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Abstract 

This study is made, on behalf of Västerbottens Fotbollsförbund, with the purpose to 

investigate how the 2008 financial crisis have affected the sponsorship to the 

voluntary sports sector in the Västerbotten region, with focus on the womens elite 

football teams. The background of this study was to investigate the effect of the 

financial crisis to help the voluntary organizations in the future. The study was 

carried out with a qualitative approach as depth interviews with ten people 

representing both the voluntary organizations and the sponsoring companies, which 

one was a previous sponsor. To understand and interpret the result of the interviews 

we used models such as the stakeholder model, the A-ERIC model and a 

communication model for sponsorship from literature such as Donaldson and Preston 

(1995), Mitchell et. al. (1997) and Jiffer and Roos (1999). The result indicated that 

the financial crisis of 2008 had an effect on the voluntary sport sector in Västerbotten 

on many different levels. The voluntary organizations work differently today towards 

sponsors than they did a couple of years ago but this has nothing to do with the 

financial crises. It is rather a procedure they are going through to keep the companies 

interested. The result also evinced that communication is important to establish a 

good relation, but this has not changed during the crisis. 

Keywords: Financial crisis, stakeholder, association, exposing, the voluntary sport 

sector 

Nyckelord: Finansiell kris, intressenter, association, exponering, det ideella 

föreningslivet 



Sammanfattning 
 

År 2008 gick världsekonomin in i en av de djupaste ekonomiska kriserna i historien. Krisen 

startade i USA men spred sig snabbt till hela världen och påverkade de flesta branscher. Sverige 

kunde inte undvika att falla in i denna kris som vi ännu inte hämtat oss upp ur, och såväl företag 

som hushåll drabbades hårt. Frågan kommer nu till hur den finansiella krisen påverkat idrotten 

och den ideella sektorn som till stor del är unik för Sverige. I den svenska idrottsrörelsen finns 

över 20 000 ideella föreningar som bedriver såväl bredd- som elitverksamhet. Dessa föreningar 

har en stor inkomstkälla i sponsringen, vilken för många har en betydande roll för dess fortsätta 

existens.  

 

Syftet med denna studie är att, utifrån en kvalitativ undersökning, ta reda på hur den finansiella 

krisen påverkat idrotten med avseende på sponsring. Detta genom att undersöka damelitfotbollen 

i västerbotten. Vid genomförandet av vår studie har vi valt att använda oss av ett hermeneutiskt 

synsätt vilket innebär att våra egna tolkningar och värderingar använts vid sammanställningen av 

studiens resultat. Tio djupintervjuer har genomförts varav fyra med representanter från 

föreningar, fem med representanter från företag som sponsrar samt en intervju med en tidigare 

sponsor. Vidare använde vi oss av ett deduktivt angreppssätt vilket innebär att det finns någon 

sorts bakgrund som gör att det går att tolka en specifik text på ett korrekt sätt. För att analysera 

intervjuerna har vi presenterat tre modeller som går in i olika områden. Intressent-modellen visar 

på hur relationerna är mellan föreningarna och företagen, A-ERIC modellen visar hur företagen 

vill synas genom sin sponsring och en kommunikationsmodell för sponsring som visar på hur 

kommunikationen ser ut mellan de båda parterna.  

 

Vår studie visar att sponsringen till damelitfotbollen har påverkats av den finansiella krisen, det 

är dock många olika områden som påverkats. Inom de områden vi fokuserat arbetet på ser vi 

vissa skillnader som gör att det, i det stora hela, blir större effekter av krisen. Relationerna mellan 

företagen och föreningarna utvecklas kontinuerligt och under de senaste åren har det blivit 

vanligare att föreningarna har ett inarbetat arbetssätt ut mot sponsorerna. Det är också vanligt att 

företagen vill associeras med föreningarna och att båda parterna vill dra nytta av varandras 

kontaktnät. De båda parternas mål och visioner är avgörande för om det startas ett samarbete, 

samt om samarbetet fortskrider. Det är också vanligt att företagen vill synas tillsammans med 

föreningen, både på reklamskyltar vid matcher och att föreningsrepresentanter exempelvis hjälper 

till med en utbildning inom företaget. 

 

Vi har också kommit fram till att rak och tydlig kommunikation är någonting som både 

föreningarna och företagen värderar högt. Enligt föreningarna så har deras kommunikation 

påverkats genom att de idag behöver kontakta fler potentiella sponsorer innan de hittar någon 

samarbetspartner. 
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1. Inledning 

 

I inledningskapitlet kommer vi att presentera samt beskriva vårt valda forskningsområde. 

Inledningskapitlet kommer även att innehålla en problembakgrund som i sin tur leder fram till en 

problemformulering. Problembakgrunden är tänkt att ge läsaren en kännedom om 

forskningsområdet samt en inblick i varför vi valt att skriva om den finansiella krisen med 

avseende på sponsring. Syftet och valda frågeställningar i denna uppsats kommer även att 

presenteras, samt den avgränsning som valts.  

1.1 Problembakgrund 

År 2008 drabbades Sverige och omvärlden av en stor ekonomisk kris som hade sin början i USA 

och som sedan spred sig till resten av världen. Denna kris, som fortfarande pågår, blev till en av 

de största i historien. Vice riksbankchef Svante Öberg säger följande om hur Sverige har 

drabbats av finanskrisen: 

 

Sverige är starkt beroende av vad som händer i omvärlden. Sverige är ju en liten 

öppen ekonomi med en omfattande utrikeshandel och en finansmarknad som är väl 

integrerad med omvärlden. Sveriges beroende av omvärlden har dessutom ökat över 

tiden. Det gör att en global finanskris kombinerad med en kraftig internationell 

konjunkturavmattning får betydande effekter på den svenska ekonomin. 

(Öberg, 2009) 

 

Kännetecknet för en ekonomisk kris är att det sker en kraftig minskning av värdet på tillgångar 

och när efterfrågan på pengar blir större än tillgången; finanskriser uppstår som en negativ spiral 

då olika aktörer blir mer och mer återhållsamma. En finansmarknad är beroende av att olika 

aktörer lånar och lånar ut pengar, och vid en kris uppstår svårigheter för dessa att göra sina urval 

på lånemarknaden vilket skapar problem och oroligheter (Mishkin, 2003, s.464-465). 

Finanskrisen är något som påverkar hela samhället, med en försämrad ekonomisk situation för 

såväl hushåll som företag (Tandan, 2008).  

 

Idrottens roll i samhället är stor, med över tre miljoner medlemmar och fler än 600 000 ideellt 

delaktiga ledare blir idrottsrörelsen Sveriges största folkrörelse. Idrottsrörelsen bygger på över 

20 000 fria föreningar som har såväl barn-, ungdom- samt elitverksamhet i flera olika idrotter. 

(RF, 2009a, s.15). Idrotten har med sin stora spridning i samhället flertalet intressenter med olika 

stor påverkan på föreningarna. Intressenter kan liknas vid stakeholders som presenteras av 

Clarkson (1998, s.176-177) i teorin om organisationsledning, vilken är en teori som visar på de 

intressenter ett företag, en organisation eller en förening har. Stakeholder teorin särskiljer sig från 

andra företagsekonomiska teorier då denna tar upp etiska och moraliska värden som en grund i 

organisationsledning. Teorin kan användas till att identifiera och kategorisera vilka personer och 

grupper som är så kallade stakeholders, eller intressenter av en organisation. Denna urskiljning 

gör att organisationen har möjlighet att anpassa sitt ledarskap utifrån de olika intressegruppernas 

mål och behov. Det finns flera olika inriktningar på denna teori; en av dessa tar upp hur 
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involverade intressenterna är i organisationen medan en annan inriktning visar på hur 

framträdande en intressent är. 

 

Trots den finansiella krisen och att hela samhället har drabbats så skriver Riksidrottsförbundet 

[RF] (2009b, s.9) i en FoU-rapport att sponsringen från företag till idrotten ökat. Sponsringen har 

ökat med 12 % de senaste åren och idag investerar företagen mer kapital i sponsring än i TV-

reklam. År 2000 gjorde regeringsrätten följande uttalande om sponsring; ”med sponsring förstås 

som regel att ett företag (sponsorn) lämnar ekonomiskt stöd till en verksamhet av idrottslig, 

kulturell eller annars allmännyttig natur”. (Antonsson & Båvall, 2003, s.181).  

 

Sponsring syftar till att ge positiva sammankopplingar i samhörighet med det sponsrade 

företagets verksamhet och namn, samt att få en positiv effekt på resultatutvecklingen. Ett av 

sponsringens huvudsyften är att skapa en fördelaktig bild av företaget och dess verksamhet 

(Påhlsson, 2008, s.16). Jiffer och Roos (1999, s. 36-ff) beskriver en modell, A-ERIC, som 

handlar om sponsring och består av fyra olika segment; Associationer, Exponering, Relationer 

och Integrerad kommunikation. Med associationer menas att företaget vill kunna associera sina 

produkter eller tjänster till olika saker för att på så sätt nå ut till så många som möjligt. 

Exponering står för den uppmärksamhet som företaget får via dess reklam. Med relationer menar 

författarna det samband som företagen har med sina intressenter. Integrerad kommunikation 

handlar om att hitta något som gör att mottagaren känner igen företaget.  

 

Antonsson och Båvall (2003, s.176) menar att sponsring kan användas i olika områden, bland 

annat vid ett företags lansering av en ny produkt, för att öka kännedomen om företaget eller att 

skapa relationer till kunder. Författarna presenterar även en förklaring enligt vilken sponsring kan 

definieras, vilken kan ses nedan: 

 

 Ett affärsmässigt samarbete mellan två parter till ömsesidig nytta. 

 Företagets insatser skall kunna motiveras med ett utbyte som står i rimlig proportion till 

använda medel.  

 Sponsring utgör inte välgörenhet, donationer eller mecenatskap. 

 Parterna skall frivilligt välja varandra. (Antonsson & Båvall, 2003, s.181) 

 

Cirka 88 % av all sponsring från företag går till idrottslig verksamhet (RF2009b). ”För många 

företag har sponsringen blivit central i deras globala marknadsföringskampanjer och anses vara 

lika viktig som traditionella marknadsföringsstrategier, om inte ännu viktigare” (s. 9). Det har 

sedan en lång tid tillbaka förekommit sponsring från företag till idrottsföreningar och ideella 

sammanslutningar. Vanligast är att företag har donerat anslag till föreningar som har koppling till 

en ort där företaget är verksamt. (Antonsson & Båvall, 2003, s.175)  

 

Sponsring av idrott är sedan länge en mycket omfattande och väl etablerad 

företeelse. (…) Inom centrala områden för kultur har sponsring under senare år 

tämligen snabbt kommit att inta platsen som en dominerande finansieringskälla. 

(Påhlsson, 2008, s. 14-15) 
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Fotboll är och har varit den största idrotten i Sverige, med cirka en tredjedel av den Svenska 

idrottsrörelsens deltagare. Fotbollen inom Sverige organiseras av Svenska Fotbollsförbundet 

[SvFF], förbundet startades 1904 och är idag Sveriges största specialidrottsförbund [SF]. Svenska 

Fotbollsförbundets huvudmål är att fotbollen skall vara och förbli den ledande och största idrotten 

i Sverige (Svensk fotboll, 2009). 

 

För att sponsringen till idrottsklubbar ska fungera krävs att det finns en väl fungerande 

kommunikation mellan företagen och föreningarna. RF skriver att fungerande sponsring kräver att 

alla involverade parter har en öppen och rak dialog mellan varandra för att på bästa sätt nå ut med 

sitt budskap till den aktuella målgruppen. Sponsorer blir alltmer systematiska i sin sponsring, 

vilket i sin tur innebär ett större ansvar på idrottsföreningarna. Detta då sponsorn har indirekta 

eller direkta motiv, krav och förväntningar, som i många fall inte har registrerats hos 

idrottsföreningen. Problem kan då uppstå mellan involverade parters vilket i sin tur kan leda till 

ett minskat sponsoravtal. Detta faktum ställer högre krav på idrottsföreningarna då idrotten blivit 

alltmer kommersialiserad, vilket gör att organisationerna måste bli bättre på att få fram dess 

vision, verksamhet och varumärke. (RF, 2009b, s.5-6)  

 

Kommunikation är ett sätt för oss människor att förmedla bland annat information och fakta 

mellan olika parter. Genom att kommunicera med varandra kan vi förstå och förklara, vi kan 

förmedla och få fram olika budskap. Nilsson och Waldemarsson (1994) skriver att 

kommunikation är central för ett samhälle och dess individer – varken människa, samhälle eller 

kultur kan överleva utan den (s. 24). Författarna poängterar vidare att:  

Vi vill att andra människor tänker gott om oss, ställer upp på oss och tycker det eller 

det är bra eller dåligt. Det handlar alltså om att påverka en annan människas tankar, 

beteenden eller attityder för att samarbetet ska gå bra och för att olika behov i sin tur 

ska kunna tillfredställas. (s. 24) 

Kommunikation är en ständigt påverkande process och i dagens samhälle går det inte att undvika 

detta. Det finns flera olika arenor/möjligheter för sponsorerna att kommunicera med sina 

målgrupper, vilka bland andra kan nämnas: Tv, radio, olika evenemang samt idrottsrelaterad 

reklam. Olika budskap kan spridas via olika kanaler, där TV-reklam kan användas genom ett få ut 

ett visst budskap skiljt från vad reklam på idrottsevenemang kan ha som syfte (Jiffer & Roos, 

1999, s.36). Författarna förklarar vidare en kommunikationsmodell för sponsring som utgår från 

Lasswell`s formula (1999, s. 29-31), vilken är en modell som visar förloppet i kommunikationen 

mellan sändaren och mottagaren. Modellen grundar sig i fem olika steg: 1, Vem säger något. 2, 

Vad är det som sägs. 3, Genom vilka kanaler försöker sändaren förmedla budskapet. 4, Vem tar 

emot budskapet. 5, Vilket blir resultatet.   

Ur den förundersökning som genomförts har det framgått att den finansiella krisen har påverkat 

hela världen och Sverige är inte något undantag. Dock finns det vissa områden på den 

ekonomiska marknaden som har ökat, till exempel sponsringen från företag till idrotten. 

Sponsringen har kommit att bli ett av de viktigaste marknadssegmenten för företagen och för 

idrottsföreningarna har sponsringen blivit den största finansieringskällan. Med ovan ställda 

resonemang anser vi det motiverat att undersöka hur utvalda idrottsföreningar har påverkats av 

den finansiella krisen. Enligt oss finns det en avsaknad på information och fakta kring just 
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sponsring inom idrotten relaterat till finansiella kriser. Tidigare studier har i regel fokuserat på 

idrottsföreningarnas ekonomi överlag och inte just avsett sponsring. Vi anser att det finns ett 

kunskapsgap som vi med denna uppsats tänkt fylla, en studie som ser både föreningars och dess 

sponsorers syn på sponsring.  

1.2 Problemformulering 

Hur ser företag och föreningar på sponsring och har detta ändrats under den finansiella krisen? 

1.3 Syfte 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att visa hur västerbottens läns främsta 

damfotbollsföreningar har påverkats av den finansiella krisen, med avseende på sponsring samt 

att få förståelse över hur relations- och kommunikationsproblematiken ser ut parterna emellan. 

Ett mål med uppsatsen är också att den skall finnas som hjälp för föreningarna under framtida 

kriser. 

 

Vi har tänkt arbeta utifrån följande frågeställningar: 

 

Vilken effekt har den finansiella krisen haft på relationerna mellan sponsorer och föreningar inom 

damelitfotbollen i Västerbotten? 

 

Hur har den finansiella krisen påverkat det sätt som företagen vill synas genom sin sponsring?  

 

Hur ser kommunikationen ut mellan företagen och idrottsföreningarna?  

