston, 2009, s. 679) 

Möjligheten till dialog och tvåvägskommunikation mellan besökare och företag via 
hemsidan är alltså ett krav för att hemsidan skall klassas som aktiv.  

Det andra kriteriet, kongruens, kräver också en mer noggrann förklaring för att 
underlätta vid en bedömning av kriteriet. Weeks m.fl. hänvisar själva till en studie gjord 
av Becker-Olsen m.fl. och jag har därför valt att använda mig av just denna. Becker-
Olsen & Simmins (2002, s 287-289) studie tar upp att det finns två olika sätt att 
beskriva och namnge kongruens mellan företag och objekt. Det ena kallas för ”native 
fit” och där finns det en logisk koppling mellan företag och objekt, exempelvis vid 
sponsring inom samma bransch. Vid ”creative fit”, skapar företaget en kongruens 
mellan sponsor och objekt genom exempelvis beskrivning av samarbetet, förklaring till 
val av objekt och exempel på aktiviteter i samband med sponsorskapet. Detta 
resonemang ligger till grund för bedömningen av kongruens mellan företag och objekt.  

I studien av Weeks m.fl. (Weeks, Cornwell, & Drennan, 2008, s. 637) saknas en tydlig 
beskrivning av det sista kriteriet dvs. en konkret skillnad mellan kommersiell och icke 
kommersiell beskrivning. En sökning av passande studier att falla tillbaka på gav inte 
något resultat, jag har därför valt att avgöra det sista kriteriet genom en egenkonstruerad 
bedömningsgrund. Detta beskrivs mer ingående i Kapitel 4.4.2 
Associationsmarknadsföring på hemsidan, del 4 och i Kapitel 9.2 Validitet.  

3.3.4. Relationsmarknadsföring på hemsidan via sponsring 
Likt övriga marknadsföringskanaler kan företag använda Internet och sin egen hemsida 
för att skapa relationer med besökaren. En av fördelarna med att kommunicera just sin 
sponsring på hemsidan är att associationen till det sponsrade objektet kan medföra att 
besökaren känner trovärdighet och tillit till företaget. En trovärdighet som i sin tur kan 
ge företaget tillstånd att kommunicera med målgruppen via hemsidan (Santomier, 2008, 
ss. 15-28). Smiths studie från år 2002 refereras av Pelsmacker m.fl. som menar att 
relationer på Internet skapas via tvåvägskommunikation och interaktivitet med 
besökaren. Tvåvägskommunikation via exempelvis e-mail kan uppfattas både som intim 
och personlig och den anställda som svarar blir ett ansikte utåt för hela företaget. Likt 
övrig relationsmarknadsföring via andra kanaler vill företaget också via Internet komma 
åt så mycket information som möjligt om besökarna, dels för att kunna lära sig mer om 
besökarna och dels för att kunna erbjuda skräddarsydda erbjudanden och produkter 
(2002, refererad i Pelsmacker, Geuens, & Van den Bergh, s. 516). 

Lagae har utifrån tidigare verk av Chaffey, 2000, Duhamel, 1999 och Janal, 1995 
sammanfattat en tabell över hur ett varumärke inom sport kan skapa relationer med 
kunden på hemsidan. Tabellen kallar Lagae för ”Steg för att etablera en interaktiv, 
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utbildande och långsiktig relation” (Lagae, 2005, s. 168). Tabellen finns presenterad i 
sin helhet i Tabell 2.  

Tabell 2 "Steg vid etablering av en interaktiv, utbildande, långsiktig relation" citerad ur 
Lagae (Lagae, 2005, s. 168). 

Vad? Hur? Exempel 
1. Befintliga eller 
potentiella supportrar 
lockas till hemsidan 

Marknadsföring av hemsidan Real Madrid har webbsidans URL på 
sina fotbollströjor 

2. En ”interaktiv relation” 
byggs upp 

Genom att erbjuda information 
och service som har ett ytterligare 
värde för besökaren 

Fans till Leeds United har möjlighet 
att hjälpa till och skapa klubbens sajt 
genom deras egna foton och 
personliga rapporter 

3. En ”utbildande 
relation” måste byggas 
upp 

Genom att använda klubbens 
hemsida för att samla information 
om supportrar (e-mail, adress, 
bostadsort, demografisk data, 
intressen) 

Detta kan göras genom att erbjuda, till 
exempel, en gratis skärmsläckare 
som föreställer klubben i utbyte mot 
viss information 

4. En ”långsiktig 
relation” är etablerad 
med de supportrar som 
blir en lojal kund 

Behålla en dialog med den 
individuella supportern 

Supporten får gratulationer på 
födelsedagen från sin favorit spelare 
för att han eller hon redan har laddat 
hem flera foton av spelaren i utbyte 
av information 

 

Jag har valt att utgå från denna tabell i min undersökning eftersom de fyra stegen ger en 
sammanfattande bild av hur ett företag kan bygga relationer på hemsidan med tydliga 
exempel i varje steg. Trots att modellen behandlar området idrott anser jag att stegen är 
överförbara på företag som också sponsrar inom andra områden. Det är inte området 
som är viktigt, utan möjligheten att via sponsring skapa en relation mellan besökare och 
hemsidans ägare. Nedan följer ett resonemang kring hur delarna denna modell passar in 
i min undersökning av relationsskapande aktiviteter på hemsidan i samband med 
sponsring. Steg 1 i tabellen visar vikten av att locka besökare till hemsidan för att över 
huvud taget kunna komma till Steg 2 och inleda en interaktiv relation. Jag utgår från att 
de företag jag undersöker har besökare på sina hemsidor som hamnar där av olika 
anledningar och via olika länkar. Min undersökning startar när väl besökaren har 
kommit in på sajten, oavsett anledning till besöket eller klickväg för att ta sig dit, därför 
utesluter jag Steg 1 i Tabell 2. Steg 4 i tabellen är också svår att undersöka fullt ut 
eftersom den typen av relationsskapande aktiviteter kan sträcka sig över en längre 
tidsperiod än vad min undersökning innefattar. Jag kommer därför att leta efter 
incitament som syftar till att företaget vill behålla dialogen under en längre tid, men jag 
kommer inte följa upp och kontrollera om detta verkligen görs. Steg 2 och 3 kan 
däremot undersökas vid besök på företagens hemsidor. 

Lagae sammanfattar också en undersökning av Naessens gjord 2002 som visar hur 21 
av Europas bästa fotbollsklubbar arbetade med sina hemsidor. Hemsidorna användes 
mest för att marknadsföra klubbens produkter och tjänster men även för att interagera 
med målgruppen, vilket 62,7 % av klubbarna också gjorde. De vanligaste sätten att 
integrera var genom nedladdningar, forum (chatt, anslagstavla, diskussionsrum etc.) 
frågeformulär, nyhetsbrev, interaktiv multimedia, tävlingar och SMS-service. En av de 
mer kreativa lösningarna till interaktion var möjligheten att skaffa ett mailkonto på 
klubbens hemsida (namn@klubbnamn.com) i utbyte mot information om besökaren 
(Lagae, 2005, ss. 173-181). Dessa exempel på interaktion och tvåvägskommunikation 
med besökaren är bra att ha med sig när jag undersöker företagens hemsidor. Eftersom 
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några av Europas största fotbollslag använder dessa medel för att interagera med sina 
fans är det motiverat att se om även företag som sponsrar klubbar (och annat som 
engagerar målgruppen) använder sig av liknande metoder till relationsskapande.  

 

3.4. Sammanfattning av teorikapitel 
I detta kapitel har jag redogjort för sponsring, interaktionen av sponsring och hur 
företag kan använda associationsmarknadsföring och relationsmarknadsföring i sin 
kommunikation av sponsring på den egna hemsidan. Innan nästa kapitel tar vid krävs en 
återkoppling till min syn på sponsring och en sammanfattning av den teoretiska 
referensramen. Jag anser att sponsring handlar om associationsmarknadsföring och 
affärsmässighet mellan två parter, samt att det är en metod för kommunikation, 
marknadsföring och försäljning där nyttjandet av rättigheter är i fokus. Denna syn på 
sponsring tar jag med mig inför en diskussion av studiens resultat. Modellen i Figur 4 
sammanfattar teorikapitlets övergripande delar. Modellens pilar visar hur de olika 
delarna hänger ihop med varandra. De delar som finns inom det streckade området är de 
delar jag avser att undersöka, det vill säga en integrerad kommunikation av sponsring 
och Internet och dess möjligheter till associations- och relationsmarknadsföring. De 
delarna som ligger till höger om det streckade området visar vad företagets aktivering 
av sponsring kan leda till. Associationsmarknadsföring i samband med sponsring kan 
exempelvis leda till att besökaren får en positiv attityd till företaget. 
Relationsmarknadsföring i samband med sponsorskapet kan i sin tur leda till att en 
besökare på hemsidan blir en lojal kund. Syftet med uppsatsen är inte att undersöka 
varken attityder eller lojalitet hos besökaren av hemsidan, men de röda delarna 
påminner om varför en integrering av sponsring på hemsidan är viktig och vilka effekter 
en integrering kan ge. Modellen återkommer i kommande kapitel där innehållet 
presenteras och struktureras utifrån modellens olika delar.  

 

 

Figur 4 Sammanfattning av teoretisk referensram och uppsatsens undersökningsområde. 
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4. Praktisk metod  
Detta avsnitt skall ge dig som läsare en inblick i genomförandet av studien. Kapitlet 
behandlar uppsatsens praktiska tillvägagångssätt och här förklaras och motiveras 
urvalsmetod och undersökningsverktyg. Undersökningsverktyget och dess frågor följer 
den modell som sammanfattade den teoretiska referensramen. 
 

4.1. Urval  
Enligt Jacobssen finns det ett antal frågor en forskare bör ställa i samband med val av 
urvalsmetod. Här följer dessa frågor följt av resonemang kring de val som gjorts i denna 
uppsats 
 

1. ”Måste vi studera ett urval eller kan vi se på hela populationen?” (Jacobsen, 2002, 
s. 353) 

Populationen innebär alla de enheter som studien syftar till att undersöka (Jacobsen, 
2002, s. 331) i mitt fall innefattar populationen alla företag verksamma i Sverige som 
lägger resurser på sponsring och har en egen hemsida. Jacobsen menar vidare att det 
allra bästa vore att undersöka hela populationen för att få ett så exakt resultat som 
möjligt, men att det oftast inte går på grund av att det kan bli för dyrt och/eller ta för 
lång tid (Jacobsen, 2002, s. 331). Jag anser att det är praktiskt omöjligt att undersöka 
hela populationen på grund av kostnads- och tidsaspekten men även på grund av att jag 
inte fått tillgång till någon statistik kring hur många företag som faktiskt är sponsorer i 
Sverige idag. Ett urval är därför nödvändigt.  

 
2. ”Vill vi generalisera populationen med en känd grad av osäkerhet?” (Jacobsen, 

2002, s. 353) 
Om svaret på frågan är ja så skall forskaren använda sig av ett sannolikhetsurval, som 
gör det möjligt att generalisera resultaten. Jacobsen menar vidare att om svaret på 
frågan är nej ska forskaren använda sig av icke-sannolikhetsurval (Jacobsen, 2002, s. 
353). Det är självklart önskvärt att kunna generalisera resultatet i denna uppsats men på 
grund av ovan nämnda resonemang angående, tid, ekonomi och problem med att ange 
en exakt population är ett icke-sannolikhetsurval det som återstår. Detta leder fram till 
en sista frågan att besvara: 

 
3. ”Vilken urvalsmetod är den rimligaste – kostar minst i tid och pengar?” (Jacobsen, 

2002, s. 354) 
Enligt Jacobsen finns det en typ av urval som kallas för bekvämlighetsurval som 
innebär att forskaren väljer lättåtkomliga undersökningsobjekt. Det finns också en typ 
av urval som författaren benämner som godtyckligt urval vilket innebär att forskaren 
väljer objekt som anses vara representativa för studien (Jacobsen, 2002, ss. 350-351). 
Jag anser att jag använt mig av en kombination av dessa två urvalsmetoder i min strävan 
efter att göra ett så lämpligt val som möjligt ur ett kostnads- och tidsperspektiv. Först 
och främst är det inte intressant att utifrån uppsatsens syfte undersöka företag som inte 
är sponsorer. För att hitta företag som faktiskt är sponsorer, lägger pengar och resurser 
på sponsring och har erfarenhet av sponsring utgår undersökningen från en lista som 
tidningen Sponsor World sammanställt. ”Top-50” är en lista över de största sponsorerna 
i Sverige år 2008 och gäller företagens aktiviteter under samma år. (Björklund, 2008) 
För fullständig information om listan, se bifogad Bilaga I. Sponsor Worlds beskrivning 
av hur listan tagits fram lyder:  
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”Sponsor World frågar årligen branschaktörer och företag om hur mycket de 
spenderar på sponsring och event. Listan sammansätts därefter av en jury.” 
(Björklund, 2008) 
 

Jag inser att det finns tydliga nackdelar med att använda sig av denna lista. För det 
första framgår det inte hur juryns bedömning gått till och endast en av 
jurymedlemmarna finns namngiven, nämligen Magnus Roos. Roos arbetar med 
sponsring och har skrivit två böcker om ämnet, böcker som även refereras i uppsatsens 
teorikapitel. Det framgår inte heller om Sponsor World frågat alla företag i Sverige eller 
om de själva gjort någon typ av urval i sitt skapande av listan. Den bristfälliga 
informationen om hur listan skapats innebär att några valt objekten på listan ”åt mig”, 
vilket i sin tur kan innebära att listan tagits fram med kommersiella eller privata 
intentioner. Med tanke på att listans utformning inte går att granska läggs det inte någon 
värdering av företagens rangordning från 1-50 på listan.  
 
Det bör också påpekas att listan gäller både sponsring och events. Sponsring och event 
är två delar inom marknadsföringen som enligt min erfarenhet ofta följs åt och det 
faktum att företagen på listan även lägger resurser på event anser jag inte påverkar min 
undersökning. Enligt informationen om listan framgår det också att just sponsringen står 
för den större delen av företagens kostnad i samband med event och sponsring 
(Björklund, 2008). 

Det finns dock flera fördelar med att utgå från listan. Sponsor World är en inom 
branschen erkänd tidning som under många år bevakat sponsring och dess utveckling. 
Jag anser därför att Sponsor World är en pålitlig källa att utgå från och även det faktum 
att Magnus Roos är en av jurymedlemmarna visar att en av medlemmarna har en stor 
erfarenhet om sponsring. Att undersöka företagen på denna lista innebär att de företag 
som undersöks inte är representativa för alla företag i Sverige. Däremot innebär det en 
undersökning av stora företag, inom olika branscher och som lade stora resurser på 
sponsring år 2008. Totalt spenderade företagen på listan 1,8 miljarder kr årligen på 
event och sponsring (Björklund, 2008). Användandet av ett icke-sannolikhetsurval som 
detta leder till en bristande generaliserbarhet, men jag anser ändå att en undersökning av 
dessa 50 objekt kan ge ett tillräckligt bra underlag för att besvara mitt syfte och min 
problemformulering. Bristen på generaliserbarhet diskuteras vidare i Kapitel 9 
Sanningskriterier.  
 