1.4 Avgränsning  

Vi har valt att avgränsa oss till Västerbottens län, damfotbollsföreningar på elitnivå. Med elitnivå 

menar vi att föreningarna skall spela i någon av de två högsta divisionerna i Sverige, det vill säga 

Allsvenskan eller Norrettan. Vad gäller antalet föreningar som undersöks har vi begränsat oss till 

de föreningar i Västerbotten som befinner sig i någon av dessa divisioner, vilka i nuläget är tre till 

antalet. Vi har valt att avgränsa oss till området sponsring eftersom det är den största 

finansieringskällan för idrottsföreningar.  
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2. Metod 

 

Metodkapitlet är tänkt att ge läsaren en förståelse i hur vi har gått tillväga i detta uppsatsarbete, 

samt visa vilket angreppssätt vi har valt. Metoden ämnar visa på såväl praktisk som teoretisk 

grund till arbetet. Kapitlet innehåller avsnitten: Förförståelse, kunskapssyn, intervju som metod, 

urval, val av respondenter, forskningsetiska överväganden, datainsamling/databearbetning samt 

källkritik. 

2.1 Förförståelse 

Vi kommer genom en presentation av våra kunskaper och erfarenheter visa läsaren den 

förförståelse vi har gentemot uppsatsämnet. Lindfors (1993, s.76ff) skriver att det finns olika 

förkunskaper som en person kan ha, den allmänna, den teoretiska och kunskapssynen. Den 

teoretiska förkunskapen anses vara den lärdom som personen i fråga har anskaffat inom 

forskningsområdet. Den allmänna förkunskapen är i sin tur den erfarenhet som personen har 

samlat ihop under tidens gång.  

 

Vi författare är studenter vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet där vi nu läser fristående 

kurser inom företagsekonomi. Vi har tidigare studerat vid idrottsvetenskapliga programmet och 

har båda en Filosofie kandidatexamen med inriktning organisation och ledarskap. Våra 

utbildningar har gjort att vi kommit i kontakt med såväl det idrottsliga som det ekonomiska 

området och vid flera gånger behandlat teorier inom samhällsvetenskapliga ämnesområdet. Dessa 

kunskaper kan ses som de teoretiska förkunskaperna som vi har inom forskningsområdet. Vi har 

vid tidigare tillfällen kommit i kontakt med sponsring inom idrotten genom våra ideella uppdrag 

inom föreningsstyrelser och idrottsförbund. Våra erfarenheter utanför universitetsstudierna kan 

kopplas till de allmänna förkunskaper (Lindfors, 1993, s.76ff) som vi båda har samlat på oss 

under våra liv. Genom vår bakgrund och vårt intresse inom idrotten har gjort att vi valt att 

fokusera på just idrotten. Vi är medvetna om att våra tidigare erfarenheter inom området kan ha 

viss påverkan i vår tolkning av resultatet, dock anser vi att vi kan vara så pass neutrala att vår 

analys kan ses som rättvis. Vi har fått i uppdrag av Västerbottens Fotbollsförbund att följa upp 

och analysera hur den finansiella krisen har påverkat länets främsta damfotbollsföreningar, så att 

erfarenheter kan användas i ett fortsatt utvecklingsarbete inom fotbollen i Västerbotten.    

2.2 Kunskapssyn 

Vi har i denna uppsats ett hermeneutiskt synsätt, detta innebär att tolkning och förståelse är det 

som är mest relevant (Sohlberg & Sohlberg, 2002, s.214-215). Enligt Lindfors (1993, s.80) 

används oftast ett hermeneutiskt synsätt vid kvalitativ forskning och den tolkning som är möjlig 

av den information som kommer fram berikar kreativiteten och leder till ökad förståelse för 

läsaren. Det är för forskaren svårt att vara helt öppen inför forskningen, det beror på vilka tidigare 

metodologiska och teoretiska erfarenheter forskaren har. Vi anser att det hermeneutiska synsättet 

är bäst lämpat till den studie som vi har genomfört, detta då tolkningen av intervjupersonernas 

åsikter och synpunkter är centrala delar i arbetet. Den hermeneutiska inriktningen har gett oss 
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möjlighet att få en större förståelse kring intervjupersonernas faktiska kunskaper inom 

forskningsområdet. Sohlberg och Sohlberg (2002, s.214-15) skriver vidare att det finns två olika 

inriktningar inom hermeneutiken, dels den inriktning som inte accepterar teoretiska 

förföreställningar och dels den inriktning som anser att förföreställningarna öppnar nya vägar 

trots att de styr forskaren. I denna studie har vi valt att utgå från båda inriktningarna då vi i ett 

tidigt stadie valde ut teorier att arbeta utifrån, men att vi under arbetets gång har valt olika 

inriktningar inom dessa valda teorier. Detta arbetssätt har gett oss en möjlighet att forma studien 

på ett fördelaktigt sätt.  

 

Tillsammans med hermeneutiken är positivismen de två stora synsätten som finns idag (Lindfors 

1993, s.37). Positivism används oftast vid kvantitativa studier där det finns mätbara variabler 

(Sohlberg och Sohlberg, 2002, s.209), den är oftast inriktad på att förmedla information om 

samband och orsaksförhållanden (Lindfors 1993, s.40). Eftersom vi i denna uppsats ville få fram 

intervjupersonernas uppfattning inom det valde området anser vi att inte var nödvändigt att 

försöka hitta samband och orsaksförhållanden utifrån mätbara variabler. Vi har dock valt att ge 

läsaren en inblick i positivismen för att ge en förståelse till varför vi valde bort detta. 

 

Vi har valt att utgå från ett deduktivt angreppssätt vilket innebär att det finns någon sorts 

bakgrund som gör att de går att tolka en specifik text på ett korrekt sätt. Vi anser att det deduktiva 

angreppssättet var bäst lämpat till denna studie då denna ger forskaren möjlighet att arbeta utifrån 

teorier som grund vilket ger arbetet en större tyngd. De slutsatser som vi i uppsatsen kommer 

fram till ska vara grundade i de teorier som presenteras under teoretisk utgångspunkt. 

Anledningen till att vi väljer att koppla ett hermeneutiskt synsätt till deduktivt angreppssätt är den 

korta tiden vi har för detta arbete. Vanligtvis brukar ett hermeneutiskt synsätt kopplas till ett 

induktivt angreppssätt, det vill säga att tolkningen av en text eller en intervju växer fram 

eftersom. Dock är detta mer tidskrävande och det är en av anledningarna till att vi har valt ett 

deduktivt angreppssätt. Lindfors (1993, s. 80) menar att en forskare inom det ekonomiska 

perspektivet inte helt kan ta avstånd från en teoretisk utgångspunkt, detta av anledning att då 

forskaren oftast måste visa viss kunskap inom området.  

 

Enligt Bryman och Bell (2005, s. 318-319) får ofta kvalitativa forskare kritik för att vara för 

subjektiva. Det kan till exempel handla om att intervjupersonen blir påverkad av den som 

intervjuar genom gester eller reaktioner som senare inte syns i utskriften av intervjun. Det kan 

också handla om att intervjuaren väljer ut den fakta från intervjuerna som just denne anser 

intressant och därmed vinklar resultatet. I vår studie har vi haft ett liknande tillvägagångssätt då 

vi först har transkriberat och sedan valt ut den information som kunde kopplas till vårt 

forskningsområde, samt till de teorier som vi har valt att använda oss av.  

 

Kvale (2009, s. 260-262) påstår däremot att en kvalitativ undersökning mycket väl kan vara 

objektiv om forskarna följer de centrala innebörder som finns av begreppet. Författaren 

presenterar här fem olika former av objektivitet som är viktiga att följa, dessa är; objektivitet 

som:  

 

 Frihet från bias. Innebär att den information som kommer fram är tillförlitlig och inte 

vinklad från något håll. Vi anser att det material som finns presenterat i arbetet är till stor 



7 

 

del tillförlitligt och ej vinklat då vi har varit öppna gentemot forskningsämnet samt 

intervjupersonerna.  

 Reflexivitet kring gjorda antaganden. Det gäller här att vara objektiv till subjektiviteten, 

vilket innebär att slutsatser och analyser underbyggs av information som tidigare tagits 

upp i uppsatsen. Denna del är något som vi anser oss ha genomfört fördelaktig, detta då vi 

har kopplat intervjumaterialet till tidigare presenterad bakgrund och teori.  

 Intersubjektivt samförstånd. Här finns det två olika inriktningar, aritmetisk 

intersubjektivitet och dialogisk intersubjektivitet. Den sistnämnda handlar om kvalitativa 

aspekter och är den vi kommer ta hänsyn till. Det handlar om att ha ett samband i 

kommunikationen vid själva intervjutillfället, att följa en röd tråd och inte gå in på 

villovägar. Denna punkt är något som vi har tagit vid stor vikt för att det presenterade 

intervjumaterialet skall bli så utförligt som möjligt, exempelvis har vi varit noggranna 

med att ta upp varje fråga som vi har valt ut i vår intervjumall.  

 Adekvans i förhållande till objektet. Detta innebär att intervjupersonen får komma till tals 

i själva intervjun och att intervjuaren inte stressar och stör, intervjupersonen måste låtas 

tänka efter och inte bli tvingad att svara. Under intervjutillfällena har vi gett 

intervjupersonen den tid och möjlighet som funnits till att få tala till punkt och därmed få 

sin åsikt framlyft.  

 Objektets möjlighet att opponera sig. Innebär att intervjupersonen självmant ska inse de 

problem som finns genom att intervjuaren påstår en sak och intervjupersonen får motivera 

och argumentera för att det inte är på det sättet. I intervjuerna har vi i största möjliga mån 

undvikt påståenden som på något sätt skulle kunna påverka intervjupersonen åsikter eller 

synpunkter.  

 

För att vi inte ska vinkla uppsatsen och för att den ska hålla en neutral ståndpunkt har vi valt att 

anpassa uppsatsen till det objektiva synsätt som Kvale (2009, s. 260-262) presenterar.  

2.3 Intervju som metod  

Den kvalitativa forskningsintervjun som metod ger enligt Kvale (1997, s.117-119) kvalitativa 

beskrivningar av den intervjuade personens syn på det aktuella ämnet. Detta ger i sin tur 

intervjuaren en möjlighet att tolka intervjupersonens uttalanden, kopplat till forskningsområdet. 

Forskningsintervjun beskrivs av författaren som en mellanmänsklig situation, där ett samtal om 

ett tema genomförs mellan två parter. Intervjuaren har som uppgift att skapa en atmosfär så att 

intervjupersonen känner sig öppen till den grad att denne kan tala fritt om sina känslor och 

upplevelser. I vår studie har vi anpassat oss så mycket som det går för att underlätta för 

intervjupersonen så att denne skall kunna känna sig trygg och bekväm vid intervjutillfället. 

Exempel på detta är det faktum att vi har gett intervjupersonen möjligheten att själva bestämma 

tid och plats för intervjun. Utgången av intervjun bestäms mycket av hur förberedd intervjuaren 

är, där en större del av undersökningen bör ha genomförts innan den faktiska intervjun äger rum. 

Vi anser att vi har varit förberedda till varje intervju. Det som enligt oss hade kunnat förbättra vår 

intervjuteknik var att vi innan intervjutillfällena skulle ha repeterat intervjufrågor samt funderat 

mer kring de följdfrågor som skulle kunna passat in. Några av nyckelfrågorna som bör ha 

bearbetats innan intervjuerna skall verkställas är; vad, varför och hur. Vad, omfattar att erhålla en 

förkunskap kring det aktuella forskningsområdet. Varför, berör det egentliga syftet med 
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intervjun. Hur, behandlar de olika intervjuteknikerna och vilken av dessa som anses lämplig för 

den aktuella intervjun. Innan intervjuerna genomförs bör en genomgång av analysmetod ha 

beaktats.  

 

Intervjufrågorna kan delas in i olika kategorier, vilka är: Inledande frågor, uppföljningsfrågor, 

sonderande frågor, specificerande frågor, direkta frågor, indirekta frågor, tystnad samt tolkande 

frågor (Kvale, 2009, s.124). Vi valde att göra på detta sätt för att få en konkret uppdelning av de 

olika frågorna som vi tagit upp under intervjuerna, samt att vi ansåg att denna uppdelning kunde 

underlätta och förbättra de intervjuer som genomförts.  

Kvale (2009, s.214) beskriver att Inledande frågor används för att försöka få spontana svar på vad 

intervjupersonen upplever de undersökta fenomenen, exempel på en fråga från denna kategori 

som vi har använts oss av är: ”Vilken position har du inom företaget/förening?”. Efter att denna 

sorts frågor har ställts kan intervjun fortlöpas åt en uppföljning kring forskningsområdet. 

Uppföljningsfrågor används till att följa upp vad intervjupersonen tidigare sagt, där intervjuaren 

genom ett instämmande ”mm” eller en nick med huvudet kan inspirera respondenten att berätta 

vidare. I denna kategori är det viktigt att vi som intervjuare kan tolka vad som intervjupersonen 

ser som viktigt, samt att koppla det till vårt valda forskningsområde. I sonderande frågor 

utforskar intervjuaren innehållet samt söker efter svar kring forskningsområdet. Exempel på 

sonderande frågor som vi har nyttjat är: ”Vad vill ni få ut av er sponsring?”. Specificerande 

frågor används för att få mer detaljrika svar, exempel på frågor ur denna kategori är från vår 

intervjumall; Vad är ert mål med att sponsra en idrottsförening. Direkta frågor bör tas upp i slutet 

av intervjun, detta efter att intervjupersonen gett sin beskrivning och genom detta har visat vilka 

aspekter av forskningsområdet som är intressant för just denne. Exempel på direkta frågor som vi 

har använts oss av är: ”Hur stor del av era intäkter består av sponsring?”. Ur kategorin indirekta 

frågor läggs fokus på hur intervjupersonen ser på andras inställning kring ett specifikt ämne, 

vilket kan användas för att utläsa intervjupersonens indirekta inställning. Exempel på en indirekt 

fråga ur vår intervjumall kan ses vid ”Hur involverade är sponsorerna i er förening?”. Tystnad 

kan användas som ett sätt att ge intervjupersonen möjlighet att reflektera och analysera det 

aktuella forskningsområdet vidare, som kan ge mer utförligare svar än vad som tidigare gavs. 

Tolkande frågor kan uppstå under intervjuns gång, t.ex. som en följdfråga som kan se ut som 

följer; Är det så du känner att…?. Tolkande frågor kan användas för att få respondenten att 

formulera om ett svar. 

 

För att besvara syftet och frågeställningarna har vi genomfört halvstrukturerade intervjuer. Det 

som kännetecknar halvstrukturerade intervjuer är att den inkluderar teman och förslag på 

relevanta frågor. Den ger också möjligeter att forma intervjun utifrån vad som sägs under 

samtalet, det vill säga ger större utrymme till förändring vad gäller frågornas form och 

ordningsföljd (Kvale, 2009, s.117-119). Möjlighet att själva kunna forma intervjun utifrån vad 

intervjupersonen anses vara viktigt och vad vi som forskare vill få ut av intervjuerna var en av 

anledningarna till att vi valt intervju som metod. Den främsta anledningen till att vi valt kvalitativ 

metod istället för kvantitativ metod grundar sig i stor del i det faktum att kvalitativa studier kan 

ge mer utförligare svar och ge flera personers åsikter kring ett utvalt ämne.  

 

Bell (2000, s.119) skriver att intervjuer tar längre tid än enkäter som är en kvantitativ metod, 

dock ger intervju som metod andra fördelar. En av fördelarna som författaren beskriver är 

flexibiliteten som en intervju ger, där halvstrukturerade intervjuer passar bra till vår studie. 
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Flexibiliteten har gett oss en möjlighet att ställa följdfrågor på områden som vi anser vara 

intressanta för arbetets utformning, vilket gett oss en djupare information kring 

forskningsområdet. Möjligheten till följdfrågor i den kvantitativa metoden är svårt, vilket är en av 

anledningarna till att en kvalitativ metod har använts. Vi har tagit i beaktande de olika 

frågekategorierna som Kvale (2009, s.117-119) tar upp, detta för att få ut så mycket som möjligt 

av intervjuerna. Ifall vi hade valt en kvantitativ metod anser vi ha varit väldigt svårarbetat då 

arbetet i sådant fall fokuserat på andra områden än vårt forskningsområde. Ett exempel på när vi 

skulle använt en kvantitativ metod är ifall vi hade lagt större fokus på exempelvis rena 

ekonomiska värden.  

2.4 Urval 

De berörda intervjugrupperna kommer att innefatta tre utvalda föreningar – den ekonomiskt 

ansvarige samt huvudansvarige för föreningen.  Dessa anser vi vara lämpliga då det är föreningen 

som har det yttersta ansvaret och just dessa två personer är de som är involverade och kunniga i 

ämnet. Urvalet kommer även att bestå av representanter från utomstående företag som är 

delaktiga i sponsring till de utvalda föreningarna. Dessa personer anser vi vara lämpliga att 

intervjua då de har en stor påverkan på de utvalda föreningarnas ekonomi, såväl på kort som på 

lång sikt. 

 

De eventuella praktiska problem som kunde ha uppstått under vår datainsamling är 

problematiken att få intervjupersoner att ställa upp på deras lediga tid. Detta är dock något som vi 

inte upplevt som något problem då de flesta vi har varit i kontakt med har varit positiva till att 

ställa upp på en intervju. Alla intervjupersoner har vi intervjuat under deras arbetstid vilket enligt 

oss varit en stor fördel, detta då vi kan ha fått svårigheter att få dem att ställa upp på annan tid. 

Det kan även uppstå problem omkring intervjuerna, som att personen inte dyker upp, ger 

intetsägande svar eller ger ett allmänt oengagerat intryck i samtalet. Vi har i vår studie inte haft 

några problem med eventuell frånvaro eller ointresse, det enda som vi märkt är det faktum att 

vissa har mindre tid än andra till att delta i intervjuerna. Vi försökte i största möjliga mån att se så 

intresserade och engagerade som möjligt för att på så sätt undvika ett allmängiltigt intryck från 

intervjupersonerna. Detta genom att genomföra intervjun i en miljö där personen känner sig 

bekväm samt att vi i början av intervjun har ett allmänt samtal om exempelvis deras 

sysselsättning. Geografiskt sett har de flesta intervjuerna skett i Umeå men även några har 

genomförts i Skellefteå.   

2.5 Val av respondenter 

I valet av respondenter har vi i de flesta fall tagit kontakt med de utvalda föreningarna för att via 

dem få hjälp i vilka som är bäst lämpade att intervjua. Ur föreningars synvinkel har vi intervjuat 

den person eller de personer som är ansedda av föreningen att vara ekonomi eller 

sponsoransvarig. Via föreningen har vi fått kontakt med sponsorer som varit lämpade att 

intervjua, dessa personer är de som har varit ansvariga för sponsringen i respektive företag. De 

sponsorer vi intervjuat är både mindre och större och deras samarbeten med föreningarna har 

varat olika länge. Respondenter har indelats nedan med utgångspunkt från vardera förening.  
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Sunnanå SK  

Sunnanå SK återfinns just nu i damallsvenskan, vilken är den högsta division, där de har spelat 

sedan några år tillbaka. Tidigare har de segrat i högsta divisionen vid två tillfällen samt har tagit 

ett guld i Svenska cupen. Föreningen har cirka 600-800 medlemmar, de har en omsättning på 

cirka 7 miljoner och har för tillfället två heltidsanställda och några deltidsanställda på föreningens 

kansli.  

 

- Föreningsansvarige, Sören Gustafsson Sunnanå SK.    

Sören Gustafsson företräder Sunnanå SK där han för tillfället är ordförande i damgruppen, som är 

den del som har ansvar för elitfotbollen inom föreningen. 

- Sponsoransvarige, Inger Arnesson Sunnanå SK 

Inger Arnesson representerar Sunnanå SK, en förening som hon har varit aktiv sedan 1981 och 

varit anställd sedan 1991. Inger jobbar för tillfället som marknads- och informationsansvarig.  

 

- Företagsrepresentant, Josef Lundqvist Electrolux Home.   

Josef Lundqvist representerar Electrolux Home i Skellefteå som är verksamma inom kök- och 

vitvarubranschen. Josef har jobbat inom företaget i 20 år, hans nuvarande position är VD för 

butiken i Skellefteå med tolv anställda, och omsätter cirka 35 miljoner årligen.  

 

- Företagsrepresentant, Kenneth Lindberg Riksbyggen.  

Kenneth Lindberg företräder Riksbyggen i Skellefteå som är ett tjänsteföretag som verkar inom 

fastighetsbranschen. Kenneth är marknadsområdeschef för Skellefteåkontoret, en roll som han 

har haft sedan 2005. Kontoret omsätter cirka 20 miljoner per år och har totalt 18 anställda.  

 

Umeå IK  

Umeå IK spelar just nu i damernas högsta division och har gjort det sedan flera år tillbaka. De har 

vunnit damallsvenskan sju gånger, Svenska cupen fyra gånger samt UEFA Womens cup två 

gånger. Föreningen har cirka 800 medlemmar, den är en flersektionsförening där fotbollen är den 

största idrotten som har cirka 10 miljoner i omsättning, av föreningens totala omsättning på 13-14 

miljoner. Föreningen har 1,3 årsarbetare som arbetar på föreningens kansli.  

 

- Föreningsansvarige, Britta Åkerlund Umeå IK.  

Britta Åkerlund representerar Umeå IK där hon agerar som klubbchef för föreningen sedan 2008. 

Britta arbetar i princip uteslutande med fotbollen inom föreningen men har även ett visst ansvar 

för övriga sektioner inom föreningen. Britta har en bakgrund inom privata företag.  

 

- Företagsrepresentant, Sune Joelsson Motorcentralen.  

Sune Joelsson företräder Motorcentralen i Umeå som är ett privatägt företag med 130 anställda 

som verkar inom bilbranschen. Sune har varit verksam inom företaget i snart tolv år där han är 

försäljningschef för Volkswagen, just denna del omsätter cirka 130 miljoner per år. 

 

- Företagsrepresentant, anonym, tidigare sponsor.  

Intervjupersonen har valt att vara anonym. Personen i fråga är VD samt sponsoransvarig på ett 

företag som verkar inom ett flertal affärsområden. Företaget är ett medelstort bolag som tidigare 

sponsrade Umeå IK.   
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Umeå Södra FF  

Umeå Södra FF spelar just nu i division 1 norra i Sverige, men har tidigare spelat i 

damallsvenskan. Föreningen har cirka 500-600 medlemmar och har en omsättning på 2,5 

miljoner samt har två halvtidsanställda som jobbar på föreningens kansli.  

 

- Föreningsansvarige, Erik Lyxell Umeå Södra FF.  

Erik Lyxell representerar Umeå Södra där han är ordförande, han började sin tid i föreningen som 

tränare för att sedan vara delaktig i styrelsen och just nu är han inne på sitt andra år som 

ordförande.  

 

- Företagsrepresentant, Markus Brattlöf Balder restaurang.  

Markus Brattlöf representerar Balder restaurang som återfinns i Umeå. Markus är en av två 

delägare inom företaget, där han agerar som beslutsfattare till alla beslut som tas kring 

restaurangen. Företaget har 10 anställda samt har en omsättning på cirka 10 miljoner årligen.  

 

- Företagsrepresentant, Anonym nuvarande sponsor 

Personen i fråga har valt att vara anonym personligt samt vilket företag denne representerar. 

Intervjupersonen arbetar som ansvarig för sponsringen på ett stort företag inom Umeåområdet där 

denne har verkat i ett antal år.  

2.6 Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetiska principer har som syfte att skapa normer för relationen mellan forskaren och 

intervjupersonen så att konflikter kan undvikas genom en avvägning mellan individskyddskravet 

och forskningskravet. Individskyddet kan kategoriseras enligt fyra huvudkrav, vilka är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.6). Dessa grundprinciper är de som vi har arbetat utifrån i vår 

kvalitativa studie.  

 

Informationskravet innebär att informera involverade parter om den aktuella forskningens syfte. 

Kravet omfattar en informationsplikt till intervjupersonerna och uppgiftslämnare om vilka villkor 

samt uppgifter som berör deras delaktighet. Intervjuaren skall informera intervjupersonen om att 

deltagandet är frivilligt och att de har möjlighet att avbryta intervjun. Utifrån denna information 

kan intervjupersonen överväga sin delaktighet i studien. (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Vi har i vår 

kontakt med utvalda intervjupersoner informerat om vårt valda forskningsområde samt 

informerat dem om att deras deltagande har varit frivilligt. Vi har även gett intervjupersonerna 

möjligheten att ta del av den publicerade uppsatsen om de så har önskat.  

 

Samtyckeskravet berör intervjupersonens rätt att själv bestämma över sitt deltagande. Det åligger 

forskaren att erhålla intervjupersonens samtyckte, i vissa fall krävs samtycke från vårdnadshavare 

om ämnet är av etiskt känslig karaktär. Kravet tar även upp det faktum att intervjupersonen har 

rätt att avbryta sitt deltagande utan konsekvenser, samt att intervjupersonen ej skall påverkas 

under studiens gång. (Vetenskapsrådet, 2002, s.9-10). Vi har innan intervjustart informerat 
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intervjupersonerna att de har självbestämmande rätt kring sitt deltagande och informerat dem om 

att de har möjlighet att avbryta intervjun under samtalets gång.  

 

Författarna beskriver att konfidentialitetskravet har ett nära samband med frågan om sekretess 

och offentlighet. Kravet går ut på att i största möjliga mån ge konfidentialitet och att 

personuppgifter skall undanhållas obehöriga. Vidare skall forskaren, i den mån det är möjligt, 

försöka få bort all information som kan identifiera intervjupersonen. Vid alla uppgifter som anses 

vara etiskt känsliga skall tystnadsplikt gälla. (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Åtta av tio 

intervjupersoner har gett oss sin tillåtelse att publicera deras namn och organisationstillhörighet. 

De övriga två intervjupersonerna har önskat att få vara anonyma vilket vi har respekterat och 

således tagit bort den information som hade kunnat identifiera intervjupersonen och den 

organisation denne representerar.  

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om den information som blivit insamlad från 

intervjupersoner endast får användas till forskningen. Kravet kan konkretiseras på så sätt att 

information som samlats in ej får användas för kommersiellt bruk eller lämnas ut så att 

information kan användas till att intervjupersonen omhändertas eller tas till vård utan 

intervjupersonens medgivande. (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). De som kommer att få ta del av 

vår uppsats är; vår uppdragsgivare (Västerbottens Fotbollsförbund), Handelshögskolan, vi själva 

samt de intervjupersoner som önskat få ta del av vårt slutgiltiga arbete.  

2.7 Datainsamling/Databearbetning  

De data som samlas in har analyserats genom meningskoncentrering. Meningskoncentrering 

innebär att det som framförs under en intervju formuleras mer koncist. Vilket rent konkret 

innebär i vårt fall att vi har kortat ner längre intervjutexter och tagit bort den information som inte 

ansett vara relevant till forskningsområdet. Denna metod passar när intervjuer är mer omfattande 

och komplexa (Kvale, 2009, s.174-176). Efter intervjuerna har transkriberingen gjorts under 

samma dag för att på så sätt öka tillförlitligheten. Efter transkriberingen gjorts har materialet 

granskats för att sedan ha valt ut det som är mest intressant kopplat till syfte och valda 

frågeställningar. Intervjumaterialet delades sedan in utifrån de tre olika teorier som presenteras i 

arbetet. I vår tolkning av materialet har vi i största möjliga mån försökt vara så objektiva och 

neutrala som möjligt för att öka tillförlitligheten och trovärdigheten i det presenterade resultatet.  

2.8 Källkritik 

Lindfors (1993, s.87) menar att det finns två faser att ta hänsyn till vad gäller källkritik, 

teorisökningen och teorianvändningen. Det handlar, under teorisökningen, om att bestämma 

utgångspunkterna för teorivalet samt om själva teoriurvalet. Utgångspunkterna för teorivalet är 

många gånger sammankopplade med problemformuleringen då denna ger en anvisning om de 

teoriområden författarna grundar uppsatsen i. För oss gäller här, precis som det står i 

problemformuleringen, att vi grundar uppsatsen i Stakeholder teorin. Teoriurvalet handlar om 

sökandet efter litteratur samt när denna sökning ska avbrytas. Vi började med att undersöka 

vilken forskning som tidigare har gjorts på området, detta genom att använda oss av bland annat 

Riksidrottsförbundets hemsida där vi hittade aktuella rapporter som behandlade idrott och 
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ekonomi. Efter det började vi leta litteratur runt sponsring för att få en allmän uppfattning om 

området samt en grund för att välja ut teorier.  

 

När vi sedan valde ut teorier sökte vi relevant litteratur genom Umeå universitetsbibliotek där 

sökmotorn ALBUM samt databaserna artikelsök och Business Source Premier (EBSCO) varit de 

främsta sökinstrumenten. Här använde vi sökord såsom sponsring, sponsorship, finanskris, 

financial crisis, kommunikation och stakeholder. Till metoden har böckerna Den kvalitativa 

forskningsintervjun, företagsekonomiska forskningsmetoder samt Att utveckla kunskap använts 

till större delen, samt kompletterats av till exempel Vetenskapsrådet. Metodlitteraturen som valts 

är rekommenderad via Handelshögskolan på Umeå universitet. Vi valde att avbryta teoriurvalet 

när vi började göra intervjuer eftersom dessa hade sina grunder i de framtagna teorierna, dock 

gjordes vissa kompletteringar efteråt. Avbrytningen av teoriurvalet är någonting som Lindfors 

(1993, s.88) nämner som en svår balansakt. Här menar författaren att litteratursökningen 

egentligen fortgår tills uppsatsen går i tryck men att det vid en viss tidpunkt uppstår en 

färdigställandegrad där nästintill ingen ny information framkommer och där ytterligare 

litteratursökning endast är förlust av tid. Vi anser att vi vid tidpunkten av stoppet av 

litteratursökningen uppnådde en form av teoretisk mättnad då vi anser oss ha hittat den fakta som 

vi behövt inom området.  

 

Vad gäller teorianvändningen så finns det enligt Lindfors (1993, s.88-90) tre aspekter som 

författarna måste ta hänsyn till, ursprunget, den empiriska grunden och aktualiteten. För att säkra 

ett så bra ursprung som möjligt gäller det att så långt som möjligt använda förstahandskällor, det 

vill säga själva originalkällan till exempelvis en teori. Detta för att slippa förvanskningar gjorda 

av andra författare. Andrahandskällor kan dock användas om författarna bedömer dem som 

grundade i originalkällan och att det går att genomskåda eventuella feltolkningar. Lindfors pekar 

här på att det inte är rimligt att alla källor ska vara originalkällor eftersom det kan kräva stor tid 

och kraft att leta reda på dessa och det gäller också att se till den tid som finns till förfogande för 

uppsatsen. Vi har i så stor utsträckning som möjligt försökt använda oss av vetenskaplig litteratur 

kring forskningsområdet, med komplement från böcker kring det aktuella ämnet. Genom de 

databaser vi använt har vi försökt hitta källor som vi bedömer är trovärdiga och seriösa.  

 

Den empiriska grunden handlar om primära och sekundära källor där en källa är primär om 

författaren personligen observerat vad som återges och sekundär då författaren grundar sina 

påståenden med hjälp av andras erfarenheter. Det är svårt att bara använda primära källor och 

oftast tillämpas en kombination av både primära och sekundära källor (Lindfors 1993, s.89). Vi 

har använt oss av en blandning av primära och sekundära källor, där vi försökt hitta primära men 

i de fall vi inte kunnat få fram det har vi använt oss av sekundära källor för att få fram en helhet i 

teorierna. 