4.2. Undersökningsverktyg  
För att undersöka företagens sponsring med en kvantitativ metod finns en rad 
tillvägagångssätt, exempelvis intervju, enkät och innehållsanalys (Jacobsen, 2002, ss. 
111-114). Ett sätt att undersöka företagens kommunikation av sponsring hade varit att 
be sponsringsansvarig på respektive företag fylla i en enkät eller delta i en strukturerad 
intervju kring integrering av sponsring på företagets hemsida. Detta skulle ge en bild av 
hur personen som svarar anser att företaget arbetar. För att ta reda på hur företagen 
faktiskt gör genomförs istället en undersökning av företagens hemsida. Utifrån ett 
undersökningsverktyg med frågor skapade utifrån teorikapitlet besvaras hur och om 
företagets sponsring faktiskt kommuniceras på hemsidan. Jag tar del av den information 
som finns att tillgå, precis som om jag vore en vanlig besökare, till exempel en kund, 
arbetssökande, journalist eller en person som vill söka sponsring av företaget. 
Undersökningsverktyget utformas som en enkät i Excel och för varje företag fylls 
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enkäten i på ett konsekvent sätt. Eftersom undersökningen genomförs av mig som 
författare läggs i detta kapitel extra stor vikt vid att återge och förklara hur 
undersökningens tillvägagångssätt och bedömningen av frågor och insamlad data. Detta 
för att undersökningen skall kunna genomföras igen, av andra personer och på andra 
företag. 

Enkätens frågor bygger på den teoretiska referensram som tidigare redovisats. I Figur 5 
beskrivs enkätens delar och huvudfrågeställningar utifrån de olika delarna i min modell. 
Del 1-3 utgör grundläggande frågor om företaget, dess sponsring och integrering på 
Internet. Här behandlas även företagets sponsringspolicy och möjligheten att söka 
sponsring via hemsidan. Frågor om associationsmarknadsföring behandlas i del 4 och 
frågor kring relationsskapande aktiviteter på hemsidan i samband med sponsring 
behandlas i del 5. Fullständigt frågeformulär finns bifogad i Bilaga II.  

 

 

Figur 5 Uppsatsens undersökningsområden kopplade till enkätens delområden.  

 

De flesta av frågorna i enkäten är slutna med färdiga svarsalternativ och given kodning, 
men vissa frågor är också öppna. Enligt Bryman skall man undvika många öppna frågor 
eftersom det kan ställa till problem vid kodningen av svaren, en kodning som då måste 
ske i efterhand vilket är tidskrävande och kan ge upphov till mätfel (Bryman & Bell, 
2003, ss. 175-178). Trots att det enligt Bryman kan innebära en del nackdelar är de 
öppna frågorna med för att få med information som genom enbart fasta svarsalternativ 
inte skulle komma med. Det är också svårt att på förhand förutsäga vilka alternativ som 
kan bli aktuella, varpå jag använt öppna frågor och möjligheten till kommentarer under 
undersökningens gång. Bland de frågor som är slutna förekommer olika typer av skalor. 
Enligt Dahmström finns det olika skaltyper som använt beroende på skalornas innehåll 
exempelvis, kvotskala, nominalskala och ordinalskala. Skalorna kan också mäta 
kvantitativa, variabler med värden och kvalitativa variabler, variabler som kan 
kategoriseras (Dahmström, 2000, ss. 24-29). De skalor som använts i 
undersökningsverktyget är nominal- och kvotskala. En nominalskala skiljer på olikheter 
och likheter, exempelvis nationalitet, och gör att svaret går att kategorisera. En 
kvotskala gör det möjligt att mäta både medelvärde och frekvens och denna skala 
används för att mäta kvantitativa variabler (Johansson Lindfors, 1993, s. 109). I enkäten 
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används nominalskala för att till exempel kategorisera företagen efter ägandeform och 
kvotskala används bland annat för att mäta antalet objekt som kommuniceras på 
hemsidan. 

I enkäten, se bifogad bilaga 2, finns också den kodning som använts för variablerna i 
undersökningsinstrumentet. De icke numeriska variablerna har tilldelats värden och alla 
slutna frågor har således förkodade svar. Enligt Dahmström är det bra med så enhetlig 
kodning som möjligt (Dahmström, 2000, ss. 115-117), varpå Ja=1 och Nej =0 är en 
genomgående kodning i hela enkäten. I vissa fall behöver inte alla frågor besvaras, till 
exempel utgår frågorna i Del 5 om relationsmarknadsföring, om inte hemsidan i Del 4 
klassats som ”aktiv” i samband med något sponsringsobjekt. Dahmström menar att 
frågor som av den anledningen inte besvaras ändå skall fyllas i med ett värde. Detta för 
att undersökningen inte ska bli missvisande vid behandlingen av data (Dahmström, 
2000, ss. 120-121). I undersökningen markeras dessa frågor därför med en . (punkt) i 
Excelarket.  

 

4.3. Pilotstudie 
Enligt Bryman är det bra att genomföra en pilotundersökning innan den verkliga 
undersökningen för att se om frågor, svarsalternativ och kodning fungerar som tänkt 
(Bryman & Bell, 2003, s. 191). Den 4-7 januari testades undersökningsverktyget på 10 
slumpmässigt utvalda företag som togs fram via lottning. Utifrån denna pilotstudie 
modifierades några av frågorna och dess ordningsföljd för att underlätta vid bearbetning 
av insamlad data. Resultatet visade att de flesta frågorna fungerade som tänkt men på 
vissa ställen krävdes en modifiering. Bland de 10 företagen förekom bland annat bilder 
och filmer vid bevisföring av företagens sponsorskap, vilket ledde till att dessa fasta 
svarsalternativen kompletterades. Även ordningsföljden på frågorna i Del1-3 ändrades 
för att undersökningen skulle flyta bättre. Följande beskrivning av frågorna i 
undersökningsverktyget gäller efter pilotstudiens genomförande.  

 

4.4. Beskrivning av frågor i enkäten  

4.4.1. Information om företaget, dess sponsring och policy, del 1‐3 
De första frågorna i enkäten syftar till att samla grundläggande information om 
företaget och dess sponsring. Frågeformuläret inleds enligt trattekniken med 
bakgrundsvariabler för att sedan komma in på företagets sponsring och 
sponsringspolicy (Dahmström, 2000, s. 107). Följande kommentarer tydliggör 
bedömningar i samband med undersökningens olika delar: 

 Fråga 7-9. Om företaget inte kommunicerar sponsring på hemsidan är svaret på 
fråga 7, Nej. Eftersom undersökningen gäller företag som är sponsorer är det 
viktigt att ta reda på om företaget är sponsorer eller inte, även om de inte skriver 
något om detta på sin hemsida. Om det inte framgår någon information om 
sponsring på hemsidan undersöks företaget via sökmotorn Google 
(företagsnamn + sponsor) och sedan via ”Rättighetsnavigatorn” som finns 
tillgänglig på Sponsor Insights hemsida. Rättighetsnavigatorn är en tjänst som 
tillhandahåller information om företag och dess portföljer samt sponsringsobjekt 
och dess sponsorer (Insight News, 2009). Om inte företaget anges som sponsor i 
något sammanhang är svaret Nej även på fråga 8 och undersökningen avslutas. 
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Företaget räknas då inte med i undersökningen. Om företaget ändå är sponsor är 
svaret Ja på fråga 8. Även i denna situation avslutas undersökningen, men 
företaget räknas ändå med i undersökningen. 

 Fråga 41-44. Micro site/kampanjsajt räknas endast om företaget ligger bakom 
sajten, ej vid länk till arrangemangets officiella hemsida.  
 

4.4.2. Associationsmarknadsföring på hemsidan, del 4  
Utifrån studien av Weeks m.fl. (2008) skapar jag frågor som undersöker hur företaget 
arbetar med association till sina sponsringsobjekt på hemsidan. Följande kommentarer 
tydliggör bedömningar i samband med undersökningen av denna del: 

 Fråga 63-75. Först och främst undersöks huruvida företaget synliggör sina 
objekt över huvud taget på hemsidan, vilket är en förutsättning för att besökaren 
skall kunna göra en koppling mellan företaget och objektet. Exempelvis länk, 
logotyp, uppräkning av sponsorprojekt. Här tar jag med de objekt där företaget 
uttryckligen är sponsorer eller objekt där det är tydligt att det handlar om 
sponsring. Till exempel har Nike och Adidas mängder med atleter som används i 
kampanjer och aktiviteter och som utan tvekan är sponsrade trots att de inte 
omnämns i just de ordalagen. Dessa räknas alltså som objekt. Däremot 
innefattas inte objekt vid exempelvis ”ett samarbete med Röda korset” så länge 
det inte tydliggörs att samarbetet handlar om sponsring och inte endast en 
donation till organisationen (välgörenhet). Endast de sponsrade objekt som 
omnämns med namn tas med. På Audis hemsida under Sponsring går det att läsa  
 
”… Genom att köra Audi visar olika toppteam och otaliga stjärnor i lag som 
Bayern München, Hertha BSC Berlin, SV Hamburg, Real Madrid, FC 
Barcelona och AC Milan sin förkärlek för prestationer i toppklass även utanför 
den gröna mattan.” (Audi, 2010) 
 
Eftersom Audi inte anger några namn på de individer som också ingår i lagen 
och som kör deras bilar så kan inte heller någon association till individerna i sig 
räknas med. Enligt stycket ovan sponsrar alltså Audi totalt 6 st. objekt dvs. de 
klubbar som räknas upp.  

 Fråga 76. Enligt studien av Weeks m.fl. från 2008 är aktiva hemsidor 
involverande och engagerande och bjuder in till interaktion med besökaren. För 
att bedöma om hemsidan är aktiv eller inte används definitionen av interaktivitet 
som tidigare tagits upp i teorikapitlet:  
 
”The medium enables a dialogue between company an customer”(Chaffey, Ellis 
- Chadwick, Mayer, & Johnston, 2009, s. 679) 
 
Om det finns någon möjlighet till dialog/tvåvägskommunikation mellan 
besökaren och företaget i samband med sponsorskapet bedöms hemsidan som 
”aktiv”. Tvåvägskommunikationen kan förekomma flera gånger i samband med 
olika objekt, men så länge den förekommer minst en gång räknas hemsidan som 
aktiv. Denna fråga ligger till grund för en mer detaljerad redogörelse av 
aktiviteter och interaktion på hemsidan som kommer i nästa del, vid 
undersökning av relationsskapande aktiviteter.  

 Fråga 78 om kongruens. Här avgörs huruvida det finns ett logiskt samband 
mellan företag och objekt eller huruvida sambandet mellan de båda beskrivs 
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eller förklaras av företaget. Sponsringen beräknas ha kongruens om 1) Företaget 
sponsrar inom samma bransch, dvs. native fit eller 2) om företaget beskriver sin 
sponsring och val av objekt, dvs. creative fit. (till exempel ”Vi sponsrar X därför 
att …”) Om det varken förekommer sponsring inom samma bransch eller någon 
förklaring till val av sponsringsobjekt så bedöms sponsringen vara utan 
kongruens.  

 Fråga 79 om kommersiell beskrivning. Här avgörs om företaget beskriver sin 
sponsring i tydliga kommersiella ordalag eller inte. En tydlig kommersiell 
beskrivning är när företaget beskriver sponsringens syften och mål till att 
exempelvis sälja mer produkter eller kopplar sponsorskapet till en specifik 
produkt.  

4.4.3. Relationsmarknadsföring på hemsidan, del 5 
Om företaget erbjuder någon form av integrering i samband med sin sponsring, vilket 
undersöktes i fråga 76, kommer dessa aktiviteter att undersökas vidare inom denna 
sektion. Utifrån Lagaes modell ”Steg vid etablering av en interaktiv, utbildande, 
långsiktig relation”, se Tabell 2, konstrueras frågor för att undersöka hur företaget 
använde sig av relationsskapande aktiviteter på sin hemsida i samband med 
sponsorskapet. Steg 1 i modellen undersöks ej. Steg 2 i modellen, ”Integrerande 
relation” har påbörjats att undersökas i samband med fråga 76 under association, där det 
avgörs om sidan är aktiv eller inte. Följande kommentarer tydliggör bedömningar i 
samband med undersökningen av denna del:  

 Fråga 81-94. Här undersöks vilken typ av integrerande aktivitet som finns, Steg 
2 i Lagaes modell. De fasta svarsalternativen utgör exempel som är plockade 
från teorikapitlet men för att inte missa någon aktivitet finns det också möjlighet 
att exemplifiera ytterligare under ”Annat”, som är en öppen fråga. Flera 
svarsalternativ är möjliga på frågan då ambitionen är att kartlägga alla aktiviteter 
som förekommer.  

 Fråga 95-111. Dessa frågor specificerar om besökaren någon gång lämnar ifrån 
sig personlig information i samband med aktiviteterna på hemsidan, Steg 3 i 
Lagaes modell. Detta undersöker om företaget har möjlighet att använda sig av 
nästa steg i modellen dvs. ”utbildande relation”. Flera svarsalternativ är möjliga 
på frågan då ambitionen är att kartlägga alla aktiviteter som förekommer.  

 Fråga 112-126. Dessa undersöker om företaget uttalat kommer att behålla en 
dialog med den individuella supportern över en längre tid, det som Lagae kallar 
för ”långsiktig relation”, Steg 4. Här undersöks eventuella incitament till att 
behålla dialogen med besökaren under en längre tid, men dessa kommer inte att 
följas upp och kontrolleras. Flera svarsalternativ är möjliga på frågan då 
ambitionen är att kartlägga alla aktiviteter som förekommer.  
 

4.5. Datainsamling 
Här följer en mer grundläggande redogörelse för när och hur undersökningen gick till, 
samt viktiga ställningstaganden som gjorts i samband med undersökningens 
genomförande. Trots att jag utgått från den teoretiska referensgrunden i utformandet av 
enkäten och även genomfört en pilotundersökning uppstod problem längs vägen som 
var tvungna att lösas. Detta ledde fram till tydliga kriterier för vad som skulle räknas 
med och inte och för att genomföra undersökning på ett konsekvent sätt var jag ibland 
tvungen att undersöka vissa delar av företagen mer än en gång. Sammanfattningsvis kan 
konstateras att undersökningen var tidskrävande och att det behövdes en stor portion 
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flexibilitet för att på bästa sätt undersöka företagens hemsidor. Punkterna som redovisas 
nedan är viktiga att ta med för att en upprepning av undersökningen skall vara möjlig. 

Fakta om undersökningens genomförande: 

 Undersökningen genomfördes den 4-15 januari 2010.  
 Samtliga företag hade en hemsida att undersöka. 
 Tidsåtgången per hemsida varierade mellan 45 minuter till ca 4,5 timmar. Det 

var framförallt stora och komplexa hemsidor som Nike, Puma och Adidas som 
tog lång tid att undersöka.  

Förtydligande av tillvägagångssätt och viktiga ställningstaganden: 

 Enkäten besvarades i kronologisk ordning för att undvika att missa eller svara 
fel på någon fråga. Hemsidans alla sidor bearbetades systematiskt. 

 Alla uppgifter fördes in i Excelarket. Bilder från hemsidorna sparades ned för att 
senare kunna användas som exempel vid redovisningen av resultatet.  

 Eftersom denna uppsats avser att undersöka företag verksamma i Sverige valdes 
i första hand hemsidan för den Svenska marknaden. Om ingen sådan fanns 
valdes Europamarknaden.  

 De sidor eller aktiviteter som inte fungerade vid besöket räknades ej med, 
exempelvis filmer som inte gick att spela upp eller länkar till sidor som inte 
fungerade. Detta hände endast vid två tillfällen under hela undersökningen.  

 Innan undersökningen av varje företag avslutades gjordes en sista en kontroll 
genom att använda företagets eventuella sökfunktion och sajtkarta. Detta för att 
se om sponsringen fanns med på ytterligare ställen. Sökord som används var 
”sponsring” och ”sponsra” samt ”sponsor”.  

 Undersökningen genomförs på den hemsida som tillhör det varumärke som finns 
med på listan. Varumärken som ägs av företaget på listan behandlas således inte. 
Ett exempel är Spendrups där Lokas hemsida inte undersöks, trots att de ägs av 
Spendrups och finns med på Spendrups hemsida. 

 Undersökningen görs inte heller på den hemsida som tillhör eventuell ägare av 
varumärket (exempelvis Willys som ägs av Axfood) eller en hel koncern som 
varumärket ingår i. Undantag: om det i samband med information om företagets 
sponsring hänvisas via länk till annan hemsida än varumärkets hemsida 
undersöks även dessa. Till exempel när det finns en hänvisning till en 
internationell hemsida som gäller för en internationell marknad. 

 Undersökningen genomförs på hemsidor på central nivå, men även på eventuella 
sidor som behandlar sponsring på lokal nivå. Till exempel vid undersökningen 
av ICA där vissa butiker hade egna sidor på hemsidan som innehöll information 
om butikens lokala sponsring.  

 Undersökningen omfattade ej eventuella årsredovisningar som publicerats på 
hemsidan.  

 Undersökningen omfattade ej nyhetsbrev eller pressmeddelanden äldre än 4 
månader bakåt i tiden. Jag anser att det var en rimlig begränsning för att få med 
aktuella sponsringsobjekt.  
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4.6. Databearbetning och analys 
Efter genomförd undersökning bearbetades all data i Excel genom användning av 
funktioner som tabeller, frekvenstabell och diagram för att presentera resultaten av 
studien. Vid databearbetningen kontrollerades att alla frågor var korrekt ifyllda för 
samliga företag och endast vid några få ställen var kodningen missvisande (cellen 
visade 12 istället för ”1”= Ja på två ställen i enkäten, vilket kommit till av misstag.) 
De frågor som hade öppen karaktär kodades i efterhand, dvs. data kategoriserades så 
att det var möjligt att mäta exempelvis frekvensen per kategori. Exempel på detta är 
vid fråga 13. Beskrivning av klickväg från förstasidan där olika typer ingångar till 
informationen om sponsring kategoriserades. Databearbetningen gick mycket 
smidigt, trots att det fanns öppna frågor i enkäten. Detta tack vare ett gediget 
förarbete gällande kodning, konstruktion av frågor och tydliga kriterier för hur 
undersökningen skulle genomföras.  

Den analysmetod som användes för att analysera empirin i denna uppsats är 
deskriptiv. Enligt Johansson Lindfors grundar sig analysmetoden i uppsatsens 
problemställning (Johansson Lindfors, 1993, ss. 140-142) och denna uppsats syfte 
är att beskriva hur företagen kommunicerar sponsringen på sin hemsida. Johansson 
Linfors tar också upp analystyperna univariat, bivariat och multivariat analys och att 
valet av analysmetod är beroende av de skalor som använts i 
undersökningsinstrumentet och antalet variabler som skall kombineras. Univariat 
analys används vid undersökning av en variabel (Johansson Lindfors, 1993, ss. 140-
142) och denna analysmetod är den mest använda i min uppsats. Bivariat analys 
används för att se om två variabler påverkar varandra (Johansson Lindfors, 1993, ss. 
140-142) och även denna typ av analys har använts några få gånger. 

Vissa av frågorna i enkäten tas inte upp i empiri eller analyskapitlet. Detta beror på 
att det som efterfrågades inte påträffades på hemsidan, ett exempel på detta är fråga 
71, Kommuniceras något/några objekt på hemsidan med nedladdningar?  
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5. Empiri 
I detta kapitel beskrivs uppsatsens empiriska resultat. Genom statistik, tabeller, 
diagram och exempel presenteras resultatet från enkätstudien. För att underlätta för 
läsaren följer upplägget för kapitlet samma modell som använts vid tidigare kapitel, en 
modell som sammanfattar studiens teoretiska referensram.  
 

 

 

Figur 6 Uppsatsens undersökningsområden kopplade till hur resultatet kommer att 
redovisas. 

Modellen i Figur 6 ligger till grund för hur resultatet av undersökningen kommer att 
presenteras. Del 1 handlar om företaget, del 2 om företaget integrerar sin sponsring på 
hemsidan, var informationen är placerad etc. och del 3 handlar om företagets 
sponsringspolicy och ansökan till sponsring. Del 4 handlar om 
associationsmarknadsföring på hemsidan och Del 5 om relationsmarknadsföring på 
hemsidan. I Kapitlet 5.6 Övriga resultat finns en beskrivning av några företag vars 
resultat utmärkte sig i undersökningen. 

 

5.1. Information om företagen, del 1 
86 % av företagen (43 av 50) är privatägda, övriga ägandeformer som förekommer är 
statligt 8 % samt ekonomisk förening 6 %. Det finns inga tendenser till att 
kommunikationen av sponsring på hemsidan och ägandeformen av företaget påverkar 
varandra. Företagen finns också representerade inom en rad olika branscher, allt från 
biltillverkare till telekomföretag. Det är en spridning mellan de olika branscherna och de 
flesta representeras endast med ett eller några få företag. Inga slutsatser kring bransch 
och kommunikation av sponsring finns att dra. För fullständig redovisning av bransch, 
se bifogad bilaga.  
 

5.2. Grundläggande information om företagens sponsring, del 2 
Tabell 3 visar om företagen över huvud taget tar upp sin sponsring på hemsidan. De 
fyra företag som inte tar upp sin sponsring på hemsidan var DnB, Aftonbladet, 
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Expressen och Posten. Samtliga företag var dock sponsorer för en rad olika 
arrangemang, vilket kontrollerades via Rättighetsnavigatorn på Insight News hemsida 
samt besök på objektens hemsidor för att se om företagen där omnämns som sponsorer. 

Tabell 3 Antal företag som tar upp eller inte tar upp sin sponsring på hemsidan 

  Antal Procent 
Tar upp sin sponsring på hemsidan 46 92 % 
Tar ej upp sin sponsring på hemsidan 4 8 % 

TOTAL 50 100 % 

 
Tabell 4 visar att det är vanligast att företagen samlar sin huvudsakliga information om 
sponsringen på en undersida. De 4 företag som skiljer sig från mängden är i första hand 
Nike, Adidas, Puma och Samsung som använder sina sponsringsobjekt i flera olika 
sammanhang och på flera olika ställen på hemsidan.   

Tabell 4 Visar var företagen placerar den huvudsakliga informationen om sin sponsring 

  Antal Procent 
Information placerad på undersida 42 84 % 
Information utspridd på flera sidor 4 8 % 
Ingen information 4 8 % 

TOTAL 50 100 % 

 
Diagram 1 beskriver hur många klick bort från förstasidan som informationen om 
sponsring är placerad bland de företag som berättar om sin sponsring på en undersida. 
74 % av företagen placerar informationen om sponsring 2 eller 3 klick bort. Den 
vanligaste klickvägen till informationen om sponsring går också via rubriken ”Om oss” 
eller ”Om företagsnamn”, 81 % av företagen som placerar informationen om sponsring 
på en undersida placerar den via den rubriken. Hos de övriga företagen förekommer 
andra rubriker för sponsrings- informationen, till exempel LG som har länken ”Aktiva 
LG” placerad på förstasidan. Ett annat exempel är ÅF som har den sponsrade Susanna 
Kallurs blogg som en ”banner” på sin förstasida och det är också på bloggen som ÅF 
samlat mesta om sin information om sponsring. 

 

Diagram 1 Antal klick från förstasidan till huvudinformation om sponsring. 

24 % av företagen (12 av 50) har en eller flera kampanjsajter kring sin sponsring. Ett 
exempel på en kampanjsajt är Vattenfall som genom sin sponsring av Ski Team Sweden 
har skapat sajten ”Energitimmen”, se Figur 7. Här finns bilder och filmer från deras 
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event i Sälen och Åre där besökaren på hemsidan kan se sitt åk nedför backen på 
hemsidan och jämföra åket med svenska alpina stjärnor som Anja Pärsson. På sajten 
finns också möjlighet att delta i tävlingar och lära sig om energiförbrukning i samband 
med alpina landlaget och skidåkning (Vattenfall, 2010). 

Figur 7"Energitimmen" är en kampanjsajt från Vattenfall i samband med deras 
sponsring av Ski Team Sweden. (Vattenfall, 2010) 

26 % av företagen (13 av 50) kommunicerar ett eller flera av sina objekt på hemsidans 
förstasida. Nike har hela 5 objekt på sin förstasida, både under ”News” där de 
informerar om sina sponsrade och deras senaste framgångar samt länkar till aktuella 
sponsringssammanhang. (Nike, 2010 C) Ett anat exempel är Nordea som har två 
samarbeten på förstasidan där de länkar till tävling med MTV och möjligheten att vinna 
biljetter till melodifestivalen (Nordea, 2010). 
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Diagram 2 ger en bild av de områden där företagen satsar sin sponsring, observera att 
det är möjligt för ett företag att sponsra inom flera områden. Idrott är det vanligaste 
området, men även objekt inom samhälle, kultur och miljö finns registrerade. Det fanns 
inga tendenser till samband mellan områden och övriga variabler förutom att alla 
företag inom sport (Butikskedjor som Stadium och Intersport samt varumärken som 
Nike och Adidas) alla hade ett eller flera sponsringsobjekt inom idrott.  

 

 

Diagram 2 Områden för sponsring bland de undersökta företagen 

Diagram 3 visar vilken typ av objekt som förekom hos företagen som kommunicerar sin 
sponsring via hemsidan. Observera att det är möjligt för ett företag att sponsra fler än en 
typ av objekt. Vanligaste objekten var event/arrangemang, föreningar/lag och 
företag/organisationer. Lokal sponsring syftar till att företagen sponsrar på lokal nivå, 
till exempel ICA vars butiker kan teckna lokala avtal gällande sponsring med 
exempelvis föreningar på orten. Det fanns inga tendenser till samband mellan 
variablerna typ av sponsringsobjekt – område för sponsring – bransch eller samband 
mellan typer av objekt i kombination med andra variabler i undersökningen. 

 

Diagram 3 Olika typer av sponsringsobjekt som förekom bland de undersökta företagen 
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Undersökningen visade också att det vanligaste var att företagen hade en extern 
målgrupp, se Tabell 5. 52 % av företagen hade dock ingen uttalad målgrupp med sin 
sponsring. Inget företag hade sin målgrupp enbart inom företaget.  

Tabell 5 Företagens uttalade målgrupp med sin sponsring 

  Antal Procent 
Extern och intern målgrupp 8 16 % 
Extern målgrupp 16 32 % 
Icke definierad målgrupp 26 52 % 

TOTAL 50 100 % 

 

5.3. Sponsringspolicy och ansökan om sponsring, del 3 
26 % av företagen (13 av 50) publicerar hela eller delar av sin sponsringspolicy på 
nätet. Ett typiskt exempel på hur det kan se ut finns att hitta på Swedbanks hemsida, se 
Figur 8. Swedbank presenterar sin sponsring under rubriken ”Om Swedbank” och där 
tar de upp sin sponsringspolicy, sina objekt och hänvisning för ansökan av sponsring 
(Swedbank, 2010). 

 

 

Figur 8 Exempel på kommunikation av sponsring och sponsringspolicy (Swedbank, 2010). 
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32 % av företagen (16 av totalt 50) erbjuder möjligheten att söka sponsring av företaget 
via företagets hemsida. Det var möjligt att kontakta företagen via:  

 Formulär (8 st.) 
 E-post och telefon (6 st.) 
 E-post (2 st.) 
 Post (1 st.) 

Endast ett av företagen hänvisade direkt till ansvarig sponsringsbyrå via telefon. Hos  
12 % företagen (6 av 50) ska den sökande också genomgå ett ”test” innan den sökande 
kontaktar företaget om sponsring. Detta för att se om ansökan går hand i hand med 
företagets policy, mål och syfte med sin sponsring. Testet utgörs av frågor kring 
objektet och resultatet visar om det är lönt att söka sponsring eller inte. 

56 % (9 av 16) av de företag som erbjuder möjligheten att söka sponsring via hemsidan 
tar också upp hela eller delar av sin sponsringspolicy. Den som söker sponsring via 
hemsidan hos den andra hälften av företagen saknar därmed tydliga riktlinjer kring 
företagets strategi och prioriteringar. 

Bland de företag som inte erbjuder möjligheten att söka sponsring via hemsidan är det 
endast 2 st. som anger en orsak till detta. Förklaringen är att företaget arbetar långsiktigt 
med de objekt som de redan har i sin sponsringsportfölj och inte söker fler samarbeten 
på obestämd framtid. Övriga saknar helt information kring hur en besökare som söker 
sponsring skall gå tillväga.  

 

5.4. Associationsmarknadsföring på hemsidan, del 4 
64 % av företagen har mellan 1-10 st. objekt på sin hemsida. Antalet sponsringsobjekt 
som företagen kommunicerar på sin hemsida varierar mellan 1 - 488 st. I snitt 
kommuniceras 28 st. objekt, men ett medianvärde på 7 visar att det finns några objekt 
som drar upp medelvärdet rejält. Dessa är Nike (488 st.), Craft (152 st.), Puma (141 st.) 
och Adidas (100 st.).  

Tabell 6 visar hur företagen kommunicerar sina objekt. Observera att ett företag kunde 
bevisföra sina objekt på flera sätt, varpå den totala procenten inte blir 100 %. Den sista 
raden, ingen bevisföring av objekt, visar att det är 4 st. företag som inte visar några 
objekt alls.  