 

Det är viktigt att en uppsats grundar sig i relativt nya källor och att författarna visar på att de tagit 

del av de senaste studierna inom området. Dock kan detta göra att själva uppsatsen drabbas av en 

”aktualitetssjuka” vilket innebär att äldre mer klassiska verk väljs bort för att använda nyare 

källor vilket i många fall inte är bättre. Det gäller att hitta en balans från källor som är aktuella 

men samtidigt inte glömma bort de originalkällor som är äldre daterade och samtidigt ger minst 

lika bra information som de nyare (Lindfors 1993, s.89-90). Vid framtagandet av teorierna har vi 

använt oss av källor av äldre karaktär eftersom vi anser dessa mer trovärdiga samtidigt som 
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komplement är tagna från nyare källor för att inte missa nyare information som kommit fram 

inom området. Vi har även försökt hitta nyligen utgivna källor om hur den finansiella krisen 

påverkat idrotten.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

 

Den teoretiska utgångspunkten kommer att innehålla teorier kring det valda forskningsområdet 

med inriktning mot sponsring. Kapitlet kommer att ta upp olika teorier, samt hur dessa kommer 

att appliceras i koppling till resultatet av vår forskning.  Stakeholder- teorin, A-ERIC modellen 

samt Laswell`s modell för kommunikation är de övergripande teorierna som presenteras och de 

är även de som har använts.   

3.1 Stakeholder-teorin   

Stakeholder-teorin är en teori om organisationsledning samt företagsekonomisk etik som tar upp 

grundläggande värden och principer i ett ledarskap samt hur detta kan se ut i olika organisationer. 

Teorin identifierar och visar på vilka grupper som är så kallade stakeholders eller intressenter av 

en organisation. Teorin kan användas till att urskilja vilken ledningsmetod som bör appliceras på 

en utvald organisation, beroende på de olika gruppernas intressen. Den traditionella synen på ett 

företag ses ofta ur aktieägarens synvinkel, där vikten läggs på att se till dennes behov och om 

möjligt öka dess investerade värde. Ur det traditionella synsättet (även kallade input-output 

modell) ser företag endast till de största intressenternas behov, vilka främst är: anställda, kunder, 

återförsäljare och investerare. Utöver dessa menar Clarkson (1998, s.176-177) och Donaldson & 

Preston (1995, s.68-69 att stakeholder-teorin ser till fler parter som så kallade stakeholder, eller 

intressenter. Exempel på dessa är: kommun och stat, politiska grupper, branschorganisationer 

(facket), samhället, framtida anställda och framtida kunder samt allmänheten i övrigt. Enligt 

Clarkson (1998, s.177) ser stakeholder-teorin ut som följande:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stakeholder-teorin skiljer sig från liknande teorier rörande organisationer och dess intressenter, 

på så sätt att den tar upp värden och moral som en central del i ledandet av en organisation. 

Organisationen 

Investerare 

Facket 
Anställda 

Samhälle 

Kunder Leverantör 

Staten Politiska 

grupper 

Figur 1, Stakeholder modellen (Clarkson 1998, s.177).  
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Phillips (2003, s.15) skriver att teorin syftar till ett välmående för dem som kan hjälpa eller 

hindra det som en organisation vill uppnå. Stakeholder-teorin kan användas som ett instrument 

till att analysera ett företags intressenter på ett marknads- och resursbaserat perspektiv. Teorin 

ämnar även visa på vilka förväntningar de eventuella stakeholders, eller intressenter har till 

organisationen. Clarkson (1998, s.178) menar att teorin har två funktioner: to describe how 

organizations operate and to help predict organizational behaviour. 

 

Phillips (2003, s.161) skriver vidare att alla stakeholder måste bli behandlade lika, detta trots att 

de skiljer sig åt beroende på hur mycket de kan bidra till organisationen. Teorin tar upp det 

faktum att en mer öppen kommunikation mellan en organisation och dess intressenter krävs för 

att få ut det mesta av samarbetet. Det finns två olika sorter av intressenter, primära och 

sekundära. De primära är sådana som är väldigt viktiga för att organisationen ska hålla sig 

levande medan de sekundära inte är lika involverade i organisationen. (Cooper, 2004, s. 21) 

 

Enligt Clarkson (1998, s. 178) och Freeman (1999, 233-ff) finns det tre olika aspekter på 

stakeholder-teorin; deskriptiv, instrumental och normativ. Den deskriptiva aspekten reflekterar 

och förklarar genomgångna, nuvarande och framtida affärer som företaget har eller kommer att 

göra samt vilka intressenter som finns i dessa. Kontakten med intressenterna är här ganska ytlig 

och det är endast de intressenter som är involverade i den handel som organisationen bedriver 

som är intressanta för aspekten (Clarkson, 1998, s. 179, Cooper, 2004, s. 20-21). Donaldson och 

Preston (1995, s.66) menar att den deskriptiva aspekten beskriver företaget som en kombination 

mellan samarbetsvilliga och konkurrenskraftiga intressenter. 

 

Den instrumentala aspekten tar hänsyn till intressenternas arbete och vanligen förekommande 

önskemål om till exempel lönsamheten i företaget. I denna aspekt används oftast korta, 

detaljerade förklaringar mellan olika orsaker och effekter. Aspekten framhäver hur viktigt det är 

för en organisationsledning att involvera intressenterna för att på så sätt få fram det egna önskade 

resultatet. Den har dock fått kritik för att den till stor del inriktar sig på att öka aktieägarnas vinst 

(Clarkson, 1998, s. 179-180, Freeman, 1999, s.233, Donaldson och Preston, 1995, s.66-67). 

Cooper (2004, s. 20-21) och Donaldson & Preston (1995, s. 67) menar att organisationen i denna 

aspekt kan ta hjälp av intressenternas synsätt för att på så sätt förbättra den egna organisationen. 

Med andra ord menar författarna att denna aspekt, förutsatt att den används på rätt sätt, kan 

användas för att få ett bättre resultat. 

 

Den normativa aspekten går in djupare och fokuserar på att tolka organisationsfunktionen genom 

att identifiera moraliska och filosofiska riktlinjer, denna kallas även för den etiska aspekten. I 

denna aspekt är alla intressenter lika värda och ingen information får undgå någon part (Clarkson 

1998, s.180-181, Freeman 1999, s.233, Donaldson och Preston, 1995, s.67). Enligt Freeman 

(1999, s.233) är det dock extra viktigt att i denna aspekt lyssna och uppmärksamma 

nyckelintressenterna för att få ut så mycket som möjligt. Donaldson & Preston (1995, s.67) 

menar att den normativa aspekten kan delas upp i två delar vilka intressenterna måste ta del av 

och acceptera, dessa delar är: 

 

 Intressenter kännetecknas av personer eller grupper som har ett intresse i organisationen, 

även om organisationen inte visar något intresse tillbaka.  
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 Alla intressenter har ett egenvärde som organisationen måste ta hänsyn till.  

 

Den instrumentala och den normativa aspekten är relativt lika. Det som skiljer är främst hur 

företaget uppnår ett uppsatt mål. I den instrumentala aspekten resonerar företaget att, om de vill 

uppnå mål A ska de agera på sätt B, medan de i den normativa aspekten resonerar att, agerar 

organisationen på sätt B så uppnår vi mål A. De olika aspekterna visas i följande figur, i vilken vi 

ser hur djupt in i organisationen intressenterna går. (Clarkson 1998, s.180-181, Cooper, 2004, 

s.20-24) 

 
 

Stakeholder teorin går även att se ur ett annat perspektiv, där de viktigaste attributen är makt, 

legitimitet och brådskande, vilka avgör hur framträdande en intressent är (Soo Jung Moon & Ki 

D.Hyun, 2009, s.59-75). Mitchell et. al. (1997, s.853-886) skriver att en indelning av 

intressenterna går att genomföra utifrån dessa olika attribut.  Detta underlättar för organisationer i 

deras kategorisering av så kallade stakeholders eller intressenter, vilket ger dem möjlighet att 

anpassa sitt agerande utifrån de olika kategorierna. Författarna skriver att ”makt” definieras som: 

möjligheten för de som har makt att åstadkomma det resultat de vill uppnå samt i vilken 

utsträckning en part har möjlighet att få sin vilja igenom i en relation. Exempelvis vilken 

påverkan person A har på person B, samt i vilken mån person A har bestämmanderätt. 

”Legitimitet” anses vara åtgärder i ett företag som är socialt utformade av värderingar och 

normer. Det vill säga det socialt accepterade samt att följa den struktur, och det förväntade 

beteendet som är lämpligt. Med detta menas den förmåga som en person eller organisation har att 

anpassa sig till det rådande klimatet. Attributet ”brådskande” visar i sin tur vilken grad på 

intressenters förfrågan som kräver omedelbara åtgärder, vilket vill säga vilken tidskänslighet eller 

känslighet hos den ena partnerns yrkande. I praktiken kan detta liknas vid en tidsfrist i ett 

eventuellt avtal mellan två olika parter, där respondenten skall ge sitt slutgiltiga godkännande 

inom en viss tidsperiod. 

 

Stakeholder-teorin kommer att användas för att visa hur insatta sponsorerna är i föreningen, 

genom att utvärdera vilken aspekt deras agerande kan liknas vid. Teorin visar också om 

intressenterna är primära eller sekundära, med andra ord om de är viktiga eller mindre viktiga för 

föreningens framtida utveckling. Ur föreningssynpunkt kommer teorin att användas för att se hur 

3 
2 

 
1 

Figur 2, Fördjupning stakeholder modellen (Clarkson 1998, s.183).  

 

1. Normativ 
 

2. Instrumental 
 

3. Deskriptiv 
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de värderar sina sponsorer. Vi har valt att inrikta oss utifrån Clarksons normativa, instrumentala 

och deskriptiva aspekter på stakeholder-teorin. 

3.2 A-ERIC Modellen   

Enligt Jiffer och Roos (1999, s. 36-ff) består sponsring av fyra olika element; Associationer, 

Exponering, Relationer och Integrerad kommunikation. Dessa fyra element framkommer genom 

olika medier och genom olika aktiviteter:  

 

 

 

Sponsringssätt Association Exponering Relationsmässig Integrerad 

kommunikation 

Typ av media - Känslor 

- Värderingar 

- TV 

- Tidningar 

- Event 

- Etc 

- Event som 

en 

mötesplats 

- TV 

- Radio 

- Tidningar 

- Internet 

- etc 

Typ av 

aktivitet 

- Positiva 

länkar 

- Aktiviteter 

- Arenareklam 

- Materialreklam 

- Öppnings- och 

avslutningsceremonier  

- Prisceremonier 

- VIP-platser 

- Inbjudningar 

- Deltagande 

- Möten med 

celebriteter 

- Kick-off 

teman 

- VIP-platser 

- Reklam 

- Säljkampanjer 

- Testvaror 

- PR-aktiviteter 

- Material om 

försäljningsstäl

len 

 

 

Association – Ett företag vill, för att nå ut till så många som möjligt, kunna associeras med olika 

saker beroende på om mottagaren är en ung person, gammal person eller ett företag. Det kan 

också handla om att ett företag vill bli associerad med olika tillställningar eller att de gör en 

aktion för att inte bli förknippat med dåliga händelser eller andra negativa kopplingar till 

företaget. Jobber och Fahy (2006, s.245) menar att företag som väljer att sponsra idrott främst vill 

förknippas med följande värderingar; hälsosam, ungdomlighet, energi, snabb och livfull. 

 

Exponering – Med exponering menas att företagets namn eller logga syns via reklamskyltar eller 

materialreklam vid olika evenemang. Detta kan framkomma genom olika medier såsom TV, 

tidningar eller Internet, men det gör också att de personer som är på själva tillställningen får en 

möjlighet att se reklamen. Det kan här handla om publiken, deltagarna, funktionärer och de som 

är speciellt inbjudna av sponsorerna. För att namnet eller loggan ska synas via TV eller Internet 

krävs att evenemanget är av en så pass hög standard att någon vill sända det. Detta gör att ju fler 

medier som sänder ett evenemang desto mer attraktivt blir det för företag att synas där. För att 

synas i tidningar kan evenemanget vara av en mindre karaktär eftersom lokala tidningar ofta tar 

upp mer lokala händelser. Företagen kan också välja att sponsra själva TV-sändningen och på det 

sättet bli förknippade med evenemanget (Jiffer & Roos, 1999, s.37-38). För att ett företag ska få 

ut så mycket som möjligt av sin sponsring är det viktigt att de arbetar på flera olika 

Tabell 1 A-ERIC modellen, egen översättning från Jiffer och Roos (1999, s.36) 
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exponeringssätt, det bästa är att hitta en kombination av både TV-reklam samt reklam på arenor 

och material (Olson & Thjömöe, 2009, s.514) 

 

Relationer – Vid en tillställning har företagen en möjlighet att knyta relationer till intressenter 

genom att bjuda in dem till evenemanget. Detta kan liknas med att bjuda personerna på en 

middag, men är oftast mer uppskattat. Vid själva evenemanget kan olika intressenter till företaget 

träffas och de har ofta en gemensam utgångspunkt för samtal. Detta kan innebära att personer 

som i vanliga fall inte skulle prata med varandra nu gör det. Det här leder oftast till att det 

uppkommer en positiv stämning nästa gång parterna ses. Företaget kan också använda 

evenemanget som en början eller avslutning på ett antal möten (Jiffer & Roos, 1999, s. 38-39). 

Coppetti et. al.. (2009, s.17-18) menar på att det blir allt vanligare i dagens sponsring att ett 

företag sponsrar ett evenemang för att få goda relationer. Författarna skriver vidare om hur viktigt 

det är med kringarrangemang vid större evenemang. Här exemplifieras hur MasterCard agerade 

vid fotbolls VM 1994 i USA, de anordnade så att familjer, som inte hade möjlighet att gå på 

matcherna, kunde spela fotboll på mindre planer runt om i städerna för att dessa också skulle 

känna sig delaktiga. Genom detta fick alltså ännu fler upp ögonen för MasterCard. (Coppetti et. 

al., 2009 s. 21) 

 

Integrerad kommunikation – Detta element handlar om att hitta ett speciellt tema eller någonting 

dylikt som gör att mottagarna känner igen företaget och vad de vill förmedla. Det kan handla om 

en egen ljudslinga som hörs i TV eller Radio, eller en slogan som står på reklamskyltar, i 

tidningar eller på Internet. Huvudsaken är att företaget får en positiv respons från mottagarna 

(Jiffer & Roos, 1999, s. 40-41). 

 

För att på ett så effektivt sätt som möjligt nå ut genom dessa olika element krävs det att företaget 

tar hänsyn till fem olika faktorer; räckvidd, selektivitet, påverkan, frekvens och timing. 

Räckvidden visar hur stor del av den definierade målgruppen som budskapet når ut till, företaget 

vill ha en så effektiv räckvidd som möjligt vilket innebär att de vill nå ut till så många som 

möjligt i den tilltänkta målgruppen. Selektivitet handlar om att det specifika budskapet bara ska 

nå ut till dem som är definierade i målgruppen och inte individer från andra målgrupper. 

Företaget vill här uppnå en så hög precision som möjligt vilket innebär att budskapet helst bara 

ska nås av de som är i målgruppen och ingen utanför. Påverkan förklarar hur själva budskapet 

påverkar mottagargruppen, detta kan delas upp i tre delar, dessa är; 

 

 Hur kraften och formen av budskapet påverkar 

 Mediets förmåga att skapa uppmärksamhet och stimulera engagemang 

 Formatet av själva budskapet (storlek på reklamskylt, längd på reklamfilm, etc.) 

 

Här vill företaget skapa ett budskap som mottagaren lägger märke till men samtidigt inte blir less 

på eller uppfattas som störande. Frekvensen förklarar hur många gånger budskapet måste visas 

eller höras för att mottagaren ska lägga märke till det. Det är för företaget bra om frekvensen är så 

låg som möjligt eftersom det då blir mindre negativ påverkan från andra målgrupper. Den sista 

faktorn är timing och med det innebär att budskapet helst ska komma vid ett så bra tillfälle som 

möjligt. Det kan till exempel vara skadligt för ett företag att satsa mycket på dyr sponsring om de 

samtidigt måste säga upp personal. Det kan också handla om att presentera budskapet vid rätt 
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tidpunkt eller under rätt period på året. För att ett budskap ska vara så effektivt som möjligt ska 

det alltså ha en effektiv räckvidd, en hög precision, den påverkan som ger best respons, så låg 

frekvens som möjligt och att det hela skall presenteras under det bäst passande tillfället (Jiffer & 

Roos, 1999, s. 34-35). 