Tabell 6 Företag och dess bevisföring av objekt på hemsidan (”Aktiva” aktiviteter, 
aktiviteter som innebär interaktion med besökaren, är ej medräknade) 

  Antal Procent 
Namn på objekt 46 92 % 
Beskrivning av objekt, val av objekt 44 88 % 
Länk till objektets hemsida 36 72 % 
Bild på objekt 35 70 % 
Logotyp  34 68 % 
Film med objekt 17 34 % 
Objekt som bloggar på hemsidan 8 16 % 
Nedladdning av material med objekt 7 14 % 
Ingen bevisföring av objekt 4 8 % 
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5.4.1. Aktiv hemsida i samband med objekt 
30 % av företagen (15 av 50) har en eller flera interaktiva möjligheter, dvs. har en 
”aktiv” hemsida. Detaljerade resultat kring hemsidans relationsskapande aktiviteter 
redovisas i nästa del, del 5 om relationsmarknadsföring. Här redovisas den del av 
associationen som påverkas av kombinationen: 

Aktiv hemsida + Kongruens + Icke-kommersiell beskrivning av sponsorskapet 

Tabell 7 visar att 14 % av företagen i undersökningen (7 av 50) har ett eller flera objekt 
som stämmer in på ovanstående kombination.  

Tabell 7 Visar företag som har eller saknar objekt på sin hemsida med kombinationen 
"Aktiv hemsida- Kongruens – Icke kommersiell beskrivning". 

  Antal Procent 

Företag med kombinationen 7 14 % 
Företag utan kombinationen 43 86 % 

TOTAL 50 100 % 

 
Tabell 8 visar den totala andelen objekt som uppfyller de tre kraven. Endast 2 % av 
objekten i undersökningen uppfyllde kraven.  

Tabell 8 Visar antal objekt som har eller saknar och inte har kombinationen "Aktiv 
hemsida- Kongruens - Icke-kommersiell beskrivning". 

  Antal Procent 

Objekt med kombinationen 27 2 % 
Objekt utan kombinationen 1242 98 % 

TOTAL 1269 100 % 

 
Ett exempel på ett sponsorsamarbete som fyller kraven är E.ON och deras sponsring av 
Svenska Simförbundet. På hemsidan kan den intresserade bland annat tävla mot 
sponsrade stjärnor i interaktiva multimediaspel och ta del av en beskrivning av deras 
samarbete (E.ON, 2010), en beskrivning som ger en logisk koppling till det sponsrade 
objektet och en icke-kommersiell beskrivning av samarbetet. Texten kan tyckas lång 
men jag har valt att inte korta ned den för att låta dig som läsare få en inblick i hur en 
beskrivning av sponsorskapet kan se ut.  

”Svenska Simförbundet och E.ON Sverige satsar på svensk simidrott och på ökad 
simkunnighet bland Sveriges barn och ungdomar. Målet är att alla barn i årskurs tre 
ska vara simkunniga 2012. 
- Kan vårt samarbete leda till att fler barn lär sig simma, så har vi bidragit med något 
riktigt meningsfullt. Självklart tar E.ON sitt ansvar för att barn får de rätta 
färdigheterna med sig i livet dit simkunnighet hör, säger Håkan Buskhe, VD E.ON 
Sverige. 
- E.ON är en mycket professionell koncern med värderingar som överensstämmer med 
Simförbundets. Tillsammans har vi startat flera viktiga utvecklingsprojekt inom 
förbundets prioriterade områden. Att E.ON nu vill fortsätta samarbetet känns mycket 
stimulerande och det ger oss möjligheter att vidareutveckla både vår elitverksamhet och 
öka insatserna på simkunnighetsområdet, säger Sven von Holst, ordförande i Svenska 
Simförbundet. 
   I Svenska Simförbundets arbete med simkunnighet är E.ON en aktiv part under 
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sponsorperioden. 
- E.ON och Svenska Simförbundet har ett bra samarbete som vi hela tiden utvecklar. Vi 
har gemensamma mål. Vår förhoppning är att alla barn och vuxna ska känna sig trygga 
och ha roligt i vattnet, det är livsviktigt, säger Stina Liljekvist, E.ON Sveriges 
varumärkeschef.” (E.ON, 2010) 

Resultatet av undersökningen visar också att det finns några företag som har många 
interagerande aktiviteter kring sina objekt där objekten också är inom samma bransch 
som företaget, men där det saknas en beskrivning kring valet av sponsorobjekt. Det går 
därför inte att avgöra huruvida sponsorskapet beskrivs på ett kommersiellt eller icke 
kommersiellt sätt, vilket innebär att de saknar direkt jämförelse med undersökningen 
gjord av Weeks m fl. (Weeks, Cornwell, & Drennan, 2008, s. 637). Dessa företag är 
framförallt Nike och Puma som samtliga sponsrar atleter och lag inom sport och har 
många aktiviteter på sin hemsida. På grund av avsaknaden av beskrivning kan de inte 
räknas med i ovanstående resultat, men är ändå värda att belysa eftersom de förutom 
den icke kommersiella beskrivningen aktiverar en stor mängd objekt inom samma 
bransch som företaget, dvs. med hög kongruens.  

 

5.5. Relationsmarknadsföring på hemsidan, del 5 

5.5.1. Övergripande resultat utifrån Lagaes 4 Steg  
Svaren redovisas utifrån Lagaes sammanfattande modell och dess 4 steg, ”Steg för att 
etablera en interaktiv, utbildande och långsiktig relation” (Lagae, 2005, s. 168). 
 

 Steg 1 Locka besökare till hemsidan  
Om företaget gör reklam för sin hemsida för att locka besökare kontrolleras ej. 

 Steg 2 Bygga upp en ”interaktiv relation”  
30% av företagen (15 av 50) har en eller flera interaktiva möjligheter, dvs. har 
en ”aktiv” hemsida.  

 Steg 3 Bygga upp en ”utbildande relation” 
Lika stor andel, 30 % av företagen (15 av 50) har en eller flera aktiviteter där 
besökaren anger personlig information i samband med interaktionen.  

 Steg 4 Etablera en ”långsiktig relation” 
10 % av företagen (5 av 50) har en eller flera aktiviteter där det förekommer 
incitament att behålla dialogen med besökaren under längre tid.  
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Tabell 9 visar alla de företag som har aktiva hemsidor och vilka av dessa som uppfyller 
Steg 2-4 i Lagaes modell. I den första kolumnen visas företagets totala antal objekt. 
Därefter visas (antal objekt, antal aktiviteter och andel objekt som aktiveras) för varje 
steg i modellen. Tabellen innehåller en stor mängd information, nedan sammanfattas de 
viktigaste resultaten:  

 Alla företag förutom Nike aktiverar lika många objekt i Steg 2 som i Steg 3. I 
samband med aktiviteten lämnar besökaren alltså personlig information till 
företaget.  

 58 % av företagens objekt (570 av 986) finns med i någon form av interaktiv 
aktivitet på hemsidorna, Steg 2. Andelen aktiverade objekt totalt sett, bland 
samtliga 50 företagen, är något lägre nämligen 45 % (570 av totalt 1269 objekt)  

 Bland de 6 st. företag som genomför Steg 4, finns det företag som aktiverar 
störst andel av sina objekt. Detta är företag som Nike, Puma och Axa.  

 Nikes resultat utmärker sig ytterligare i jämförelse med de övriga företagen. 
Nike har flest antal objekt, flest antal aktiviteter och aktiverar flest antal objekt. 

 Axa är det enda företaget som aktiverar 100 % av sina objekt genom alla 4 steg. 
Detta görs via deras medlemsklubb ”Axa Sportsclub” där besökaren på 
hemsidan har möjlighet att delta. Alla deras sponsrade atleter och lag är 
medlemmar i klubben och Axa Sportsclub är en av Sveriges största föreningar 
med 40 000 medlemmar. Susanna Kallur, Jenny Kallur, Mathias Fredriksson 
med flera är medlemmar och som medlem ingår flera nyhetsbrev per år där tips 
inom kost och träning varvas med information om sponsrade individer, lag och 
arrangemang. Medlemmar erbjuds också deltagarrabatter och speciella 
medlemsevents på Axas sponsrade arrangemang som Vasaloppet och 
Lidingöloppet (Axa, 2010). 
 

Tabell 9 Tabellen ger en detaljerad information om de företag som har aktiva hemsidor 
och uppfyller steg 2-4 i Lagaes modell (Lagae, 2005, s. 168). 

    Totalt Steg 2 Steg 3 Steg 4 

    Objekt Objekt Aktivitet % Objekt Aktivitet % Objekt Aktivitet % 

1 SAS 8 1 1 13 % 1 1 13 %      

2 Skandia 3 1 6 33 % 1 4 33 %      

3 E.ON 25 2 2 8 % 2 2 8 %      

4 SKF 14 1 2 7 % 1 2 7 %      

5 Telia 9 2 2 22 % 2 2 22 %      

6 Vattenfall 9 1 1 11 % 1 1 11 %      

7 Adecco 7 1 1 14 % 1 1 14 %      

8 Craft 141 1 1 1 % 1 1 1 %      

9 ÅF 2 1 1 50 % 1 1 50 %      

10 Tele2 3 1 3 33 % 1 3 33 % 1 1 33 % 

11 Nike 488 400 23 82 % 283 23 58 % 214 10 44 % 

12 Nordea 6 2 7 33 % 2 7 33 % 2 6 33 % 

13 Puma 152 136 13 89 % 136 13 89 % 131 5 86 % 

14 Axa 19 19 1 100% 19 1 100% 19 1 100% 

15 Adidas 100 1 1 1 % 1 1 1 % 1 1 1 % 

  Summa 986 570 65  -   453 63   -  368 24   -  
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5.5.2. Steg 2 och Steg 3 i Lagaes modell 
De olika typer av aktiviteter som finns representerade bland de undersökta företagen 
finns presenterade i Tabell 10. Här sammanfattas alla de aktiviteter som förekommer i 
Steg 2 och Steg 3. Det är endast 2 aktiviteter som skiljer resultaten åt mellan de båda 
stegen, nämligen blogg och tipsa en vän via e-mail. I dessa två aktiviteter avger inte 
besökaren någon personlig information. Den vanligaste aktiviteten på hemsidorna är 
alltså bloggar med eller om företagets sponsrade objekt, där besökaren också har 
möjlighet att kommentera inläggen. I samband med kommentarerna avger besökaren 
personlig information som exempelvis namn och e-mail. Ett exempel på en blogg är 
Craft som genom sitt sponsorskap av Svenska längdskidlandslaget publicerar en blogg 
där man får följa ”Swedish Wax Team”. I bloggen berättar de som arbetar med att valla 
landslagets skidor om deras resor på träningar och tävlingar, hur de vallar stjärnornas 
skidor, väderförhållanden och annan information från händelsernas centrum. Som 
besökare kan man också ställa frågor om valla via bloggen och kommentera bloggens 
inlägg (Craft, 2010). 

Tävlingar i samband med objekten tillhör också de aktiviteter som förekommer mest. 
Ett exempel på tävling finns på Nordeas hemsida där besökaren kan delta i en tävling i 
samband med sponsorskapet av tv-programmet MTV Cribs, ett program där kändisar 
ger en guidad tur i sitt eget hus. I tävlingen på hemsidan gör besökaren ett 
personlighetstest och får sedan se en film med en guidad tur i ”sitt eget” hus utifrån den 
personlighetstyp som testet visade. Efter detta kan besökaren tävla om biljetter till stora 
konserter och få erbjudanden av ”Nordea Check In”, banktjänster för personer mellan 
18-28 år (Nordea, 2010). 

Twitter och Facebook används bland annat för att erbjuda besökaren information om de 
sponsrade objekten, företagets verksamhet och erbjudanden från företaget, mer om detta 
i Steg 4. 

Tabell 10 Förekomsten av aktiviteter på företagens hemsidor i samband med Steg 2 och 
Steg 3.  

  Antal aktiviteter  
Steg 2 

Antal aktiviteter  
Steg 3 

Objekt på blogg med möjlighet till kommentar 18  17 
Tävling 10 10 
Applikation på Twitter/Facebook 10 10 
Tipsa vän via e-mail mm. 8  7 
Interaktiv multimedia 5 5 
Möjlighet att anmäla sig till sponsrat event/arrangemang 5 5 
Medlemsklubb om/med objekt 4 4 
Möjligheten att ställa frågor om objekt 2 2 
Träningsprogram med sponsrade objekt 2 2 
Nyhetsbrev om/med sponsrade objekt 1 1 

Totalt antal aktiviteter 65  63 
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Ett exempel på interaktivt multimediaspel finns på Pumas hemsida. Där kan besökaren 
springa mot Usain Bolt, för närvarande världens snabbaste man och sponsrad av Puma, 
se Figur 9 (Puma, 2010). 

 

Figur 9 Interaktiv multimedia där besökaren på Pumas hemsida kan tävla mot löparen 
Usain Bolt, världsmästare och sponsrad av Puma. Löparen som besökaren på hemsidan 
styr över illustreras av en hand som springer i takt med besökarens tangenttryckningar 
(Puma, 2010). 
 

5.5.3. Steg 4 i Lagaes modell 
De företag som har aktiviteter i Steg 4 finns presenterade i Tabell 11. Samtliga företag 
har en eller flera aktiviteter där det också framgår att företagen vill behålla dialogen 
med besökaren på hemsidan under längre tid. (Här bör påpekas att endast de aktiviteter 
där det finns ett uttalat bevis på att dialogen mellan företag och besökare kommer att 
fortsätta under en längre tid har räknats med. Det finns alltså en möjlighet att flera av de 
aktiviteter som tas upp i Steg 3 också leder till att dialogen mellan parterna fortsätter.)  

Tabell 11 Tabellen visar de företag som har en eller flera aktiviteter där det förekommer 
incitament att behålla dialogen med besökaren under längre tid, Steg 4.  

 Nike Nordea Puma SAS Axa Adidas Total 
Twitter/ Facebook 4  5   1 10 
Tävling 1 4     5 
Medlemsklubb 3    1  4 
Träningsprogram 2      2 
Blogg    1   1 
Nyhetsbrev  1     1 
Interaktiv multimedia  1     1 

Summa 10 6 5 1 1 1 24 

 
I Steg 4 är det inte längre blogg med möjlighet till kommentar som är den vanligaste 
aktiviteten utan Facebook och Twitter som används mest. Både Adidas, Puma och Nike 
använder sig av dessa sociala medier för att interagera med besökaren på deras hemsida. 
Nedan följer exempel på hur aktivering av sponsorskap i Steg 4 kan se ut:  

 Adidas sponsrar Star Wars och har bland annat tagit fram en kollektion av kläder 
som är inspirerade och döpta efter figurer från de välkända filmerna. Genom 
aktiviteten ”Adidas Death Star Superlaser Application”, se Figur 10, är det 
möjligt för besökaren att skriva in valfri postadress och bevittna hur en 
rymdfarkost och dess besättning skickar en stor Adidaslogotyp från rymden till 
just den platsen på en karta. Besökaren kan sedan skicka en hälsning till sina 
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vänner genom att skriva in sina vänners adresser. Via Facebook kan 
applikationen också spridas vidare till vänner och genom kontinuerliga 
uppdateringar kan besökaren att få information om Adidas och samarbetet med 
Star Wars även framöver (Adidas, 2010). 

 

Figur 10 Adidas Death Star Superlaser Application som skickar en Adidaslogotyp från ett 
rymdskepp till önskad postadress. Applikationen gör det möjligt för företaget att 
interagera med besökaren och skapa en dialog över en längre tid (Adidas, 2010). 

 Puma och Nike har avdelningar på sin hemsida som är knutna till specifika 
sporter som fotboll och basket, se Figur 5. På dessa sportsajter presenteras de 
sponsrade atleterna och de sponsrade lagen och de uppdateras kontinuerligt med 
nyheter, tävlingar och resultat. Här kan besökarna också köpa produkter som 
passar till sporten och interagera med atleterna genom exempelvis interaktiva 
multimediaspel. Gemensamt för Puma och Nike är också användandet av 
Facebook och Twitter kopplade till dessa sajter. Genom att anmäla sig till 
företagens sportspecifika Facebook- och Twittergrupp får besökaren 
kontinuerlig information om vad som händer på sajten, statusrapporter angående 
de sponsrade objekten och riktade erbjudanden. Exempel på hur en sportssajt 
med respektive Facebook- och Twittergrupp kan se ut finns i Figur 11-13. 
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Figur 11 Nike Basketball, en specifik avdelning på hemsidan med allt inom basket. 
Sponsrade atleter, produkter, nyheter och aktiviteter för den som är intresserad av eller 
verksam inom basket (Nike, 2010 B). 

 

Figur 12 Facebookgrupp kopplad till Nike Basketball (Nike, 2010 A). 



 

44 

 

Figur 13 Twitter kopplad till Nike Basketball (Nike Twitter, 2010 D). 

 

5.6. Övriga resultat 
Det finns två företag som är representerade undersökningens alla delar (del 1-5) och 
dessa är Telia och Vattenfall. Båda dessa företag uppfyller följande punkter: 

 Tar upp sin sponsring och sina objekt i något sammanhang på sin hemsida. 
 Placerar den huvudsakliga informationen om sponsring 3 klick bort. 
 Publicerar hela eller delar av sin sponsringspolicy på hemsidan. 
 Erbjuder möjlighet att söka sponsring via formulär och har även ett test som 

skall göras inför ansökan. 
 Har ett eller flera objekt som uppfyller kombinationen Aktiv hemsida – 

Kongruens – Icke–kommersiell beskrivning.  
 Har aktiva hemsidor och interagerar med besökaren i samband med sina objekt i 

Steg 2.  
 Frågar efter personlig information i samband med aktiviteten, Steg 3. 

Inga andra företag finns med i så många steg i undersökningen utan de är ”bra” på vissa 
delar medan andra delar saknas helt.  

Inga övriga samband mellan de olika delarna i undersökningen kunde hittas än de som 
tas upp under respektive del.  



 

45 

 

6. Analys 
Här analyseras det empiriska resultatet utifrån den teoretiska referensramen. Analysen 
presenteras i samma ordning som tidigare kapitel med utgångspunkt från 
undersökningsinstrumentet och den sammanfattande teoretiska modellen, se Figur 14. 
 
  

 

Figur 14 Figuren beskriver hur de olika områdena undersökts och hur analysen kommer 
att redovisas. 

 

6.1. Integrering av sponsring på hemsidan, del 2 
För att sponsring skall nå sin potentiella effekt är det viktigt att integrera den med övrig 
marknadsföring och i flera kanaler, vilket betonas av flera författare (Pelsmacker, 
Geuens, & Van den Bergh, 2007, ss. 3-4; Jiffer & Roos, 1999, s. 25; Grönkvist, 2000, 
ss. 116-117). Studier av Weeks m.fl. visar också att genom att integrera sponsringen 
med just Internet så kan företagen nå ut till en stor målgrupp (Weeks, Cornwell, & 
Drennan, 2008, s. 638). Av de 50 företag som undersökts tar 92 % upp sin sponsring på 
den egna hemsidan. I samband med detta integrerar de också sin sponsring i företagets 
övriga marknadsföring och i en av sina egna kanaler. Sättet som företagen 
kommunicerade sin sponsring på varierade, men resultatet visar på vissa tydliga likheter 
i kommunikationen, vilket behandlas senare i detta kapitel. De företag som är sponsorer 
och som inte tar upp sin sponsring på hemsidan går miste om de positiva effekter som 
Grönkvist, Jiffer & Roos, Weeks m.fl. tar upp. Undersökningen visar att 8 % (4 av 50) 
av företagen inte tog upp sin sponsring på hemsidan, trots att samtliga företag sponsrade 
flera objekt vardera. Nedanstående punkter tar upp vad det kan bero på när ett företag 
som är sponsor inte kommunicerar sin sponsring på hemsidan. Resonemanget gäller 
även för det faktum att företag kanske inte kommunicerar alla sina sponsringsobjekt på 
hemsidan. 

 Oklarheter kring vad sponsring är. Det förekommer en rad olika definitioner 
av sponsring i de källor som hänvisats till tidigare (Sponsrings och 
eventföreningen, 2009; International Chamber of Commerce, 2007) och det 
saknas en allmänt vedertagen definition av vad sponsring är. Sponsring har/kan 
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fortfarande förväxlas med välgörenhet, trots att Skatteverket poängterar vikten 
av motprestation för att det skall räknas som sponsring (Skatteverket, 2005). 
Roos och Algotsson, som omarbetat en modell från Hagstedt 1987, menar att 
skillnaden mellan sponsring och välgörenhet finns i kravet på motprestationer 
och företagets förväntan om effekt av sitt sponsorskap. Enligt modellen innebär 
en saknad av dessa två faktorer att det inte är fråga om sponsring utan om ”dold 
sponsring”, ”dold välgörenhet” eller ”ren välgörenhet” (Roos & Algotsson, 
1996, ss. 16-17). Ovan nämnda otydligheter kring vad som är sponsring skulle 
kunna medföra att de undersökta företagen inte ser på sponsring på samma sätt. 
Eftersom jag undersöker det som företagen själva benämner som sponsring eller 
som är uppenbar sponsring på deras hemsida finns risken att de inte tar upp 
sponsringen över huvud taget eftersom de inte vet/tror/tycker att det handlar om 
just sponsring.  

 Sponsring med en intern målgrupp. Pelsmacker m.fl. menar att företag kan ha 
flera olika målgrupper med sin sponsring (internt, leverantörer, kunder etc.) och 
valet av målgrupp påverkar i sin tur hur företaget aktiverar och kommunicerar 
sitt sponsorskap (Pelsmacker, Geuens, & Van den Bergh, 2007, ss. 328-329). 
Masterman tar upp ett exempel där företaget Flora sponsrar London Marathon 
för att på olika sätt skapa bättre hälsa hos de anställda. I detta fall kommuniceras 
sponsorskapet först och främst internt (Masterman, 2007, s. 65). Det var inget av 
företagen i undersökningen som angav att de enbart hade sin målgrupp inom 
företaget, men 16 % av företagen hade en uttalad ”intern och extern målgrupp” 
med sin sponsring. En sponsring av objekt med syfte att kommunicera med en 
intern målgrupp, likt Mastermans exempel med Flora, kan innebära att 
företagets interna kanaler används för kommunikation av sponsorskapet snarare 
än de externa. Det finns alltså en risk att företagets sponsring inte kommuniceras 
fullt ut på hemsidan då målgruppen finns inom det egna företaget. Andelen 
företag med intern målgrupp kan vara ännu större än dessa 16 %, eftersom hela 
52 % av företagen inte definierade målgruppen med sin sponsring över huvud 
taget.  

 Syftet med företagets hemsida. Bélanger menar att en hemsida kan ha olika 
intressenter och syften, till exempel skiljer sig syftet åt mellan en ”ägare” till 
hemsidan och en ”användare” av hemsidan (Bélanger et al., 2006, ss. 114-116) 
Om ett företag inte använder sin hemsida för att informera om sin verksamhet 
eller som en kanal där de integrera sin marknadsföring i, kan det leda till att inte 
heller sponsringen kommuniceras där. Detta kan allstå vara en anledning till att 
de fyra företagen inte kommunicerade sin sponsring på hemsidan.  
 

Weeks m.fl. tar i sin studie upp ett exempel där företag skriver om sponsring under 
rubriken ”Om oss” på företagets hemsida (Weeks, Cornwell, & Drennan, 2008, s. 637). 
Undersökningen visar att 81 % av företagen tar upp sin huvudsakliga information om 
sponsring någonstans under rubriken ”Om oss” eller ”Om företagsnamn”. 74 % av 
företagen placerar också informationen 2 eller 3 klick bort från förstasidan. 
Informationen är alltså placerad under samma typ av rubrik som Weeks exemplifierar 
och oftast flera än ett klick bort. Jag anser att en besökare hos någon av dessa företag 
kan ha svårt att hamna på sidorna om sponsring om de inte letar efter just den 
informationen. Å andra sidan kan den likartade placeringen av sponsringsinformation på 
hemsidan innebära att besökare som är ute efter information om sponsring ”lär sig” att 
det är under rubriker likt ”Om oss” som de skall leta.  
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Trots att de flesta företag placerar sin huvudsakliga information på en undersida finns 
det företag som kommunicerar någon form av sponsring endast/även från företagets 
förstasida.  26 % av företagen kommunicerar ett eller flera av sina objekt på hemsidans 
förstasida, ofta genom en länk till en tävling eller en länk till ett objekt som bloggar. 
Trots att denna information inte är lika uttömmande som den information som finns 
med under ”Om oss”, är det större chans för besökaren att nås av sponsringens 
associations- och relationsmöjligheter om den ligger på förstasidan. 

Pelsmacker m.fl. tar upp att företag kan använda så kallade micro sites eller 
kampanjsajter för att stödja en viss kampanj eller produkt. Sajterna är oftast temporära 
och har en egen webbadress (Pelsmacker, Geuens, & Van den Bergh, 2007, s. 297). 
Undersökningen visade att 24 % av företagen hade en kampanjsajt likt de kampanjsajter 
som Pelsmacker m.fl. beskriver. Ett exempel på detta är Vattenfalls sajt 
”Energitimmen” där besökare av ett event i Sälen och Åre kunde se sina inspelade åk i 
slalombacken på film och jämföra åken med Anja Pärson och andra sponsrade stjärnor i 
Ski Team Sweden. Pelsmacker m.fl. menar vidare att en integrerad kommunikation som 
innefattar flera kanaler ger en större effekt och att det budskap som når målgruppen blir 
tydligt (Pelsmacker, Geuens, & Van den Bergh, 2007, ss. 3-4). Vattenfall integrerar sin 
sponsring både genom event och genom Internet via denna kampanjsajt och det innebär, 
likt Pelsmackers m.fl. resonemang, att en större målgrupp nås av samma budskap. Om 
samma person som besöker eventet också går in på hemsidan nås de också av budskapet 
flera gånger, vilket också ger en chans till högre effekt.  

 

6.2. Sponsringspolicy och ansökan om sponsring del 3 
För att skapa struktur i ett företags arbete med sponsring tar flera författare upp vikten 
av en sponsringspolicy eller annan typ av handlingsplan för företagets sponsring (Roos 
& Algotsson, 1996, ss. 70-71; Grönkvist, 2000, ss. 162-164). Punkter som bör ingå i en 
policy är bland annat företagets syn på sponsring, mål, målgrupp och vad företaget 
sponsrar/inte sponsrar (Roos & Algotsson, 1996, ss. 70-71). En policy som är tillgänglig 
internt och externt kan ge klarhet om vad som gäller vid sponsring samt skapa goodwill 
för företaget (Roos & Algotsson, 1996, ss. 69-75). 26 % av företagen (13 av 50) 
publicerar hela eller delar av sin sponsringspolicy på hemsidan. Ett exempel är 
Swedbank som på sin hemsida tar upp en policy som stämmer överens med vad Roos & 
Algotsson tycker att en policy skall innehålla, se Figur 8. Detta betyder att en besökare 
på hemsidan får en klar bild av hur, vad och varför Swedbank sponsrar.  

32 % av företagen använder sig av hemsidan för att informera om ansökningar gällande 
sponsring. De vanligaste sätten att ansöka om sponsring är via formulär, e-post och 
telefon. Hos 38 % av dessa företag skall den sökande också genomgå ett test vid 
ansökan, ett test som visar om objektet passar in i företagets policy. Enligt Grönkvists 
erfarenhet tar hanteringen av alla sponsringsförfrågningar lång tid för företagen att 
hantera. (Grönkvist, 2000, ss. 123-125). De ansökningsanvisningar och test som 
förekommer på vissa av hemsidorna kan vara tecken på att företagen försöker 
effektivisera och förenkla hanteringen av inkomna sponsringsförfrågningar. Å andra 
sidan saknar hela 44 % av de företag som har anvisningar om ansökan om sponsring, 
hänvisning till företagets sponsringspolicy. Ansökan om sponsring sker då utan tydliga 
riktlinjer och det finns en risk att den eventuella tid som företaget sparade vid 
publicering av ansökningshänvisningar går förlorade. Detta eftersom det riskerar att 
komma in ansökningar som inte passar in i företagets policy men ändå måste behandlas. 



 

48 

Pelsmacker m.fl. menar att tvåvägskommunikation via exempelvis e-mail kan uppfattas 
som både intim och personlig (2002, refererad i Pelsmacker, Geuens, & Van den Bergh, 
s. 516). På så vis kan en hantering av sponsringsförfrågningar via e-mail eller besvarade 
formulär innebära att det skapas en relation mellan företag och sökande i samband med 
ansökningen.  

 

6.3. Associationsmarknadsföring på hemsidan, del 4 
Sponsring kallas ofta för associationsmarknadsföring och företag kan genom att 
associeras med ett objekt skapa en imageöverföring mellan objekt och företag. En 
imageöverföring som i slutändan kan påverka attityden till företaget på ett positivt sätt 
(Jiffer & Roos, 1999, s. 51). Ett sätt att nyttja sin associationsrättighet till objektet är att 
exponeras tillsammans med objektet i olika sammanhang (Jiffer & Roos, 1999, s. 28). 
Bland de 50 st. företag som undersöktes kommunicerade 92 % ett eller flera sponsrade 
objekt på sin hemsida och skapade på så vis möjlighet till association mellan objekt och 
företag. De vanligaste sätten att kommunicera objekten var via objektets namn, 
beskrivning till val av objekt, länk till objektets hemsida, bilder, logotyper och film. För 
fullständig lista, se Tabell 6.  