 

A-ERIC teorin kommer att användas för att visa på hur företagen vill synas genom sin sponsring 

samt hur deras koppling till föreningarna ser ut. Den kommer också att visa vad företagen gör när 

de sponsrar, exempelvis reklam runt fotbollsplanen eller olika event runt stora matcher. Teorin 

belyser också vad företagen vill förmedla med sin sponsring, det vill säga hur de vill bli 

ihopkopplade med föreningen. 

3.3 Kommunikationsmodell för sponsring 

1948 presenterade Harold D. Lasswell en kommunikationsmodell som har blivit grunderna för 

många andra kommunikationsmodeller. Modellen utgår från att den som sänder har syftet att 

påverka samt vilka effekter som kan komma ut genom de meddelanden som skickas. Oftast har 

modellen använts för att analysera kommunikation och ta reda på hur effektiv den är. Lasswells 

formula har fått kritik för att den inte har med någon sorts feedback och att det därför enligt 

denna grundmodell är svårt att utveckla och effektivisera kommunikationen. Det finns också en 

utvecklad variant av Lasswells formel som tar hänsyn till ytterligare två aspekter, dessa är; under 

vilka omständigheter sänds meddelandet och för vilka syften finns kommunikationen. (Braddock, 

1958, s.88-93). 

 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Figor 4 visar Lasswells formel, de frågor som finns under är de tillägg som Braddock gjorde. 

Jiffer och Roos (1999, s. 29-31) förklarar en kommunikationsmodellen för sponsring som har 

sina grunder i Lasswell’s formula, den största skillnaden är att författarna här har lagt till 

feedback som en del av processen; modellen ser ut som följande: 

Sändare A-ERIC 

Miljömässiga faktorer       Olika medier   Budskap                          Miljömässiga faktorer 

Mottagare Effekt  

Feedback 

Figur 4 Kommunikationsmodellen för sponsring (Jiffer och Roos 1999, s.30). 

 

 Vem 

Kommunikatör 

Säger vad 

Meddelande 

Med vilken 

effekt? 

Effekt  

Genom vilken 

kanal 

Medium 

Till vem 

Mottagare 

Under vilka omständigheter? 

För vilka syften? 

Figur 3 Laswell`s formula (Braddock 1958, s.88).  
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Kommunikationsmodellen för sponsring har dessa steg men de är anpassade till sponsorernas 

synsätt. Denna är uppbyggd enligt följande: 

 

 Steg 1 – Sändaren försöker förmedla ett budskap. 

 Steg 2 – A-ERIC (se avsnitt om A-ERIC modellen för förklaring)  

 Steg 3 – Genom vilken media visas budskapet 

 Steg 4 – Mottagaren tar emot och uppfattar budskapet 

 Steg 5 – Effekter av vad som händer när mottagaren uppmärksammar budskapet. 

 

Som det syns i figur 4 går mottagarens reaktioner tillbaka som feedback till sändaren, det kan här 

gälla till exempel ökad försäljning. Det är dock inte problemfritt att försöka förmedla ett budskap. 

Under processen kan störningsmoment uppstå, dessa är kallade Environmental factors 

(miljömässiga faktorer) och påverkar främst i steg 1 och steg 4. Dessa faktorer kan delas upp i tre 

grupper; Personliga och sociala faktorer, karaktären av media och samhälleliga faktorer. 

Personliga och sociala faktorer kan till exempel handla om att personer reagerar olika till olika 

budskap, hur olika vanor påverkar eller att företaget skapar ett behov hos respondenten. 

Karaktären av media innebär bland annat att företaget måste tänka på vilken sorts budskap de vill 

sända. Genom olika medier går det att skicka olika komplexa meddelanden. Med de samhälleliga 

faktorerna menas till exempel hur olika politiska beslut kan påverka eller hur den ekonomiska 

situationen i samhället påverkar, även olika trender i samhället kan här vara en påverkande faktor 

(Jiffer & Roos, 1999, s. 31-32) 

 

Vi kommer att använda kommunikationsmodellen för sponsring för att se hur kommunikationen 

ser ut mellan företag och föreningar och vice versa. Denna kommer också visa vilken typ av 

kommunikationsverktyg som är vanligast samt vilken av parterna som är initiativtagare till 

kommunikationen. Vi väljer att anpassa denna teori både på kommunikation från företagen och 

på kommunikation från föreningarna eftersom vi anser att båda dessa parter kan och vill förmedla 

någonting genom det engagemang som sponsring ger. 
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4. Empiri/Analys 

I detta avsnitt kommer vi att visa resultatet av vår kvalitativa studie, kopplat till de teorier som 

tidigare presenterats. Denna del kommer även att innehålla information kring den finansiella 

krisens påverkan på både förening och sponsrande företag, samt ett avsnitt om de utvalda 

föreningarnas mål och vision. Resultatet kommer sedan att delas in utifrån Stakeholder teorin, A-

ERIC och kommunikationsmodellen för sponsring. Denna kategorisering har vi valt att göra för 

att underlätta läsningen, samt att indelningen gör det lättare att koppla intervjuerna till tidigare 

presenterat material.  

 

Finansiell kris  

Den finansiella krisen som har varit och som fortfarande gör sig påmind har även visat sig 

påverka idrotten och Västerbottens läns främsta damfotbollsföreningar samt deras sponsorer. De 

intervjuade föreningsrepresentanterna berättar om minskade sponsorintäkter, samt svårigheter i 

att knyta till sig nya sponsorer. Företagen som vill och har möjlighet att sponsra föreningarna har 

minskat då krisen även påverkat dem, vilket har gjort att just sponsorsidan ofta har blivit lidande. 

Den största anledningen till detta beror på att sponsring är en kostnad för företagen, en kostnad 

som kan vara svår att mäta nyttan av. Vissa utav de sponsrande företagen har skurit ner i 

personalstyrka samt haft en negativ resultatpåverkan vilket till stor del har hänvisats till den 

finansiella krisen. Hur stark negativ påverkan krisen har haft på olika sponsorer beror till stor del 

på vilken bransch de är verksam i, vissa branscher har påverkats mer negativt än andra.  

 

Flertalet av intervjupersonerna berättar att de tror att krisen har minskat i omfång och de flesta 

tror att den svåraste tiden är över. En anonym tidigare sponsor till Umeå IK berättar att de 

tidigare blev tvungen att avsluta sin sponsring på grund av ekonomiska skäl men att de nu har 

tankar och funderingar kring att uppta sin sponsring igen ifall konjunkturen fortsätter att visa 

positiva tongångar.  Vissa andra intervjuade företagsrepresentanter är dock mer försiktiga i sina 

tankar kring sponsringen, då de vill se en bättre egen ekonomi innan de kan ha möjlighet att 

utöka sin sponsringsdel.  

 

Mål och vision  

Studien har visat att föreningens mål och vision har en stor påverkan på företagens vilja att 

sponsra. De intervjuade företagsrepresentanterna vidhåller allihop att de anser det vara viktigt vad 

föreningarna står för. Kenneth Lindberg (marknadsområdeschef) på Riksbyggen berättar att det 

är viktigt för dem att Sunnanå har någorlunda lika värderingar som företaget har. En anonym 

nuvarande sponsor till Umeå Södra är inne på samma spår: 

 

Jag tittar ju på föreningens mål och vision när jag följer upp avtalen först och främst, 

jag har läst igenom dem och om någonting skulle kännas tveksamt så tror jag inte att 

vi skulle ha fortsatt sponsra dem. Just i detta fall stämmer det överens någorlunda, 

det är inga märkvärdiga saker utan det är vardagsnära och sympatiskt vilket jag 

tycker är viktigt.  
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Det sportsliga resultatet som föreningarna uppvisar har dock inte lika stor effekt på föreningarna 

inställning och vilja till att sponsra, detta trots att de utvalda föreningarna spelar inom 

elitfotbollen. För de flesta sponsorerna är det ett plus om föreningarna går bra sportsligt, men det 

är inte något som är avgörande ifall de skall fortsätta samarbetet eller inte. Detta trots att sportslig 

framgång ofta föder mer uppmärksamhet från såväl media som gemene man, vilket i sin tur bör 

ge ett större marknadsområde för sponsorer att synas på.  

4.1 Stakeholder 

Vi kommer under denna del presentera hur involverade företagen är i vad som händer i 

föreningarna utifrån Stakeholder aspekterna; deskriptiv, instrumental och normativ som 

Clarkson (1998, s.178) och Freeman (1999, s.233ff) beskriver . Vi kommer även att visa om det 

är någon skillnad i hur inblandade företagen är i föreningarna och vice versa, samt om det är 

någon skillnad på engagemanget i föreningarna utifrån företagens storlek. 

 

Deskriptiv, instrumental eller normativ 

Enligt de tre aspekterna som presenterats under stakeholder teorin går det att utläsa att den 

ytligaste, deskriptiv (Clarkson, 1998, s.178 & Freeman 1999, s.233ff), är när intressenter mest är 

intresserade av att veta hur det går för organisationen och där kontakten är ytlig. Detta går inte att 

utläsa från någon av intervjuerna från företagen, alla vill vara mer inblandade och ha så mycket 

kontakt som möjligt. Dock finns det enligt föreningarna vissa sponsorer som de endast hör av när 

det är dags att omförhandla ett avtal. Umeå Södra är den förening där det enligt oss är lättast att 

upptäcka den deskriptiva inställningen, samtidigt som även de börjat ändra sitt arbetssätt ut mot 

företagen, Erik Lyxell säger följande: 

  

Om man ser historiskt sett så har vi ju gått ut till sponsorer och ställt frågan ”vad får 

vi?”. Det har inte varit någon motprestation, det är sådant vi börjar titta på lite mer 

nu. Det är inte bara att de ska ge oss pengar utan även vad de får ut av det 

Föreningarna poängterar ändå att det vanligaste är att företagen vill ha mer insyn. De vill ha 

kontinuerlig uppdatering om vad som händer i föreningen och information kring lagets matcher. 

Den instrumentala aspekten på stakeholder teorin (Clarkson, 1998, s.178 & Freeman 1999, 

s.233ff), kan liknas vid att organisationer tar hjälp av intressenter för att nå ett bättre resultat. 

Detta anser vi är det som sponsring egentligen går ut på och vi får här medhåll från både företags- 

och föreningsrepresentanter. Föreningarna tar hjälp av företagen, oftast med att företagen går in 

med pengar, för att nå ett högre mål. Utan den hjälp som företagen erbjuder föreningarna, skulle 

det vara svårt att spela på den nivå de gör och ha den omsättning som de har. På frågan om vad 

Sunnanå vill få ut av sina sponsorer svarar Sören Gustafsson ”pengar” och skrattar lite lätt, efter 

en stunds tystnad så börjar han utveckla vad mer de vill få ut av relationen: 

 

Att ha ett bra samarbete och då menar jag att det inte bara handlar om pengar utan 

det handlar om så mycket annat också. Vi ser också att sponsorerna är bra när vi 

flyttar hit spelare från andra ställen eller när de yngre spelarna kommer upp och 

efter avslutad utbildning kan få ett jobb, det är väldigt viktigt. Har man ett jobb så 

blir man ju mindre rörlig och då är ju chansen större att de stannar kvar här.  
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Det går att utläsa att föreningarna utnyttjar sina kontakter med företagen för att bygga en stabil 

grund att erbjuda spelare som kommer till laget. Föreningarna inser att om de, med hjälp av sina 

samarbetspartners, kan erbjuda spelarna en stabil vardag så finns det större möjlighet att spelarna 

stannar kvar i klubben. Det här är en viktig punkt eftersom ett bra samarbete kan skapa större 

möjligheter att värva och få behålla spelare för en förening som inte har möjlighet att ha 

heltidsanställda fotbollsspelare, vilket är fallet för många lag på damsidan inom fotbollen. Erik 

Lyxell (Umeå Södra) nämner att han inte ser någon anledning till att ha en anställd som arbetar 

med sponsorfrågor om denne kostar lika mycket som den drar in. Dock skulle detta kunna ge ett 

mervärde i form av fler jobb till spelare eller att bättre på föreningens anseende i företagsvärlden, 

för att kunna förbättra eller skapa nya relationer. Här syns det skillnad mellan de två lag som 

befinner sig i damallsvenskan och Umeå Södra som spelar i division 1. I den sistnämnda 

föreningen sker kontakten med sponsorer från ideella och de har inga anställda som jobbar med 

sponsorfrågorna, detta gör att de inte kan hålla en lika aktiv kontakt och att de inte kan tillåta 

företagen att vara lika aktiva inom föreningen eftersom det inte finns nog med resurser för att ta 

hand om dem.  

 

Utbytet av tjänster fungerar även på liknande sätt åt andra hållet, företagen tar hjälp av 

föreningarna för att öka sin försäljning och förbättra sitt resultat. Detta kan ske på många olika 

sätt, det kan vara att spelarna går och äter lunch på en speciell restaurang, att spelare eller 

representanter är med på något event som företaget har eller håller i någon sorts utbildning eller 

som i Motorcentralens fall, att spelarna åker runt i deras bilar. Sune Joelsson berättar, på frågan 

om Motorcentralen fått ut någonting av samarbetet med UIK, följande:  

 

Målet var att vi skulle sälja mer småbilar och skulle bli störst i staden och det har vi 

varit i princip hela tiden sedan vi inledde samarbetet. Polo är en storsäljare i Umeå, 

tidigare låg den på halv landstakt medan vi nu ligger klart över landsnittet på Polo, 

vilket vi har gjort ända sedan vi började med sponsringen. Till stor del är detta 

UIK:s förtjänst, jag skulle tippa på runt 50 %.  Som det är nu så är det ju ganska 

etablerat men de 15-20 bilarna som vi säljer när vi byter ut deras, de tillför 

marknaden och fyller hål som någon annan skulle tagit annars. 

 

Exemplet ovan visar på hur ett företag kan, genom att ha god kontakt och vara inblandad i det 

som händer i föreningen, få en positiv respons från omvärlden. Det är inte många företag som är 

djupt involverade i föreningarna, endast ett av de företagen vi intervjuade finns med i någon sorts 

grupp inom föreningen. Det är Josef Lundqvist på Electrolux som sitter med i marknadsgruppen 

hos Sunnanå där han är representant för sponsorerna och för deras talan gentemot föreningen. 

Sunnanå är även den enda föreningen som jobbar med en grupp där representanter från 

sponsorerna finns. Detta går att koppla till den normativa aspekten (Clarkson, 1998, s.178 & 

Freeman 1999, s.233ff) som går ut på att lyssna på de nyckelintressenter som finns och ta till vara 

på deras åsikter. I denna aspekt behandlas intressenterna olika beroende på hur aktiva de är i 

organisationen, en aktiv intressent gäller det att ta väl vara på, lyssna på och reflektera med. I 

denna aspekt ser organisationen även till etiska överväganden vilket är någonting som Inger 

Arnesson (Sunnanå SK) talar om: 

 

Det viktigaste är att ha sponsorer som ser vilka värden som vi kan ge för att stärka 

deras varumärke och vad de kan ge för värden tillbaka till oss, det blir som ett 
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samspel. Idag kan sponsorerna också se värdet i en jämställdhetssyn, att synas både 

bland kvinnor och män, tillsammans med en klubb som har helheten med såväl bredd 

som elitverksamhet. 