Masterman menar att endast en exponering av en logotyp inte kan skapa den potentiella 
imageöverföring som sponsring kan innebära. Det kräver en exponering av företagets 
budskap och inte bara av logotypen (Masterman, 2007, ss. 42-43). Detta skulle innebära 
att de företag som endast exponerade en logotyp, namn eller länk till sina sponsrade 
objekt inte innebar den önskade imageöverföringen. En beskrivning eller film med 
möjlighet till ytterligare information och budskap är att föredra om imageöverföringen 
skall bli aktuell. 

Ett av de tydligaste resultaten av studien gjord av Weeks m.fl. visar också att aktiva 
hemsidor påverkade besökarens attityd till både företaget och varumärket på ett mer 
fördelaktigt sätt än icke-aktiva hemsidor. Att involvera besökaren genom exempelvis 
tävlingar och annan interaktivitet på hemsidan gav en mer positiv attityd till företaget. 
De företag där det inte förekom några försök att locka den nyfikne till interaktion, utan 
där företagets sponsring beskrevs i samma ordalag som det brukar stå under rubriken 
”Om oss” på företagets hemsida, fick sämre resultat (Weeks, Cornwell, & Drennan, 
2008, s. 637). Majoriteten av företag i undersökningen bevisförde, som tidigare nämnts, 
ett eller flera objekt på sin hemsida, men de företag som hade en eller flera interaktiva 
möjligheter i samband med objekten var betydligt färre. Endast 30 % av företagen hade 
ett eller flera aktiviteter kring sina objekt, en interaktion som enligt Weeks studie ger 
större effekt av sponsorskapet. De olika typer av aktiviteter som förekom på hemsidan 
analyseras vidare i Kapitel 6.4 om relationsmarknadsföring på hemsidan.  

Weeks studie visar också att den positiva attityden till företaget kan verka över en 
längre tid om tre specifika kriterier uppfylldes samtidigt. Förutom att hemsidan skulle 
vara aktiv krävdes det också en hög kongruens mellan företaget och objektet samt en 
icke-kommersiell beskrivning av sponsorskapet (Weeks, Cornwell, & Drennan, 2008, s. 
637). Undersökningen visade att 14 % av företagen hade ett eller flera objekt som 
uppfyllde samtliga tre kriterier. Totalt var det endast 2 % av alla objekten i 
undersökningen som når den långsiktiga effekten av positiv attityd hos besökaren. 
Företagen saknade antingen en beskrivning av sponsorskapet och/eller en logisk 
koppling till objektet. Ett relativt enkelt sätt att nå den långsiktiga påverkan på 
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besökaren är att lägga in en beskrivande text, likt E.ONs beskrivning av sin sponsring 
av Svenska Simförbudet (E.ON, 2010). På så vis kan företaget skapa både kongruens 
och ge en icke kommersiell förklaring till sitt sponsorskap.  

Det faktum att undersökningen visade ett stort antal objekt som hade interaktiva 
aktiviteter på hemsidan, men som saknade en beskrivning av sponsorskapet, får mig att 
ifrågasätta vikten av att alla delar i Weeks studie verkligen måste finnas med i alla 
sammanhang. Företag som exempelvis Nike och Puma aktiverar många av sina objekt 
på ett mycket avancerat och kreativt sätt med bland annat multimediaspel, tävlingar och 
andra former av interaktiva möjligheter. Samtliga objekt som Puma och Nike aktiverar 
är inom samma bransch då de sponsrar kända atleter och idrottslag och profiler runt om 
i världen. De uppfyller därför både aktiv + kongruens, men saknar däremot en regelrätt 
beskrivning av sina val av sponsorobjekt. De har alltså ingen regelrätt ”icke-
kommersiell beskrivning” av valet av sponsorskap, men inte heller motsatsen dvs. en 
kommersiell beskrivning. Eftersom en avsaknad av beskrivning inte kan likställas med 
en icke-kommersiell beskrivning går det inte att ta med dessa företag i ovanstående 
resultat. Enligt min uppfattning borde dock effekten av deras aktiverade objekt på 
hemsidan vara på samma nivå som exempelvis E.ONs aktivering av Svenska 
Simförbundet, trots avsaknad av beskrivning. 

 

6.4. Relationsmarknadsföring på hemsidan, del 5 
Relationsmarknadsföring är ett sätt för företag att stärka lojaliteten hos sina kunder 
(Pelsmacker, Geuens, & Van den Bergh, 2007, s. 26). Smiths studie från år 2002 är 
refererad av Pelsmacker m.fl. och de menar att interaktionen är viktig för att en relation 
skall kunna skapas mellan företag och besökare på hemsidan (2002, refererad i 
Pelsmacker, Geuens, & Van den Bergh, s. 516). Genom att använda Internet kan 
företagen nå ut till en stor massa, interagera med besökarna (Weeks, Cornwell, & 
Drennan, 2008, s. 638) och enkelt mäta effekten av aktiviteten (Paul, 2007). 
Associationen mellan företaget och det sponsrade objektet kan vara ett sätt för företagen 
att inleda en relation med en målgrupp, eftersom sponsorskapet kan göra företaget mer 
trovärdigt i besökarens ögon (Santomier, 2008, ss. 15-28). Undersökningen visade att 
det var totalt 30 % av företagen som använde sig av någon form av relationsskapande 
aktiviteter på sin hemsida, ett resultat som tagits upp i förra kapitlet. De 
relationsskapande aktiviteterna innebar att företaget i samband med kommunikationen 
av sin sponsring erbjöd någon form av interaktion mellan besökare och företag, precis 
som Smith genom Pelsmacker m.fl. betonar. Eftersom interaktionen också ägde rum i 
samband med ett eller flera av företagens sponsrade objekt drog företagen också nytta 
av den trovärdighet som enligt Santomier följer med associationen till objektet.  
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Lagae har genom sin modell ”Steg för att etablera en interaktiv, utbildande och 
långsiktig relation” sammanfattat hur en relation mellan besökare och företag kan 
skapas genom aktivering av sin sponsring på företagets hemsida (Lagae, 2005, s. 168). I 
Tabell 12 finns modellens 4 steg, tillsammans med resultat och exempel från uppsatsens 
undersökning. Vartdera steg i undersökningen analyseras också vidare efter modellen.  

Tabell 12 Tabellen visar den totala andelen företag och den totala andelen objekt per steg 
i Lagaes modell "Steg vid etablering av en interaktiv, utbildande, långsiktig relation" 
(Lagae, 2005, s. 168) . Varje steg i modellen exemplifieras med resultat ur undersökningen 

Ur Lagaes modell Resultat från undersökningen 

Steg  Hur? Företag Objekt Vanligaste 
aktiviteterna 

Exempel 

1. ”Besökare 
lockas till 
hemsidan” 

(Undersöks ej)  -   -   -  - 

2. ”En 
”interaktiv 
relation” 
byggs upp” 

Genom att 
erbjuda 
information och 
service som har 
ett ytterligare 
värde för 
besökaren 

30 %  45 % 

Blogg, tävling, 
Facebook/ 
Twitter, tipsa en 
vän, interaktiv 
multimedia 

Crafts sponsring av 
”Swedish Wax Team” 
där besökare på en 
blogg får följa 
vallateamet, 
kommentera deras 
inlägg och ställa frågor 
om valla (Craft, 2010). 

3. ”En 
”utbildande 
relation” 
måste byggas 
upp” 

Genom att samla 
information om 
besökaren 

30 % 36 % Samma som i 
Steg 2 

Tävling på Nordeas 
hemsida som i 
samband med sin 
sponsring av MTV lottar 
ut konsertbiljetter i 
utbyte mot 
personuppgifter från 
den som tävlar 
(Nordea, 2010). 

 
4. ”En 
”långsiktig 
relation” är 
etablerad med 
de supportrar 
som blir en 
lojal kund” 

 
 
Genom att behålla 
en dialog med 
besökaren 

 
 
 
10 % 

 
 
 
29 % 

 
Facebook/ 
Twitter, tävling, 
medlemsklubb, 
träningsprogram 

Nike och Puma kopplar 
applikationerna 
Facebook och Twitter 
till sina aktiviteter som 
rör objekten. 
Informationen är 
kopplad till olika sporter 
och sponsrade objekt 
(Nike, 2010 B; Puma, 
2010). 

 

Tabellen visar att företagen interagerar med besökaren genom olika typer av aktiviteter. 
Det är lika stor andel företag som genomför Steg 2 som Steg 3 i modellen, men däremot 
färre objekt som aktiveras i samband med att besökaren avger personlig information. 
Den allra vanligaste aktiviteten i Steg 2 och Steg 3 är blogg där besökaren har möjlighet 
att kommentera. Bland de företag som går hela vägen till och med Steg 4 är det 
vanligaste sättet att kommunicera med besökaren med hjälp av Facebook och Twitter. 
Santomier menar att marknadsföring via nya medier kommer att bli allt viktigare vid 
sponsring av sport (Santomier, 2008, ss. 15-16). Resultatet i denna undersökning visar 
att de vanligaste aktiviteterna i Steg 2-4 är just sociala medier. Aktiviteterna utgör goda 
exempel på hur dessa nya medier kan användas för  relationsmarknadsföring på 
hemsidan. 

I teorikapitlet återfinns en sammanfattning som Lagae gjort av Naessens undersökning 
från 2002. Undersökningen innefattade Europas bästa fotbollsklubbar och deras 
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hemsidor. 62 % av klubbarna interagerade med besökaren på sin hemsida och likt 
resultatet i denna uppsats förekom en rad olika sätt att interagera på, bland annat 
nedladdningar, forum, frågeformulär nyhetsbrev, interaktiv multimedia och tävlingar 
(Lagae, 2005, ss. 173-181). En jämförelse mellan föreningarna och företagen som 
undersökts visar att andelen föreningar som hade en aktiv hemsida var mer än dubbelt 
så stor (62 % mot 30 %), men många av aktiviteterna återfanns i båda 
undersökningarna, bland annat interaktiv multimedia och tävlingar. Fotbollsklubbarnas 
mest kreativa lösning var att besökaren kunde skapa ett mailkonto via föreningens 
hemsida (Naessens, 2002, refererad i Lagae, 2005, ss 173-181) vilket kan jämföras med 
exempelvis ett medlemskap i AXA Sportsclub (Axa, 2010) och någon av de 
träningsgrupper som finns på Nike (Nike, 2010) och Pumas hemsida (Puma, 2010). 
Samtliga exempel är aktiviteter som ger besökaren exklusiva förmåner och uppmanar 
till en kontinuerlig dialog med företaget i samband med sitt medlemskap.  
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7. Slutsatser och fortsatt forskning 
Detta kapitel återkopplar till problemformulering och syfte och genom de slutsatser 
som presenteras knyts uppsatsen ihop, från början till slut. De viktigaste resultaten 
presenteras i punktform och utgår från syfte och problemformulering. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring fortsatt forskning. 

7.1. Slutsatser 
Innan slutsatserna presenteras krävs en upprepning av uppsatsens problemformulering 
och syfte. Problemformuleringen lyder: 

Hur kommunicerar företag sin sponsring på den egna hemsidan? 

Syftet är att beskriva hur företag använder hemsidan för att kommunicera sin sponsring. 
Syftet är uppdelat i två delsyften 

1. Det första delsyftet är att beskriva hur företagen använder 
associationsrättigheten till det sponsrade objektet.  

2. Det andra delsyftet är att beskriva hur företagen nyttjar möjligheten till 
relationsskapande med besökaren på hemsidan. 

Jag finner det rimligt att utifrån syfte, problemformulering och analys av resultaten dra 
följande slutsatser: 

 92 % av företagen kommunicerar sin sponsring på hemsidan. Informationen är 
dock huvudsakligen av informativ karaktär och placeringen av informationen 
var oftast flera klick bort från hemsidans förstasida, under rubriken ”Om oss”. 
Detta påverkar möjligheten till association mellan objekt och företag samt 
möjligheten till relationsskapande aktiviteter i samband med sponsringen 
avsevärt eftersom det kan vara svårt för besökaren att över huvud taget hitta till 
informationen. Trots att 26 % av företagen tar upp sponsring på hemsidans 
förstasida, drar jag slutsatsen att sponsring inte är prioriterad information att 
kommunicera på hemsidan hos de flesta av företagen.  

 Majoriteten av företagen, 92 %, nyttjar möjligheten till 
associationsmarknadsföring på sin hemsida och bevisför ett eller flera av sina 
objekt. De vanligaste sätten att kommunicera objekten var genom namn, 
beskrivning, länk, bild och logotyp. Möjligheten till association mellan företag 
och objekt gör att företaget kan påverka sin image och besökarens attityd till 
företaget. För att företaget skall kunna skapa en image och attitydförändring 
över en längre tid krävs det också att företagen aktiverar besökaren i samband 
med sponsringsobjekten, vilket endast 30 % av företagen gjorde.  

 Det var alltså endast 30 % av företagen som använde sig av någon form av 
relationsskapande marknadsföring i samband med sin sponsring och de 
vanligaste aktiviteterna var en blogg med/av det sponsrade objektet samt 
tävlingar. Tillvägagångssättet för att skapa långsiktig relation mellan besökare 
och företag grundar sig i interaktionen mellan dessa två. Först inledde företagen 
en dialog med besökaren och i samband med interaktiviteten samlade företaget 
in personlig information om besökaren. Informationen användes sedan för att 
behålla dialogen över en längre tid. Det var dock endast 10 % som nyttjade 
möjligheten till dialog över en längre tid och på så vis tog tillvara på möjligheten 
att skapa lojala kunder. Bland dessa företag uppmärksammades att användandet 
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av sociala medier som Facebook och Twitter, var det vanligaste sättet att behålla 
dialogen med besökaren. Detta är exempel på att kommunikationen av sponsring 
och utvecklingen av Internet gått hand i hand.  

 Förutom att vissa företag arbetade med att bevisföra och aktivera sina sponsrade 
objekt på hemsidan, kommunicerade 26 % av företagen delar av eller hela sin 
sponsringspolicy på hemsidan. Vidare var det 32 % som på hemsidan 
tydliggjorde hur en besökare ska gå tillväga för att ansöka om sponsring. Detta 
resultat innebär att vissa företag är mer tydliga än andra med vad som gäller 
angående sin sponsring. En tydlighet som kan medföra att företagen sparar tid, 
samtidigt som de har möjlighet att skapa en relation till dem som skickar in sin 
ansökan och får den besvarad. Jag drar dock slutsatsen att företagets 
sponsringspolicy och informationen om ansökan om sponsring bör kombineras 
för att kommunikationen skall nå bästa effekt när det gäller goodwill, 
relationsskapande möjligheter och tidseffektivisering. 
 

Ovan nämnda slutsatser beskriver på ett tydligt sätt hur företag kommunicerar sin 
sponsring på den egna hemsidan och på så vis integrerar och kombinerar två delar 
av marknadsföringen, sponsring och Internetmarknadsföring. Slutsatserna visar 
också på vilket sätt företagen använder sig av de associations- och relationsskapande 
möjligheter som intergeringen medför, följt av tydliga exempel. Baserat på 
ovanstående slutsatser, undersökningens genomförande, resultat och analys anser 
jag att jag uppnått uppsatsens syften och besvarat problemformuleringen.  
 