 

Även UIK pratar om att deras kontakt med företagen ser olika ut beroende på vilken engagemang 

företaget visar i föreningen. Ett företag som visar mycket engagemang är det viktigare att ha en 

god kontakt med, dock har de ingen marknadsgrupp med sponsorer som Sunnanå har. Umeå 

Södra arbetar däremot inte på detta sätt, detta kan till stor del ha förklaringen att det är ideella 

krafter som sköter sponsorfrågorna och att dessa oftast har ett jobb på sidan av idrotten som tar 

upp tid på dagarna. Föreningen håller i dagsläget på med en utvärdering om hur deras kontakt 

med sponsorer ser ut och vad som kan förbättras. Vid intervjuerna med sponsorerna till Umeå 

Södra sa en av dem att de tyckte det var synd att de inte hade en mer aktiv kontakt men att de har 

förståelse för att föreningen inte har tid. Den andra sponsorn, Restaurang Balder, är i dagsläget 

nöjd med den kontakt som nu är och vill inte ha mer insikt i föreningen, vilket visar på frågan om 

de skulle vilja mer involverade i föreningen: 

 

Inte personligen, jag känner att jag inte har tid att vara mer involverad. Sedan skulle 

de säkert kunna vilja det, man skulle säkert kunna vara arrangör för fler fester och 

middagar utan att ta betalt. Det gäller att fundera på de erbjudanden man får, det är 

en tidsbesparingsfråga. 

 

Det här visar på att det finns ett intresse från de företag som inte är involverade i föreningen att 

bli mer involverade. Det handlar om att föreningen ska ta första steget och komma med idéerna 

för att företagen, som oftast har ett fullspäckat schema, ska bli mer engagerade i föreningen. Den 

allmänna uppfattningen bland föreningsrepresentanterna är att de vill att företagen ska bli mer 

inblandade i vad som händer i föreningen, men att det kräver tid och att annat måste prioriteras 

först.  

 

Som synes i teoridelen pekar Phillips (2003, s.161) på att intressenter till föreningen måste 

behandlas lika och att teorin syftar till ett välmående för de som kan hjälpa eller hindra det 

föreningen vill uppnå. Den övergripande uppfattningen är att relationen mellan förening och 

företag är god och att den hela tiden utvecklas till det positiva. Intervjuerna visar på att både 

företagen och föreningarna vill komma åt varandras kontaktnät och att de genom dessa ser fler 

potentiella kunder. Det hela mynnar ut till att de båda parterna använder varandras kompetenser 

för att i slutändan dra nytta av det för deras egna intressen. Föreningarna har under senare år 

börjat arbeta mer med kommunikation till företagen för att få dem mer involverade i vad som 

händer i föreningen. Detta har dock i de flesta fall ingenting med den finansiella krisen att göra, 

utan det snarare handlar om företagen vill ha ett samarbete som de själva får ut någonting mer av 

än att bara synas under matcher. På frågan om sponsorernas inställning och krav hade ändrats 

sedan den finansiella krisen svarar Britta Åkerlund hos Umeå IK följande: 

 

Nej jag skulle inte vilja säga att det är finanskrisen, däremot tror jag att sättet att 

samarbeta har ändrats. Fast det är en trend som jag tror har startat innan 

finanskrisen, det är mer tjänster och gentjänster. Det är intressant det här med att ha 

event, att våra spelare är engagerade ute hos företag, att man har den typen av 
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aktiviteter istället för att bara ”tack för att du lägger in en annonsering”. Det blir 

mindre av att bara exponera sig och mer av att skapa relationer. 

Den finansiella krisen har alltså påverkat, men inte i hur involverade företagen är i föreningen. 

Som det ser ut idag arbetar föreningarna med att skapa bättre relationer och få företagen att bli 

mer involverade i vad som händer i och runt föreningen. Detta är en process som i två av tre fall 

startade innan den finansiella krisen och där det i det tredje fallet inte är krisen som har varit 

anledningen till att organisationens arbetssätt omarbetas.  

4.2 A-ERIC 

Vi kommer här presentera hur företagen vill synas genom föreningarna utifrån de olika sätt som 

presenteras i teoridelen, det vill säga; associationer, exponering, relationsmässig och integrerad 

kommunikation (Jiffer & Roos 1999, s. 36-ff). Vi kommer även vända på det och presentera hur 

föreningarna vill att företagen ska synas, hur de jobbar och vad de erbjuder för att skapa goda 

och hållbara sponsorkontakter.  

 

Att associeras är viktigt 

När det kommer till de fyra aspekterna som Jiffer och Roos (1999, s. 36-ff) tar upp syns det 

tydligt att de flesta företagen vill associeras med föreningen och få ett utbyte för att både 

företaget och föreningen ska tjäna på ett samarbete. Den anonyma tidigare sponsorn till Umeå IK, 

säger följande; 

 

I fortsättningen så tror jag att fler vill ha någon typ av paketlösning, att kunna hitta 

någon win-win situation. Hur kan vi samarbeta på ett bättre sätt, så vi kan synas på 

ett bättre sätt. Till exempel att vi kan få låna någon stjärna till något event eller om 

förebilder från klubben kan visas upp vid vissa sammanhang, t.ex. föreläsare för oss 

i personalen, det är viktigt också att vår personal känner sig stolta när dem ser 

varumärket tillsammans med UIK. 

 

Här pratar den sponsoransvarige om att det är viktigt att skapa ett samarbete som båda parter blir 

nöjda med. Det är viktigt att de som jobbar inom företaget får ut någonting positivt av 

sponsringen och att de inte bara ser det som pengar som försvinner. Genom föreningarna kan 

också företagen nå ett större kontaktnät med andra företagare inom samma kommun. Det här är 

också någonting som föreningarna talar om, att de genom de företag som sponsrar har möjlighet 

att skaffa sig ett större nätverk och skapa framtida samarbeten. Sponsorerna menar också att 

aktiviteter tillsammans med föreningen är viktig, att skapa ett event med några spelare ur laget 

eller som Josef på Electrolux fick möjlighet till, att ha en säsongsavslutning för föreningens 

medlemmar och övriga sponsorer i sin butik.  

 

Vi hade till exempel en säsongsavslutning här hos oss då alla spelare och sponsorer 

var här. Det är ju ett jättebra mervärde för oss att få hit sponsorer, spelare och 

ledare för att visa upp vår verksamhet. Det är ju ett lysande exempel på någonting 

som ger ett bra mervärde för oss 

 



27 

 

Företagen pekar också på att det är lite speciellt att associeras med just idrotten och att denna 

framkallar många positiva värden, vilket även Jiffer och Roos beskriver (1999, s. 36-ff). Här 

menar de flesta att idrotten, förutom att den lockar publik, är bra att förknippas med eftersom den 

har många goda egenskaper. Att idrott ofta är en stor del i stad och kommun samt att många är 

intresserade och engagerade inom idrotten. Idrott är också någonting som får stor uppmärksamhet 

av media och då det går bra för stadens lag är det inte ovanligt att de hamnar på förstasidorna i de 

lokala nyhetstidningarna. Anonyme nuvarande sponsor till Umeå Södra säger följande om hur 

viktigt det är att förknippas med idrott;  

 

Det finns ju många goda perspektiv att ta med, att man når ungdomar och att det 

finns ett förebyggande syfte och att det finns ett hälsoperspektiv, Vi kan också bjuda 

på ett mervärde till våra kunder genom att dem kan få gå på ishockey, fotboll eller 

innebandy och att de genom detta uppmuntras att aktivera sig. 

 

Exponering 

De flesta företag nämner också att det är viktigt att synas vid arenan och på matchdräkter, det vill 

säga det Jiffer och Roos (1999, s. 36-ff) kallar exponering. Alla företag som sponsrar vill på 

något sätt synas tillsammans med föreningen, antingen på arenan, på matchkläder, i programblad, 

vid spelarpresentationer eller att företagen anordnar event tillsammans med föreningen. Just 

publicitet är något som flertalet sponsorer anser vara viktigt då det är deras sätt att synas via 

föreningen, ju mer föreningen syns desto mer exponeras företagen. Det märks här skillnad på i 

vilken division föreningen spelar i och hur framgångsrika de är. Vid större evenemang ökar oftast 

viljan att sponsra på grund av att det då finns tillfälle att nå ut till fler potentiella kunder, 

samtidigt som föreningarna här ser ett tillfälle att tjäna mer pengar av samma anledning. Sune på 

Motorcentralen, Umeå IK:s huvudsponsor, berättar här hur viktig exponering var för dem när 

UIK var på sin absoluta topp;  

 

Då hade vi mycket visningar på matcherna, vi var alltid med och körde t.ex. ärevarv 

runt fotbollsarenan när Umeå IK hade vunnit SM-guld. Vi gjorde allt vi kunde, när 

dem kom hem efter att de vunnit champions league åkte vi kortege genom staden och 

kommunen hade mottagning på Rex där varenda tv kanal var. Vi var på första 

sidorna egentligen överallt, vi är ute efter att varumärket skall synas i tv och media. 

 

Trots att både företagen och föreningarna påpekar att det är främst mål och vision som ligger till 

grund för om ett samarbete inleds visar ovan nämnda citat att den sportsliga framgången också 

vägs in. Det är även någonting som stärks av Erik Lyxell (Umeå Södra) när han berättar om att 

det var ett betydligt större engagemang från företagen under det år de var uppe i damallsvenskan. 

Dock är det oftast inte bara detta som gäller utan föreningarna måste oftast ge någonting tillbaka. 

De två största föreningarna, Umeå IK och Sunnanå SK, arbetar redan mycket med vad de kan ge 

tillbaka till sponsorerna. Vad gäller Umeå Södra så håller de på att utveckla en arbetsplan som 

handlar om vad de kan ge tillbaka för att på så sätt kunna locka fler sponsorer och stå sig bättre i 

konkurrensen från andra föreningar. De föreningsansvariga nämner att det är en viktig del att ge 

någonting tillbaka, men de är också noga med att påpeka att de inte tror att det är den finansiella 

krisen som gjort att sponsringen ändrats utan mer att det är en förändring som pågått under längre 

tid. Många av företagen håller med om detta och vissa tror att det har blivit en hårdare 

konkurrens från andra föreningar som gör att föreningarna måste jobba hårdare med att 
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uppmärksamma och ge feedback till sina sponsorer. På frågan om de ändrat hur de går ut till 

företagen säger Erik Lyxell följande; 

 

Ja vi håller på med något sådant nu i och med att vi ändrar om i organisationen. 

Sedan har vi även gjort om i styrelsen och det har hänt lite även inom andra delar, vi 

är färre och det är ganska många nya. Men jag ser inget samröre med den 

ekonomiska krisen, det är mer föreningen i sig. 

 

Vad gäller föreningarna så är det viktigt att ett företag som sponsrar dem är förknippade med 

målen och visionen inom föreningen. Två av föreningsrepresentanterna menar på att företag som 

inte stämmer överens på det etiska planet inte skulle få sponsra dem. Den tredje, som också 

tillhör den minsta klubben, är här av en annan uppfattning och menar här att det är viktigt men att 

det också måste ses ur en ekonomisk synvinkel. Samtidigt är det här viktigt att tillägga att det inte 

har varit några sådana företag som har frågat om de får sponsra och att det är väldigt sällan som 

föreningarna tackar nej till någon. De föreningsansvariga pekar också på att det är viktigt att 

företagen syns och exponeras under matcher men att det är olika och att vissa sponsorer hellre 

arrangerar ett event med spelarna i laget, Britta Åkerlund från Umeå IK beskriver detta på 

följande sätt: 

 

Vi har allt ifrån de som bara vill synas på arenorna och ingenting annat till de som 

bara vill att tjejerna ska finnas med på några event som de anordnar, så det är ju 

liksom raka motsatser. Det finns alla kombinationer.  

 

Britta pekar här på hur viktigt det är för en förening att vara flexibel samt vara öppen för olika 

förslag. Dagens sponsorer vill inte bara synas på reklamskyltar runt arenorna, de finns flera som 

vill ha andra olika event och för föreningen är det viktigt att se till företagens behov. De övriga 

två aspekterna, relationsmässig och integrerad kommunikation (Jiffer & Roos 1999, s. 36-ff), 

benämns av några företag men är inget övergripande. De flesta sponsorer talar dock om att det är 

viktigt med en bra relation till föreningen, men då inte på samma sätt som Jiffer och Roos menar 

med det. Kringarrangemang har funnits ibland men då främst vid väldigt speciella tillfällen till 

exempel när Umeå IK vann Champions League (se citat från Sune Joelsson ovan). I den vanliga 

vardagen finns det antagligen inte nog med mottagare för att kosta på ett kringarrangemang.  

 

De flesta företagen vill genom sin sponsring till en idrottsförening nå ut till fler personer. 

Majoriteten av de intervjuade företagsrepresentanterna berättar att de är mer än en orsak till att de 

valt att sponsra, ofta gäller det saker som kan gynna både förening och det egna företaget. 

Markus Brattlöf (Balder restaurang) som sponsrar Umeå Södra berättar vad de vill få ut av sin 

sponsring och var de vill synas: 

 

Egentligen vill vi bara ha någon slags reklam. Det ska ge något för restaurangen, sen 

vill vi att det ska ge någonting för föreningen, man kan erbjuda dem lite lättare 

ekonomi genom att deras spelare kan äta gratis här. Man vinner ju på det också, man 

stödjer någon och då får man reklam.  

 

Företagen som valt att sponsra de utvalda föreningarna värdesätter främst de värderingar och det 

som föreningen står för som främsta punkt. Vad föreningarna värdesätter vid sponsringen handlar 
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om mer än det kapital som klubbarna får in. Inger Arnesson som är sponsoransvarig för Sunnanå 

SK beskriver vikten av att de sponsrande företagen samarbetar med föreningen: 

 

Det är oerhört viktigt att företag samverkar tillsammans med oss och det har 

historiskt också varit så att vi har haft sponsorer som ställer sig bakom våra 

värderingar. De flesta sponsorer är med oss för att de tycker att vi är duktiga med 

utbildning och utveckling, inte bara på elit nivå utan också med bredden. 

 

Här visas hur viktigt det är att jobba med så kallade mjuka värden i en organisation, för Sunnanå 

har det varit avgörande för att de ska få företag intresserade. Genom att vara framstående inom 

utbildning och utveckling så vill fler företag förknippas med dem, vilket går att koppla till Jobber 

och Fahys (2006, s.245) associationspunkter som vi oftast förknippar med idrott, vilka är; 

hälsosam, ungdomlighet, energi, snabb och livfull. Eftersom Sunnanå kan erbjuda dessa värden 

till företag som både vill synas i elitverksamhet och de som vill synas i breddverksamhet så har 

de arbetat fram ett fungerande sätt att för att få fler sponsorer. 

4.3 Kommunikation 

Ur denna kategori kommer vi att presentera hur kommunikationen sker mellan föreningarna och 

dess sponsorer, samt hur de involverade parterna upplever hur kommunikationen fungerar. 

Kommunikationsavsnittet kommer att utgå från Laswells kommunikationsmodell (Braddock, 

1958, s.88-93), för att koppla ihop detta med utfallet av intervjuerna.  

 

Hur ser kommunikationen ut 

Kommunikationen mellan de utvalda föreningarna och de sponsrande företagen startas oftast med 

ett telefonsamtal från föreningen, som senare utvecklas till en mer kontinuerlig samtalsväxling 

ifall ett intresse för båda parternas mål uppstår. Föreningarna är i de flesta fall initiativtagare till 

ett samarbete. Detta går att koppla till första stadiet i Laswells kommunikationsmodell där 

idrottsföreningen i detta fall är kommunikatören (Braddock, 1958, s.88-93). På frågan vilket som 

är det vanligaste kommunikationssättet vid en ny kontakt säger den anonyme nuvarande sponsorn 

till Umeå Södra följande: 

 

Första kontakten sker nästan alltid via telefon, sen vill man träffas och så, när det är 

nya partner som hör av sig eller föreningar som kommer med nya förfrågningar så 

hänvisar vi till webben där man kan fylla i ett formulär där vi kontaktar dem, men 

telefon är det vanligaste.   

 

Trots att det i de flesta fall är föreningarna som tar första kontakten med företagen så framgår det 

ur intervjuerna att det händer att företag själva söker upp föreningar med förfrågan om att starta 

ett samarbete. Denna förfrågan kan ses som andra stadiet i Laswells kommunikationsmodell 

(Braddock, 1958, s.88-93) där budskapet önskar nå fram, i detta fall en förfrågan om ett 

samarbete. Detta uppfattas dock som något unikt, och något som inte sker vid många tillfällen. 

Föreningarna som blivit kontaktade av företag som vill sponsra har uppfattat det som positivt. 

Förekomsten av företag som blir kontaktade av idrottsföreningar som vill att dem skall sponsra är 
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dock mer regel än undantag. Denna del går i sin tur att ses i Laswells modell (Braddock, 1958, 

s.88-93) där de kontaktade företagen liknas som mottagare.  

 

Ur de intervjuer som genomförts har det kommit fram att företagen vill ha något mer utav 

föreningarna för att de skall bli intresserade av att sponsra. I många fall är det föreningar som 

söker kapital och i sin tur erbjuder reklamplatser och liknande för företagen att marknadsföra sig. 

Dock går det att urskönja en ny trend där företagen mer söker en samarbetsparter än att bara 

agera som sponsorer. Företagen vill se ett utbyte för att detta skall kunna gynna båda parter vilket 

kan ses i Sune Joelssons (Motorcentralen) uttalande:  

 

Att vi tar initiativ till ett samarbete är unikt, men vi får ju mycket förslag från 

idrottsföreningar. Det känns ungefär som att många har ingen plan utan de kommer 

bara och vill ha pengar, då blir det sällan någonting, man måste se vad vi vinner på 

det. Vi kommer i år att satsa på två stycken individuella idrottare som bor i Umeå, 

varför vi satsar på dem var för att de hade ett bra koncept, föreningen hade en plan 

när de kom till oss.  

 

Sune poängterar hur viktigt det är för en förening att ha en färdigställd arbetsplan när de lämnar 

en förfrågan ut till företag. Detta kan vara skillnaden om företaget väljer att inleda ett 

samarbetsavtal eller inte. Återigen så ses här vikten av att ha en anställd som jobbar med 

sponsring för att på så sätt kunna finslipa arbetsplaner och komma med ett lämpligt upplägg när 

föreningen går ut till företaget. 

 

Kommunikation mellan företag och förening  

Studiens resultat har visat på att de flesta parter är nöjda med kommunikationen mellan 

respektive förening och dess sponsorer. De flesta föreningar försöker ha så kontinuerlig kontakt 

med sponsorerna som möjligt, ofta sker denna kontakt via e-post eller telefon. Sponsorerna är till 

största del nöjda med kommunikationen, där det dock har påpekats att ju mer kontakt desto 

bättre. Ur de intervjuade föreningarna så skiljer det sig i såväl tid och resurser till en regelbunden 

kontakt med sponsorer, ofta beroende på om föreningarna har en anställd som jobbar med 

sponsringen eller om det är ideella krafter som sköter den biten. Det framgår från intervjun med 

Umeå IK:s sponsoransvarige att relationerna till sponsorerna kan skifta beroende på sponsorers 

storlek och dess engagemang i föreningens verksamhet. På frågan om de behandlar sponsorer 

olika beroende på deras storlek och vad de hjälper till med svarar Britta enligt följande:  

 

Ja så är det nog, vi har ju olika åtaganden med olika parters, en stor partner har vi 

ju naturligtvis mer åtaganden mot och många fler anledningar för oss att ha kontakt 

med dem, medan vissa hör man inte av mycket förrän det är dags med ett nytt avtal.  

 

Kommunikationen mellan förening och dess sponsorer sker som sagt oftast via telefon eller e-

post, där kontinuerliga nyhetsbrev är ett exempel. Denna typ av kommunikation kan kopplas till 

Laswells modell (Braddock, 1958, s.88-93) där telefon eller e-post anses vara den kanal som 

används som kontaktform. Sponsorerna berättar även att besök görs vid olika tillfällen när tid 

ges, oftast är det inför eller vid speciella händelser och matcher där specifika insatser behöver 

diskuteras. En anonym nuvarande sponsor till Umeå Södra beskriver hur samarbetet och 

kommunikationen mellan dem och föreningen ser ut:  
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Det fungerar väl, det är blandat men just Umeå Södra, man kan se att de inte har så 

mycket tid att engagera sig så dem har inte tid att höra av sig så ofta som man kanske 

skulle kunna ha önskat. Det är lite oplanerat, det är ganska vanligt att föreningar har 

en sponsorsansvarig som har ett vanligt jobb och ska försöka sköta det på sidan, 

vilket gör att kan vara svårt att ha en kontinuerlig kontakt.  

 

Skillnaden i hur kontakten sköts mellan förening och sponsorerna skiljer sig väsentligt beroende 

på föreningens organisation och dess storlek. I Sunnanås fall har det ur studien kommit fram till 

att sponsorerna är mer än nöjda med den kommunikationen och det samarbetet som parterna har. 

Josef Lundqvist som representerar Electrolux beskriver och poängterar att de är nöjda med hur 

samarbetet ser ut för tillfället, samt att det går att utveckla vidare.  

 

Ja vi är nöjda, med de resurser som de har så gör de ett jätte bra jobb, sen tror jag 

att dem skulle vilja ha mer resurser och då kunna göra ännu mer men jag tycker att 

de värderar sina resurser väldigt bra. Ju mer de har möjlighet att jobba med oss 

företag som sponsrar ju mer positivt inställd blir man ju, man känner att man får mer 

tillbaka.  

 

Trots att Sunnanå, som jämfört med de andra föreningarna ligger steget före, jobbar aktivt med 

sponsring så finns det även hos dem områden att förbättra. Även om de flesta intervjupersonerna 

är nöjda med den kommunikation och det samarbetet som finns så är alla av den åsikten att 

samarbetet kan förbättras. Den kommunikation som finns mellan parterna och det samarbete som 

genomförs kan liknas vid sista stadiet i Laswells modell (Braddock, 1958, s.88-93) som beskriver 

vilken effekt dialogen har. Erik Lyxell som är sponsoransvarig för Umeå Södra beskriver hur de 

anser att dialogen och samarbetet kan utvecklas: 

 

Mer träffar, där vi kan höra med dem vad dem vill få ut av sin sponsring och vad 

företaget vill ha hjälp med. Det kan ju vara väldigt många saker, sponsring är ju inte 

bara att dem ställer upp med pengar utan att vi kan göra arbeten hos företaget. 

Träffar man företagen oftare så är ju chansen större att de har någonting nytt, det är 

ju precis som på vilket företag som helst, träffar man dem oftare så får man fler jobb 

av dem och det gynnar ju båda parter.  

 

De intervjuade föreningarna berättar att sponsringen mellan förening och företag har förändrats 

de senaste åren och att relationen mellan båda parter börjar mer och mer likna ett närmare 

samarbete. Sören som är sponsoransvarig för Sunnanå SK berättar att dem för tillfället arbetar på 

ett pilotprojekt där dem vill utveckla en bättre marknad och kommunikationsplan, för att kunna 

erbjuda företagen något mer än det som nu är fallet.  

 

Störningsmoment i kommunikationen 

De så kallade Environmental factors (miljömässiga faktorer) som Jiffer och Roos (1999, s. 31-

32) beskriver har en indelning med tre olika grupper. Vilka i sin tur går att koppla till den 

kommunikation och det samarbete som föreningarna har till de sponsrande företagen. De 

personliga och sociala störningsmoments som kan påverka relationen mellan föreningarna och 

sponsrande företagen kan ses vid den personliga kontakten hos de personer som är ansvariga för 
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kontakten mellan parterna. Majoriteten av de intervjuade personerna säger att de inte har upplevt 

några större problem angående kontakten dem emellan. Ett problem som skulle kunna uppstå är 

dock ifall föreningarna skulle byta kontaktperson till en person som på något sätt skulle kunna 

stöta sig med företagsrepresentanten. Exempel på detta kan ses vid om en ny person skulle vilja 

ha en olik relation som inte stämmer överens med vad som tidigare kommit överens om.   

 

Karaktären av media går att koppla till vilken bild de sponsrande företagen vill visa upp genom 

att ha ett samarbete med en idrottsförening, en del av detta är sponsoravtalen som upprättats dem 

emellan. Anonym tidigare sponsor till Umeå IK beskriver hur viktigt det är att idrottsföreningen 

följer de avtal som finns: 

 

Vissa föreningar som man har kommit nära då har man skrivit ner i avtalet t.ex. att 

det inte får förekomma droger, att man ska vara värdiga ambassadörer för företaget 

och uppträda korrekt. Det har aldrig hänt tidigare att vi har brutit ett avtal på grund 

av detta men skulle något liknande uppstå så finns den möjligheten.  

 

De samhälleliga störningsmomenten som kan uppstå i sponsorsamarbetet är till stor del hur det 

ekonomiska klimatet i samhället är. De svåra ekonomiska förutsättningar som både företag och 

föreningar har för tillfället, har stor påverkan på båda parters ekonomi. Britta Åkerlund som är 

(Umeå IK) beskriver en del av krisen följder: 

 

Min upplevelse var att vintern 2008-2009 när vi skulle teckna nya avtal med partners 

så hade ju hela den här stora osäkerheten inträffat. Jag upplevde många samtal där 

företag sa att dem gärna skulle vilja gå in och jobba med Umeå IK men att dem inte 

kunde på grund av deras företagsekonomiska situation. Som jag ser det så har 

finanskrisen slagit ganska hårt mot idrottsrörelsen.    
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5. Diskussion 

 

I diskussionen kommer vi att presentera våra tankar och funderingar utifrån empiri/analys. 

Diskussionen är uppbyggd på ett liknande sätt som empiri/analys med att först diskutera utifrån 

mål och vision samt den finansiella krisen. Efter det kommer vi att diskutera de tre olika 

teorierna samt visa vilka tankar och funderingar vi har.  

 

Finansiell kris/Mål och vision 

Innan vi började skriva uppsatsen ansåg vi att den finansiella krisen hade påverkat sponsringen 

relativt mycket eftersom företagen har genomgått en jobbig tid. Under studiens gång har vi 

sedermera märkt att sponsringen har påverkats men inte i det omfång vi trodde. Vi anser att 

sponsringen har varit stabil och ett exempel på detta är en FoU rapport där RF presenterar att 

sponsringen till idrotten ökat. Dock har vi märkt att det idag är viktigt för föreningarna att ha 

tydliga mål och en tydlig vision att presentera till företaget och att detta i många fall är viktigare 

vad föreningen presterar sportsligt. Vi blev överraskade över hur viktiga föreningens mål och 

vision är, detta eftersom sportsliga framgångar ofta föder mer uppmärksamhet och således fler 

möjligheter för företagen att synas.  

 

Många företag vill bli förknippade med föreningar som arbetar på ett genomarbetet sätt och har 

en tydlig strategi runt hur ett samarbete ska fungera. Detta trodde inte vi var så viktigt som 

uppsatsen har visat att det är. Vi trodde innan uppsatsskrivandet att sponsringen inte hade 

utvecklats till den grad som den nu ligger på. Det blir mer och mer som ett samarbete där båda 

parter är lika värda och har lika mycket att säga till om, det vill säga en win-win situation för 

såväl företag som förening.  

5.1 Stakeholder 

Traditionellt sett anser vi att sponsring har sett ut som den instrumentala aspekten, det vill säga 

en relation där företaget går in med kapital för att hjälpa föreningen på det sportsliga området. 

Där föreningen i sin del visar upp en reklamskylt på hemmaarenan. Under uppsatsen har vi fått 

reda på att det är viktigare än vad vi trodde att ha goda och aktiva relationer. Som det ser ut idag 

med ett allt hårdare företagsklimat tror vi att sponsringen kommer gå mer och mer mot den 

normativa aspekten. Vi anser att både föreningarna och företagen måste tjäna på sponsringen och 

att detta är viktigt att inse för föreningarna, de måste erbjuda en win-win situation till 

sponsorerna. De som är kvar i det äldre tänket där relationerna inte är lika viktiga kommer få det 

svårt att hitta sponsorer eftersom det från andra håll blir fler föreningar som erbjuder tjänster 

tillbaka. Vi anser att det är positivt att företagen kan se en vinst i att sponsra eftersom det är en 

viktig inkomstkälla för föreningarna.  

 

Innan uppsatsen trodde vi att den finansiella krisen skulle spela stor roll in på hur relationerna 

mellan företag och förening sköttes. Vi trodde att föreningarna skulle behövt vara mer aktiva i 

sina relationer innan och under krisen för att på så sätt klara sig igenom den svåra tiden. Detta har 

dock bara visat sig stämma delvis, då föreningarna har blivit mer aktiva i sin kontakt, men inte i 
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själva kontakten utan i antalet nya kontakter som har tagits. Vi anser det än viktigare i dagens 

rådande oroligheter inom ekonomin att föreningarna jobbar mer med att skapa goda relationer till 

företagen som kan vara intresserade av att sponsra. Vi menar att det är viktigt för båda parter att 

ta hjälp av varandra och utnyttja varandras kontaktnät för att på så sätt utveckla sin egen 

verksamhet.  

 

Vi blev överraskade av det faktum att företagen ville vara så pass involverade i föreningarna och 

vad som händer runt omkring dem. Det har visat sig att företagen vill vara delaktiga och att en av 

föreningarna har en marknadsgrupp där sponsorrepresentanter sitter med och ger sina synpunkter 

på det som händer i föreningen. Vi anser att detta borde anammas av fler idrottsföreningar då 

detta anses gynna både föreningarna och de involverade företagen. Detta kan utmynna i mer än 

bara en förbättrad ekonomi för idrottsföreningarna utan det leder även till andra möjligheter. 

Sunnanå SK är enligt oss ett bra exempel på hur en förening kan arbeta för att få ut så mycket 

som möjligt ur ett samarbete. Vi vill framhäva detta eftersom de båda intervjuade sponsorerna till 

Sunnanå beskriver hur väl föreningen arbetar och att de genom detta arbete har fått ett gott 

anseende av andra intressenter.  

 

Vi anser det positivt för föreningarna att ha en anställd som är ansvarig för sponsringen, även om 

denne kostar lika mycket som den drar in så framkommer det ett stort mervärde i att ha en aktiv 

kontaktperson för sponsorerna. Detta anser vi gör att företagen blir mer involverade eftersom 

kontakten kan hållas oftare och då förbättras relationerna vilket i längden kan leda till bättre avtal 

kommande år.  

5.2 A-ERIC 

Enligt oss har exponering alltid varit en central del inom sponsringen, skulle inte föreningarna 

kunna erbjuda en plats för sponsorerna att synas på så skulle det förmodligen inte vara lika 

attraktivt för företagen att samarbete med föreningar. Tidigare anser vi att exponeringen varit den 

vanligaste formen av sponsring men att det nu under senare år blivit allt viktigare att associeras 

med kärnvärden som föreningen och idrotten står för. Studien har visat att företagen vill använda 

fler marknadsområden för att få ut det mesta av sin sponsring och nå ut till så många som möjligt. 

Vi ser det som logiskt att företagen vill använda fler olika metoder för att komma i kontakt med 

fler potentiella intressenter. Ett exempel på ett marknadsområde som kommit fram under de 

senaste åren anser vi vara bilförsäljare som förser spelarna i vissa representationslag med bilar 

vilket innebär att varje gång de använder bilen så blir det en marknadsföring för företaget. Denna 

metod ger även andra företag möjlighet att synas via reklamplatser på dessa bilar. 

 

Vi anser att det är viktigt för föreningarna att använda sig av olika marknadsområden för att nå ut 

till så många som möjligt och på så sätt kunna locka fler sponsorer. Här passar en kombination av 

de olika aspekterna i A-ERIC teorin och det är viktigt att utnyttja dem alla för att genom detta 

kunna attrahera fler potentiella sponsorer. Resultatet från vår studie har visat att företagen gärna 

jobbar med olika event och företagsträffar där representanter från föreningen ingår. Detta tror vi 

är någonting som föreningarna kan utveckla och genom detta skapa nya möjligheter samt knyta 

nya kontakter. Bevisligen har vissa branscher drabbats hårdare av den finansiella krisen än andra, 

vilket gör det än viktigare för idrottsföreningarna att ha sponsorer från olika branscher och olika 



35 

 

arbetssätt ut mot sponsorerna. Detta gör enligt oss att idrottsföreningar kan stå sig stabilare och 

inte vara lika konjunkturkänsliga vid en eventuell nedgång i ekonomin. 