7.2. Fortsatt forskning 
Eftersom min beskrivning av företagens kommunikation av sponsring gäller företag 
som också är bland de största i Sverige vore det intressant att på samma sätt 
undersöka mindre företag, för att sedan jämföra resultatet för att se om det är någon 
skillnad. Trots att många av resultaten i denna forskning är applicerbara även på 
mindre företag skulle den fortsatta studien kunna ge en ännu bredare bild av hur 
sponsring kommuniceras. Kanske är det så att företag som arbetar småskaligt och 
ofta på ett lokalt plan med sin sponsring kanske har mer innovativa och 
kostnadseffektiva lösningar i sin aktivering av sitt sponsorskap på Internet?  
 
Ett annat uppslag till fortsatt forskning är att på ett djupare plan undersöka de 
företag som på olika sätt utmärkte sig i min undersökning. Genom kvalitativa 
intervjuer av sponsringsansvariga på företag som Vattenfall, Axa, Puma och Nike 
kan forskningen ge en djupare förståelse för deras sponsringsstrategi och integrering 
av sponsring på Internet och även övriga kanaler, dvs. hur arbetar de riktigt 
”duktiga” med integrering och aktivering av sin sponsring?  
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8. Diskussion 
Detta kapitel ”zoomar ut” och återkopplar till de resonemang som fördes i inledningen 
med fokus på sponsring som marknadsföringsmetod, dess integrering i övrig 
marknadsföring och framförallt dess integrering på företagens hemsida. Utifrån 
uppsatsens resultat och egna erfarenheter avslutas kapitlet med konkreta råd riktade till 
företag som är sponsorer och vill utnyttja sina associations- och relationsskapande 
möjligheter på sin hemsida. 

Genom denna undersökning har jag haft möjlighet att besöka 50 företags hemsidor och 
granskat deras ansikte utåt på nätet. Samtidigt som jag genomfört min undersökning har 
jag inte bara tagit reda på att många företag kommunicerar sin sponsring på hemsidan 
utan också hur denna kommunikation ser ut. Jag är inte förvånad över att majoriteten av 
företagen kommunicerade sin sponsring på ett eller annat sätt på hemsidan men jag är 
förvånad över att sponsringen hos dessa stora företag inte fick ta en större och mer 
prioriterad plats. Kanske är det så att korsbefruktningen mellan sponsring och Internet 
inte ännu har slagit igenom stort? I undersökningen har jag dock tagit del av, enligt mig, 
mycket goda exempel på aktivering och integrering av företagets sponsorskap. Företag 
som Nike, Vattenfall, Axa och Puma har bevisat för mig att sponsring kan vara precis så 
mångsidig och full med möjligheter som teorikapitlet beskriver. Dessa företag nyttjar 
associations- och relationsmöjligheterna till max, både på hemsidan och i andra kanaler. 
Aktiviteterna sker inte bara i samband med objekt utan i samarbete med objekten, något 
jag tror är mycket viktigt för att besökaren på hemsidan skall engagera sig och lockas 
till interaktion. Det måste finnas ett mervärde för besökaren att delta i aktiviteterna, ett 
mervärde som känns äkta, exklusivt och ”på riktigt”. Lika ”på riktigt” som att via 
hemsidan springa ett lopp mot Usain Bolt eller vara medlem i samma idrottsklubb som 
systrarna Kallur.  

Min syn på sponsring är, som nämnts tidigare, att det handlar om 
associationsmarknadsföring och affärsmässighet mellan två parter, samt att det är en 
metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning där nyttjandet av rättigheter 
är i fokus. Grönkvist skrev redan år 2000 att företag blir allt bättre på att hantera 
sponsring på ett strategiskt sätt och utgå från affärsmässiga avtal - bort från välgörenhet 
och gåvor (Grönkvist, 2000, ss. 25-28). Nu, 10 år senare, har jag vid genomförandet av 
undersökningen noterat att företag ofta berättar om sina gåvor och stöd till olika 
organisationer under helt andra rubriker än i samband med företagets sponsring. Detta 
tycker jag är ett tecken på att företagen särskiljer gåvor från sponsring. Jag har också 
lagt märke till att de företag som inte arbetade med relationsskapande aktiviteter i 
samband med sin sponsring på hemsidan ändå kunde berätta om sponsringssamarbeten 
som var baserade på just strategiska och affärsmässiga grunder. Sponsringssamarbeten 
där företagen nyttjade sina rättigheter och integrerade sponsringen i andra kanaler än 
just hemsidan. Jag upplever att många av företagen som jag undersökt faktiskt arbetade 
likt min syn på sponsring med fokus på just affärsmässighet, association, integrering 
och nyttjandet av rättigheter, men alla företag har inte tagit klivet ut på hemsidan. 

Tidigare har jag tagit upp en undersökning som visade att totalt 64 % av företagen i 
Sverige integrerar sin sponsring i sin totala marknadsföring och att Svenska företag 
lägger mindre resurser på att aktivera sina samarbeten än andra länder (Guggenberger, 
2008). Min uppsats kan varken styrka eller motbevisa denna undersökning, bara för att 
vissa företag inte integrerar sponsring fullt ut på sin hemsida betyder det inte att 
företagen inte integrerar sin sponsring alls. Jag tror att svenska företag kommer att 
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integrera och aktivera sin sponsring än mer i framtiden och att undersökningar likt den 
som nämns ovan kommer att visa högre resultat. Istället för att sponsra många objekt 
som inte aktiveras kan företagen komma att satsa på färre objekt och integrera dessa 
desto mer. När det gäller integrering av sponsring och Internet tror jag att den kommer 
att utvecklas i takt med att företagen lär sig mer om möjligheterna med både sponsring 
och Internetmarknadsföring. Internet är ju också ett snabbt växande medium som 
förändras hela tiden och jag tror också att företagen kommer att ta hjälp av nya - och 
sociala medier för att aktivera sitt sponsorskap, något som uppsatsens undersökning 
visade tydliga exempel på. Detta kan innebära att integreringen av sponsring inte 
behöver bli kostsam och att möjligheten med de nya medierna får det innovativa 
företaget att sticka ut lite extra. 

I inledningen av denna uppsats uttalades en förhoppning om att undersökningens 
resultat skall kunna användas av andra sponsorer och ge dem uppslag kring hur 
sponsring kan integreras på Internet och deras egna hemsidor. Kanske kan resultaten 
också vara till hjälp för rättighetsinnehavarna och ge dem idéer kring hur sponsring kan 
kommuniceras för att vara till nytta både för dem och för sponsorn. Trots att 
undersökningen genomfördes på större företag, anser jag att även det mindre företaget 
kan ta tillvara på de råd som sammanfattas nedan. Nedan följer en lista kring delar som 
jag utifrån studiens teoretiska referensram, slutsatser och egna erfarenheter tycker att 
sponsorer skall ta till sig: 

 Integrera mera. En hemsida är företagets ansikte utåt och den kan vara det 
första intryck som en person får av företaget. Jag tycker att företag ska ta 
tillfället i akt och påverka besökarens attityd och lojalitet till företaget genom att 
bevisföra och aktivera sin sponsring på hemsidan. Ett minimun för sponsorer, 
både små och större företag, är att hålla hemsidan uppdaterad kring aktuella 
objekt och berätta om dessa via exempelvis bilder, beskrivningar och länkar till 
objektens hemsida. Utifrån denna grundläggande information kan företaget 
addera aktiviteter och kampanjer kopplade till sponsringen allteftersom.  

 Placera informationen strategiskt. Om ett företag placerar information om 
sponsring någonstans under rubriken ”Om oss” så är företaget troligtvis inte 
ensam om den placeringen, vilket undersökningen också visar. Detta betyder att 
den som letar efter information om just sponsring till slut kan ”lära sig” var 
informationen brukar ligga och lätt hitta dit. Under den rubriken passar därför 
information om företagets sponsringspolicy och ansökningsmöjligheter bäst. Om 
företaget har några som helst relationsskapande intentioner i samband med 
objekten bör dessa aktiviteter också lyftas fram på hemsidans förstasida, för att 
få bästa tänkbara effekt och fler ”spontana” klick.  

 Skapa kongruens. Undersökningen visade att många företag sponsrar objekt 
som saknar en tydlig och logisk koppling mellan objekt och företag. Om 
kongruens inte finns anser jag att företaget ska skapa den själv. Att likt E.ON 
beskriva sin sponsring av Svenska Simförbudet (E.ON, 2010) anser jag är ett 
relativt enkelt sätt att skapa kongruens och relevans mellan objekt och företag.  

 Tydlighet vid sponsringsansökan sparar tid. Att hantera 
sponsringsförfrågningar tar ofta mycket tid för företag, både stora som små, 
vilket både jag och även författare som Grönkvist håller med om (Grönkvist, 
2000, ss. 123-125). Jag är också av uppfattningen att antalet sponsringssökande 
inte kommer att minska med åren, snarare tvärt om. De företag som har en 
strategi kring sin sponsring och sin hantering av inkommande förfrågningar kan 
därför spara både tid och resurser. Oavsett om företaget väljer att ta emot 
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ansökningar via telefon, e-post eller formulär så bör det framgå på hemsidan hur 
en besökare som vill söka sponsring av företaget skall gå tillväga. Genom att 
samtidigt presentera företagets policy eller handlingsplan kan företaget spara 
ännu mer tid och i ett tidigt stadium gallra bort ansökningar som inte passar in 
och som inte håller måttet.  

 Var konsekvent i alla kanaler. Föreställ er följande scenario: Ett företag 
sponsrar ett arrangemang och berättar om detta i annonser, TV-reklam och på 
plats under arrangemanget. En person som besöker arrangemanget har 
uppmärksammat sponsorskapet i media och träffar nu företaget på plats, 
provsmakar dess produkter och deltar i en talongtävling. Ett tag senare är 
personen nyfiken på vilka som vunnit i tävlingen och på de rätta svaren. 
Personen går därför in på företagets hemsida och hittar – ingenting. Det är 
viktigt att en person som stöter på ett företag möts av samma budskap, oavsett 
kanal. Jag anser att ovanstående exempel är ett mycket vanligt misstag bland 
sponsorer. Genom integrerad marknadsföring kan, och måste, företag se till att 
den information som företaget sänder ut möts upp även på hemsidan för att nå 
bästa effekt av kommunikationen. I exemplet ovan missar företaget, förutom 
möjligheten till associationsmarknadsföring på hemsidan, också möjligheten till 
fortsatt dialog med personer som söker sig dit. Vattenfall visar ett tydligt 
exempel på integrering av sponsring i både event och på hemsidan. Företagets 
sponsring av Ski Alpine Sweden och kampanjen ”Energitimmen” återfanns både 
i på plats i Åre och på en kampanjsajt länkad från företagets hemsida 
(Vattenfall, 2010). 

 Håll dialogen vid liv. Undersökningen visade att det fanns många sätt för 
företagen att interagera med sina besökare i samband med sitt sponsorskap, 
bland annat via bloggar, tävlingar och medlemsklubbar. Eftersom besökaren 
oftast lämnar ifrån sig personlig information i samband med den typen av 
aktivitet tycker jag att företag borde ta tillvara på tillfället att behålla dialogen 
med besökaren. Detta behöver inte vara komplicerat eller dyrt. Till exempel kan 
besökaren via e-post få en bekräftelse på sin medverkan i aktiviteten och i 
samband med detta utskick få rabattkuponger eller andra intressanta erbjudanden 
som främjar fortsatt dialog. Ytterligare relationsskapande aktiviteter som 
utmärkte sig i undersökningen var sociala medier. Genom att koppla aktiviteten 
till grupper och forum på exempelvis Facebook och Twitter kan företaget på ett 
enkelt och kostnadseffektivt sätt fortsätta dialogen med besökaren, något som 
passar även för mindre företag.  

 Mät effekten. Genom att plocka fram sponsringen på företagets hemsida kan 
företaget med hjälp av enkla medel se effekten av sponsorskapet på nätet, 
eftersom aktiviteter på Internet genom enkla metoder kan mätas.  

 Dela passionen! Se till att ditt företag rör sig i samma kretsar och i samma 
kanaler som din målgrupp. Oavsett om det handlar om fotboll, utförsåkning eller 
Star Wars kan ditt företag dela passionen med dess anhängare och genom 
sponsring skapa både relation och önskvärda associationer. 
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9. Sanningskriterier 
Här diskuteras begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Kapitlet skall ge 
dig som läsare en bild av uppsatsens trovärdighet, styrkor och svagheter.  

9.1. Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om mätinstrumentets förmåga att ge tillförlitliga resultat  (Bryman 
& Bell, 2003, s. 48). Tidigare i uppsatsen finns resonemang kring tillförlitligheten i 
undersökningsverktyget, framförallt i Kapitel 4. Praktisk metod där 
undersökningsverktyget och genomförandet av undersökningen och efterkodning 
diskuterats. Detta kapitel behandlar därför ytterligare tankegångar gällande uppsatsens 
reliabilitet. Det finns enligt Johansson Lindfors olika sätt att värdera reliabiliteten. Vid 
ett ekvivalenstest genomför en annan forskare samma undersökning för att sedan 
jämföra resultaten med varandra  (Johansson Lindfors, 1993, ss. 110-111). I mitt fall 
skulle ett ekvivalenstest höja uppsatsens reliabilitet och innebära en möjlighet att testa 
den beskrivning som gjorts kring hur undersökningen gått till. Testet kan avgöra om 
undersökningsverktyget kan användas av någon annan än mig och ändå ge samma 
resultat. Johansson Lindfors menar vidare att denna typ av test inte görs så ofta på grund 
av att det medför höga kostnader  (Johansson Lindfors, 1993, ss. 110-111) vilket också 
är anledningen till att ett ekvivalenstest inte genomförts i anslutning till denna uppsats. 
Med detta i åtanke har jag lagt extra stor vikt vid att beskriva genomförandet av 
undersökningen så noggrant som möjligt.  

En annan typ av test för reliabiliteten är stabilitetstest, där upprepade mätningar ger en 
bild av hur mätinstrumentets pålitlighet eventuellt förändras över tiden (Johansson 
Lindfors, 1993, ss. 110-111). Om denna undersökning skulle genomföras vid ett annat 
tillfälle anser jag att resultaten skulle kunna se annorlunda ut. Detta kan bero på flera 
orsaker, för det första kan tidsperioden då undersökningen genomfördes, precis efter 
årsskiftet (2010-01-04 till 2010-01-15), ha betydelse eftersom många avtal skrivs årsvis. 
Vissa avtal kanske precis har gått ut och nya samarbeten kanske ännu inte har 
publicerats på hemsidan. Detta resulterar i att antalet objekt och aktiviteter kan vara 
färre under just denna tidsperiod än under andra delar av året. En annan anledning till 
att resultatet kan se annorlunda ut vid en senare mätning, är att aktiviteterna på 
hemsidan kan publiceras i samband med kampanjer som endast sträcker sig över en viss 
tidsperiod. En längre och upprepad undersökningsperiod skulle därför kunna ge ett 
annat och mer tillförlitligt resultat.  

 

9.2. Validitet 
Begreppet validitet handlar om huruvida det som ska mätas faktiskt också mäts  
(Bryman & Bell, 2003, s. 95). Även detta område har behandlats i tidigare kapitel, 
framförallt i Kapitel 4. Praktisk metod. Där beskrivs hur undersökningsverktyget 
arbetades fram ur den teoretiska referensramen. Jag anser att uppsatsens validitet 
påverkas positivt av att många av frågorna i enkäten är baserade på källor ur 
teoriavsnittet. På så vis är chansen större att de begrepp som undersöks är de begrepp 
som jag avser att undersöka. Vissa delar av undersökningen har öppna frågor och detta 
kan innebära att det förekommer en skevhet i att mäta dessa begrepp, eftersom det sker 
en kodning i efterhand. Jag anser att dessa öppna frågor ändå är nödvändiga att ha med 
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eftersom de öppnar upp för möjligheten att också studera oväntade inslag på företagens 
hemsida.  

Ett exempel på en fråga som konstruerades utifrån en egen bedömningsgrund är fråga 
79. Hur många av ovanstående objekt har även någon form av icke-kommersiell 
beskrivning av sitt sponsorskap till objektet? En egenkonstruerad bedömningsgrund kan 
innebära att begreppet mäts eller kategoriseras på ett osäkert sätt, här skulle en koppling 
till en källa om icke-kommersiell beskrivning ha inneburit att en säkrare mätning av 
begreppet. De egna kriterierna för bedömningen av begreppet medför dock att 
undersökningen genomförs på ett konsekvent sätt. 

Mätning av det grundläggande begreppet i denna uppsats, sponsring, kräver också en 
redogörelse i detta kapitel. Sponsring är ett vitt begrepp, och det finns ingen allmänt 
vedertagen definition att luta sig mot vid en undersökning av begreppet. Eftersom jag 
lämnar det upp till företaget att avgöra vad som är sponsring eller inte, kan det hända att 
det som företagen tar upp inte rör sig om sponsring i exempelvis Skatteverkets ögon, 
utan om välgörenhet och gåvor. Även i detta fall anser jag att jag genom en konsekvent 
bedömning av begreppet kan öka validiteten.  

 

9.3. Generaliserbarhet 
Här diskuteras urvalets representativitet, vilka överensstämmelser finns mellan den 
population jag vill säga något om och de enheter jag undersökt?  (Johansson Lindfors, 
1993, s. 162) I mitt fall skulle frågan lyda: Kan jag säga något om alla företag som 
satsar pengar och resurser på sponsring och som har erfarenhet av sponsring utifrån min 
undersökning av Sponsor Worlds Top 50-lista? Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 
162) är det endast ett sannolikhetsurval som kan ge full generaliserbarhet av 
populationen som helhet. Eftersom jag i min undersökning använt mig av ett icke-
sannolikhetsurval innebär detta att en full generaliserbarhet inte är möjlig. Jag har dock 
strävat efter att genom olika åtgärder göra studien så representativ som möjligt. Till 
exempel har jag i Kapitel 4.1 Urval reflekterat kring valet att utgå från denna lista och 
vad det kan innebära, vilket också ger läsaren en möjlighet att själv ta ställning till hur 
generaliserbara resultaten är. Kan jag då säga att alla företag som satsar pengar och 
resurser på sponsring och har en egen hemsida kommunicerar på samma sätt som de 50 
företag som undersökts? Svaret på den frågan är nej, men jag anser att uppsatsens 
resultat ger en bra bild av hur kommunikationen av sponsring på hemsidan kan se ut. 
Uppsatsens resultat och slutsatser räcker också för att inspirera andra företag till att 
arbeta aktivt med sina sponsringssamarbeten och låta aktiveringen av sponsring flytta in 
på hemsidan och ta plats bland övrig marknadsföring. En plats jag anser att sponsringen 
förtjänar. 
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Bilaga I – Top 50 ”Sveriges största sponsorer” 

1.   Volvo    
2.   Ericsson   
3.   Svenska Spel   
4.   Swedbank   
5.   ICA    
6.   Telia   
7.   Vattenfall   
8.   Aftonbladet   
9.   Folksam   
10. Nordea    
11. Carlsberg  
12. SEB  
13. ATG  
14. Posten  
15. SAS  
16. McDonald’s  
17. Telenor  
18. Adidas  
19. Puma  
20. Nike  
21. E.ON  
22. Scandic  
23. If  
24. Eniro  
25. Spendrups  

26. ÅF 
27. AXA  
28. Stadium  
29. SKF  
30. Expressen  
31. Ramirent  
32. Mekonomen  
33. DnB  
34. LG  
35. Peab  
36. Skandia  
37. Audi  
38. Intersport  
39. Volkswagen  
40. Tele2  
41. DHL  
42. Catella  
43. SJ  
44. Kraft Foods  
45. Craft  
46. Samsung  
47. Team Sportia  
48. Synsam  
49. Citygross  
50. Adecco (Björklund, 2008) 

 

 



 

 

Bilaga II Frågor 

  Del 1 Om företaget Kodning      

1 Datum Öppen fråga 
(ÖF)      

2 Företagsnamn ÖF      

3 Domännamn ÖF      

4 Bransch ÖF      

5 Typ av företag Statligt 1 Privat 2 Övrigt 3 

6 Om 3 på föregående, vad då? ÖF      

  Del 2 Sponsring       

7 Tar företaget upp sin sponsring i något sammanhang 
på hemsidan? Ja 1 Nej 0   

8 
Om 0 på föregående, undersök om företaget är 
sponsor via Rättighetsnavigatorn och sökmotorer på 
Internet. Är företaget sponsor ändå? 

Ja 1 Nej 0   

9 Sponsorer för vad? ÖF      

10 Var finns den huvudsakliga informationen om 
företagets sponsring placerad? Förstasidan 1 Undersida 2   

11 Om 2 på föregående. Hur många klick bort från 
förstasidan? 1-?      

12 Länk till ev. undersida ÖF      

13 Beskrivning av klickväg från förstasidan ÖF      

14 Definierar företaget sin sponsring/ sin syn på 
sponsring? Ja 1 Nej 0   

15 Sponsrar de idrott? Ja 1 Nej 0   

16 Sponsrar de kultur? Ja 1 Nej 0   

17 Sponsrar de samhälle? Ja 1 Nej 0   

18 Sponsrar de miljö? Ja 1 Nej 0   

19 Inget angett? Ja 1 Nej 0   

20 Sponsrar de annat? Ja 1 Nej 0   

21 Om 1 på föregående, vad? ÖF      

22 Sponsrar de föreningar? Ja 1 Nej 0   

23 Sponsrar de lag? Ja 1 Nej 0   

24 Sponsrar de individer? Ja 1 Nej 0   

25 Sponsrar de organisationer? Ja 1 Nej 0   

26 Sponsrar de företag? Ja 1 Nej 0   



 

 

27 Sponsrar de event/arrangemang? ÖF      

28 Sponsrar de lokalt? Ja 1 Nej 0   

29 Är de titelsponsor? Ja 1 Nej 0   

30 Broadcastsponsoring? Ja 1 Nej 0   

31 Inget angett Ja 1 Nej 0   

32 Annat Ja 1 Nej 0   

33 Om 1 på föregående, vad? ÖF      

34 Är målgruppen intern? Ja 1 Nej 0   

35 Är målgruppen extern? Ja 1 Nej 0   

36 Är målgruppen leverantörer? Ja 1 Nej 0   

37 Är målgruppen opinionsbildare? Ja 1 Nej 0   

38 Icke definierad målgrupp Ja 1 Nej 0   

39 Annat Ja 1 Nej 0   

40 Om 1 på föregående, vad? ÖF      

41 Finns det någon/några micro-sites (kampanjsajter) 
som utgår från något /några sponsringsobjekt? Ja 1 Nej 0   

42 Antal kampanjsidor ÖF      

43 Om ja, adress ÖF      

44 Beskriv kampanjsajten ÖF      

45 Finns någon sponsorinformation/objekt på första 
sidan? Ja 1 Nej 0   

46 Antal objekt som kommuniceras? 0-?      

47 Beskriv informationen ÖF      

        

  Del 3 Sponsringspolicy       

48 Publicerar företaget hela/delar av sin sponsringspolicy 
eller liknande handlingsplan för sponsring? Ja 1 Nej 0   

49 Finns information om hur man söker sponsring av 
företaget? Ja 1 Nej 0   

50 Sker ansökan via:       

51 Formulär? Ja 1 Nej 0   

52 E-mail? Ja 1 Nej 0   

53 Telefon? Ja 1 Nej 0   

54 Test inför formulär? Ja 1 Nej 0   



 

 

55 Annat? Ja 1 Nej 0   

56 Om 1 på förra frågan, vad då? ÖF      

 Om det inte går att ansöka om sponsring, vad är 
förklaringen?       

57 Uppsökande verksamhet Ja 1 Nej 0   

58 Inga fler åtaganden bestämd framtid Ja 1 Nej 0   

59 Inga fler åtaganden på obestämd framtid Ja 1 Nej 0   

60 Ingen information om ansökningar Ja 1 Nej 0   

61 Annat Ja 1 Nej 0   

62 Om 1 på föregående, vad då? ÖF      

        

  Del 4 Associationsmarknadsföring       

63 Kommuniceras något/några objekt på hemsidan? Ja 1 Nej 0   

64 Med Logotyp? Ja 1 Nej 0   

65 Namn på objekt? Ja 1 Nej 0   

66 Länk till objektets hemsida? Ja 1 Nej 0   

67 Bild? Ja 1 Nej 0   

68 Film? Ja 1 Nej 0   

69 Beskrivning av objekt och val av objekt? Ja 1 Nej 0   

70 Objekt som bloggar? Ja 1 Nej 0   

71 Nedladdningar? Ja 1 Nej 0   

72 Annat? Ja 1 Nej 0   

73 Om 1 på förra frågan, vad då? ÖF      

74 Antal objekt som kommuniceras 0-?      

75 Exempel på objekt ÖF      

76 

Är hemsidan "aktiv" i samband med kommunikationen 
av något/några sponsorobjekt, dvs. förekommer i 
något sammanhang möjligheten till interaktivitet? (om 
Nej, avsluta undersökningen) 

Ja 1 Nej 0   

77 Antal objekt som är aktiva 0-?      

78 Hur många av dessa samarbeten har logisk koppling/ 
kongruens? 0-?      

79 
Hur många av ovanstående objekt har även någon 
form av icke-kommersiell beskrivning av sitt 
sponsorskap till objektet? 

0-?      

80 Vilka var dessa? ÖF      



 

 

        

  Del 5 Relationsmarknadsföring Ja 1 Nej 0   

 Steg 2. Är hemsidan aktiv med:       

81 Chatt? Ja 1 Nej 0   

82 Anslagstavla? Ja 1 Nej 0   

83 Diskussionsforum? Ja 1 Nej 0   

84 Frågeformulär/möjligheten att ställa frågor? Ja 1 Nej 0   

85 Nyhetsbrev? Ja 1 Nej 0   

86 Interaktiv multimedia? Ja 1 Nej 0   

87 Tävlingar? Ja 1 Nej 0   

88 Mailkonto? Ja 1 Nej 0   

89 Möjlighet att ladda upp bilder/filmer? Ja 1 Nej 0   

90 Blogg med möjlighet till kommentar? Ja 1 Nej 0   

91 Annat Ja 1 Nej 0   

92 Om 1 på föregående fråga, vad då? ÖF      

93 Totalt antal aktiviteter 0-?      

94 Exempel på aktiviteter ÖF      

        

95 Steg 3. Finns möjlighet att ange personlig information 
i samband med med aktiviteterna på hemsidan? Ja 1 Nej 0   

 Finns det möjlighet till detta vid:       

96 Chatt? Ja 1 Nej 0   

97 Anslagstavla? Ja 1 Nej 0   

98 Diskussionsforum? Ja 1 Nej 0   

99 Frågeformulär/möjligheten att ställa frågor? Ja 1 Nej 0   

100 Nyhetsbrev? Ja 1 Nej 0   

101 Interaktiv multimedia? Ja 1 Nej 0   

102 Tävlingar? Ja 1 Nej 0   

103 Mailkonto? Ja 1 Nej 0   

104 Möjlighet att ladda upp bilder/filmer? Ja 1 Nej 0   

105 Blogg med möjlighet till kommentar? Ja 1 Nej 0   



 

 

106 Annat Ja 1 Nej 0   

107 Om 1 på föregående fråga, vad då? ÖF      

108 Totalt antal aktiviteter 0-?      

109 Exempel på aktiviteter ÖF      

110 Antal objekt i Steg 3? 0-?      

        

111 
Steg 4. Förekommer några incitament från företagets 
sida att behålla dialogen med besökaren under en 
längre tid än vid själva besöket? 

Ja 1 Nej 0   

 Förekommer det vid:       

112 Chatt? Ja 1 Nej 0   

113 Anslagstavla? Ja 1 Nej 0   

114 Diskussionsforum? Ja 1 Nej 0   

115 Frågeformulär/möjligheten att ställa frågor? Ja 1 Nej 0   

116 Nyhetsbrev? Ja 1 Nej 0   

117 Interaktiv multimedia? Ja 1 Nej 0   

118 Tävlingar? Ja 1 Nej 0   

119 Mailkonto? Ja 1 Nej 0   

120 Möjlighet att ladda upp bilder/filmer? Ja 1 Nej 0   

121 Blogg med möjlighet till kommentar? Ja 1 Nej 0   

122 Annat? Ja 1 Nej 0   

123 Om 1 på föregående fråga, vad då? ÖF      

124 Totalt antal aktiviteter? 0-?      

125 Exempel på aktiviteter? ÖF      

126 I samband med hur många objekt? 0-?      

127 Övriga kommentarer om helheten, företaget etc. ÖF      

 



 

 

Bilaga III Antal företag per bransch 
Affärs- och kreditinformation 1 
Bank 3 
Bilar 3 
Bildelar 1 
Bud 1 
Butikskedja Sport 3 
Bygg och konstruktion 1 
Dagligvaruhandel 2 
Detaljhandel 1 
Dryck 2 
Elektronik 1 
Energibolag 2 
Finansiell rådgivning och Kapitalförvaltning  1 
Flygbolag 1 
Försäkring och bank 3 
Glasögon och Optiker 1 
Hemelektronik 1 
Hotell 1 
Industri 1 
Kvällstidning 2 
Livsmedel 1 
Maskinuthyrning 1 
Postservice 1 
Rekrytering och bemanningsföretag 1 
Snabbmat 1 
Spelmarknad 2 
Sportkonfektion 4 
Sökmotor 1 
Teknikkonsultföretag 1 
Telekommunikation 4 
Tågkommunikation 1 

SUMMA 50 
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