5.3 Kommunikation 

Kommunikationen mellan de utvalda föreningarna och de företag som sponsrar dem sker i de 

flesta fall via telefon eller e-post. Vikten av att ha en god kommunikation parterna emellan har ur 

studien visat sig vara en av de viktigaste delarna för ett lyckat samarbete. Detta då en rak och 

tydlig kommunikation öppnar upp för ett närmare samarbete. Vi anser att kommunikationen 

mellan de båda parterna är en av de viktigaste grundpelarna för att kunna hantera en organisation 

och dess intressenter. För att företagen överhuvudtaget skall vara intresserade krävs enligt oss att 

föreningarna informerar dem om händelser i och omkring föreningen. Vi anser att 

kommunikation är någonting som går att förbättra och i dagsläget för föreningarna så finns det 

mycket som går att arbeta med. Detta stärks av företagsrepresentanter som berättar att de gärna 

vill ha mer kontinuerlig information från föreningen, de vill till exempel ha fler träffar med 

representanter från föreningen och på så sätt kunna få ut mer av samarbetet. Vi bedömer det 

också viktigt att företagen har förståelse att det ofta är ideella krafter som sköter kontakten med 

sponsorer, vilket försvårar möjligheterna att hålla den kontakt som båda parter eftersträvar.  

Vår tro innan detta uppsatsarbete var att föreningarna behövde ha en mer intensiv kontakt med 

sponsorerna under den finansiella krisen, för att kunna behålla och få nya sponsorer. Studien har 

dock visat att förändringar har skett i kommunikationen men intervjupersoner understryker att det 

inte har någonting med den finansiella krisen att göra. Utan att det istället handlar om en 

konkurrenssituation från andra föreningar som gör att de måste förbättra och bearbeta sin 

kommunikation ut mot företagen. I det stora hela menar vi att detta bra för föreningarna och 

idrotten, de har mer eller mindre blivit tvungna att omarbeta sitt arbetssätt för att kunna vara 

fortsatt attraktiva gentemot intressenter. Dock ser vi här ett problem då detta ställer högre krav på 

föreningar, som redan nu är i ett utsatt läge, där flertalet mindre föreningar kommer att få det 

svårt eftersom de endast har ideella krafter som arbetar kring sponsringen.  
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6. Slutsatser 

Relationen mellan förening och företag 

Enligt föreningarna ser relationen till sponsorerna olika ut beroende på hur stor sponsorn är. En 

större sponsor har ofta föreningarna bättre relation till eftersom de är mer mån om att denne 

fortsätter sponsra. I överlag är den instrumentala aspekten den som det går att placera in flest 

relationer under, trots att det går att se en liten förändring från föreningarnas sidor och då främst i 

Sunnanå. Detta då de mer och mer börjat involvera företagen i föreningen och det finns 

representanter som sitter med i marknadsgrupper och får tycka till om hur föreningen arbetar.  

 

Företagen är i det stora hela nöjd med sina relationer till föreningarna och även om de vill ha en 

bättre relation så finns det oftast inte tid till det. Detta är ingenting som har påverkats av den 

finansiella krisen. Det har genom intervjuerna inte framkommit något företag som upplever att 

föreningarna gör ett dåligt jobb och de är förstående i att föreningarna inte har tillräckligt med tid. 

Både företagen och föreningarna Påpekar att de ser till etiska aspekter när de letar efter 

samarbetspartners. Här märks också en skillnad från de två större föreningarna och den mindre. 

Där den mindre visserligen vill se till etik och moral men att de inte har möjlighet till detta alla 

gånger eftersom utbudet av företag som vill sponsra är färre än för de andra två föreningarna.  

 

Hur företagen vill synas med sin sponsring 

Det finns många olika sätt som företagen vill synas på genom sitt samarbete med föreningarna, 

det kan vara allt från att bara synas på arenorna eller matchtröjorna till att ha olika event där 

representanter från föreningen finns på plats. Arbetssättet ut mot sponsorerna har ändrats under 

de senaste åren till att föreningarna nu erbjuder fler olika möjligheter att synas och lyssnar på 

företagen för att få reda på vad det enskilda företaget vill få ut av sin sponsring. Detta är 

emellertid inget som har påverkats utav den finansiella krisen utan ett arbetssätt som pågått under 

en längre tid.  

 

Det vanligaste sätten som ett företag vill synas på är främst genom att associeras med föreningen 

eller genom exponering. Föreningarna har börjat inse att de kan erbjuda mycket mer än bara 

reklamplats och företagen har i sin tur insett att de kan få ut någonting mer av sin sponsring. Det 

går allt längre till att hitta en win-win situation för både förening och företag där föreningens 

framgång och status inte spelar lika stor roll som de värderingar de båda parterna står för.  

 

Kommunikation 

Kommunikationen mellan föreningarna och företagen skiljer sig mellan de tre klubbar vi har 

studerat. Det märks skillnad i vilken division föreningen spelar och om de har någon anställd som 

sköter kontakten ut mot sponsorerna. De två föreningarna som spelar i damallsvenskan, Umeå IK 

och Sunnanå SK, har överlag bra kommunikation till sina sponsorer och detta är ingenting som 

ändrats i och med den finansiella krisen. Umeå Södra håller på att ändra sitt arbetssätt ut mot 

sponsorerna men de försäkrar om att detta inte har någonting med krisen att göra utan att det är 

en process som de skulle gått igenom ändå.  
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Den finansiella krisen har gjort att föreningarna behöver ta kontakt med fler potentiella 

sponsorer. Det har alltså blivit svårare att få nya företag att sponsra än vad som tidigare var fallet. 

Annars är kommunikationen någonting som de flesta, både föreningar och företag, vill ha mer av 

men att detta inte beror på den finansiella krisen. De flesta företag är förstående över att 

föreningarna inte alltid har de resurser som krävs för att hålla en bra kommunikation.  Företagen 

har inte märkt någon skillnad i hur kommunikationen går till, de håller dock med om att de flesta 

föreningarna har ändrat det sätt de tar kontakt på och att föreningarna är mer välförberedda när de 

väl tar kontakt, men detta är någonting som i de flesta fall har skett innan den finansiella krisen 

och kan således inte kopplas till denna. 

 

Det går alltså att konstatera att föreningarna har påverkats av den finansiella krisen, det är dock 

svårt att säga att ett visst område har påverkats mycket. Istället verkar det som om de har blivit 

påverkade på många olika områden som på sätt och vis ökar effekten av krisen i det stora hela. 

Det finns vissa företag som avslutat sitt sponsorskap men de flesta företagen är kvar även om de 

inte ökar sin sponsring jämfört med tidigare år. Det går att konstatera att föreningarna har klarat 

sig relativt bra under krisen men ett varningens finger bör höjas då många företag börjat se över 

sina utgifter och att de i framtiden kanske inte är lika villiga att gå in i ett sponsorskap om de inte 

är säker på att de tjänar på det. 

6.1 Vidare forskning 

En intressant aspekt skulle vara att titta på hur den finansiella krisen påverkat på det sportsliga 

stadiet. Har konkurrenskraften inom svensk damelitfotboll minskat på grund av den finansiella 

krisen. Ideella föreningar är till stor del unikt för Sverige och det skulle vara intressant att se om 

det är någon skillnad mellan de ideella föreningarna i Sverige och till exempel damligan i USA 

vilken drivs som ett franchise företag. Det finns även andra ekonomiska aspekter som skulle 

kunnas ta upp, till exempel skulle kanske en kvantitativ studie visa på mer ekonomiska effekter 

än vad en kvalitativ gör. Det skulle också vara intressant att se hur medlemmarna, spelare och 

ledare, i föreningarna uppfattat krisen genom en kvantitativ enkätstudie som omfattar fler 

människor än vad en kvalitativ gör. 
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7. Sanningskriterier 

Lindfors (1993, s.165-172) menar att trovärdighet består av tre olika krav; intersubjektivitet, 

praktisk användbarhet och systematiken vid datainsamling och tolkning. Intersubjektivitet är 

någonting som uppnås mellan forskaren och den studerade verkligheten. Det handlar om att 

tolkningar ska kunna accepteras av både de som blir intervjuade och av andra forskare. Det är här 

viktigt att vi delar med oss av de tolkningar vi gör till intervjupersonerna för att få deras 

acceptans till att skriva med det i uppsatsen. Något som kan bli problematiskt är betydelsen av 

den relation som skapas mellan forskaren och intervjupersonen. En negativ relation kan leda till 

att intervjupersonen i ett senare skede ej medger publicering av vissa fakta medan det i en positiv 

relation finns en större möjlighet att motsvarande publicering godkänns. I vår studie har alla 

respondenter valt att godkänna publicering efter att de har godkänt vår intervjutranskribering, en 

transkribering som har gjorts samma dag som intervjun har ägt rum och sedan skickats till 

motsvarande intervjuperson. Åtta av tio respondenter har gett sin tillåtelse till att publicera sitt 

namn och den organisation denne företräder, två stycken har dock valt att få vara anonyma vilket 

vi har respekterat och således anammat detta.  

 

Praktisk användbarhet avser teorins tillämpbarhet vid praktiskt handlande. Detta innebär att ett 

kriterium för en bra teori är att den passar och fungerar i sitt sammanhang. Dock är det svårt att 

utvärdera detta under själva forskningsperioden och istället avgörs detta i efterhand då det visar 

sig om teorin kunde anpassas för liknande studier som den egentligen inte är anpassad för. 

(Lindfors 1993, s.165-171). Då vår studie är gjord i uppdrag av Västerbottens Fotbollsförbund 

står det klart att förbundet kommer att ta del av vår uppsats i ett fortsatt arbete kring 

idrottsföreningar i länet. Utöver uppdragsgivaren kommer vi att ge intervjupersonerna 

möjligheten att ta del av uppsatsen om de så önskar. Vi anser att studien kan vara användbar för 

såväl idrottsföreningar och idrottsförbund då arbetet tar upp centrala delar i kommunikationen 

och relationen med idrottsföreningars intressenter.  

 

Kravet på systematik vid datainsamling och tolkning gäller ett antal kriterier. Antalet forskare bör 

vara två eller flera för att på så sätt kunna hålla uppe en konstant utveckling av uppsatsen, det 

faktum att vi har varit två forskare anser vi vara något som har haft en positiv effekt sett till 

studiens resultat. Detta då vi har haft möjlighet att diskutera och argumentera tillsammans hur 

arbetet kan utvecklas och hur upplägget kring såväl intervjuer som det presenterade materialet har 

valts ut. Dels handlar det också om mätinstrumentets tillförlitlighet, för att detta ska fungera 

krävs att forskarna är noggranna med att följa och tillämpa den metod som valts och inte kommer 

in på sidospår. Arbetet anser vi ha en tydlig indelning och ett noggrant utvalt material som är 

kopplat till de teorier vi har använt oss av, även om det finns möjlighet att förbättra arbetet 

överlag. Det handlar inte om att upprepade mätningar ska ge ett liknande resultat utan om att få 

fram alla kvalitéer som finns, det är här viktigt att intervjuaren inte styr intervjupersonen. 

(Lindfors 1993, s.168-172). 

 

För att uppnå en så hög trovärdighet som möjligt har vi noggrant följt de rekommendationer som 

Lindfors (1993, s.168-172) tagit upp. Detta är något som vi tror kan påverka studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet positivt, då rekommendationerna är en bra grund till 
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uppsatsarbetet. Vi har låtit intervjupersonerna läst igenom intervjuutskrifterna för att de ska 

godkänna det material som senare ska publiceras i själva rapporten. Under själva 

intervjusituationen har vi hållit en så objektiv ståndpunkt som möjligt för att inte påverka 

intervjupersonen. Intervjutillfällena har enligt oss genomförts på ett avslappnat och konstruktivt 

sätt, en viktig del i detta anser vi vara det faktum att vi låtit intervjupersonerna själva få 

bestämma tid och plats. Under intervjuerna har vi försökt vara så neutrala som möjligt genom att 

undvika gester och kroppsspråk som kan ha påverkat intervjupersonens svar. Vår presentation av 

intervjuresultaten har efter transkribering valts ut utifrån studiens syfte och frågeställningar, 

kopplat till de teorier som arbetet grundar sig på. Vi har valt att endast visa på intervjuernas 

samtal där gester och kroppsspråk inte har presenterats. Vilket vi har valt att göra då vi inte 

upplevt att kroppsspråken eller gesterna har haft så stor inverkan på intervjutillfällena.  

 

Validitet är att mäta det som mätas skall. Kvale (2009, s.264) skriver att validitet i intervjuer 

undersöker giltighet och riktigheten i ett argument. Enligt författaren är ett giltigt argument; 

försvarbart, välgrundat, övertygande och hållbart. Gratton och Jones (2010, s. 93-95) menar att 

det finns ett antal olika aspekter att tänka på innan intervjuerna genomförs, två av dessa är Face 

validity och Content validity. Face validity innebär att ett antal personer som är insatta inom 

liknande verksamhet får ta del av studien och säga vad de tycker. Om inte detta görs finns risk att 

intervjupersonerna tycker att frågorna är opassande och inte relevanta till ämnet. Content validity, 

är relativt likt face validity, skillnaden blir här att vi låter en expert studera det vi gjort för att det 

ska bli relevant. Det sista vi bör ha i åtanke gäller först efter intervjusituationerna och det handlar 

om att den data vi fått fram ska stämma överens med tidigare gjorda undersökningar på samma 

områden. För att få hög validitet i arbetet lät vi ett antal personer läsa igenom det vi skrivit och 

vår intervjumall innan vi började med själva intervjuerna. Vi lät även vår externa handledare på 

fotbollsförbundet läsa igenom och ge sina synpunkter. 

 

Vi anser att denna uppsats ger en rättvis bild över den kvalitativa studie som vi har genomfört. 

Studien är inte på något sätt generaliserbar för hur det ser ut i övriga landet men vi ser det som att 

den visar på hur viktig relationen och kommunikationen är mellan förening och sponsrande 

företag. En annan utformning av studien hade kunnat ge mer detaljerad bild av exempelvis den 

ekonomiska ställningen hos de utvalda föreningar. 
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Bilaga 1: Intervjumall  

Företagsrepresentant  

 

Inledande frågor 

 

Vilken sorts företag? 

 

Position inom företaget? 

 

Hur stort är företaget? 

– Omsättning? 

– Antal anställda? 

   

Finansiella krisen 

 

Har den finansiella krisen påverkat ert företag?  

- På vilket sätt? 

- Vilka är de områden som drabbats hårdast? 

 

Sponsring 

 

Har den finansiella krisen påverkat er sponsring? 

 

Vad går er sponsring ut på, vad är det ni hjälper till med?  

 

Ändras er sponsring vid större evenemang, matcher osv.?  

 

Vad vill ni få ut av er sponsring?  

 

Vad är ert mål med att sponsra en idrottsförening? 

 

Av vilken anledning sponsrar ni just en idrottsförening?  

 

Varför sponsrar ni just denna förening? 

 

Vad skulle kunna få er att öka erat sponsor engagemang? 

 

Har föreningens satsning och utfall påverkat er sponsring?  

 

Hur stor del spelar föreningens mål och vision er sponsring? 

 

Hur involverade är ni i föreningen? 

- Är ni nöjd med hur pass involverade ni är? 
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Är ni nöjd med er kommunikation till den sponsrade idrottsföreningen?  

 

Hur har ni kommit i kontakt med föreningen? 

 

Sponsrar ni annat än en idrottsförening?  

 

Tidigare sponsor 

 

Sponsring 

 

Hur kom ni i kontakt med föreningen i första läget? 

 

Vad gick er sponsring ut på, vad var det ni hjälpte till med?  

 

Vad ville ni få ut av er sponsring?  

 

Vad var ert mål med att sponsra en idrottsförening? 

 

Av vilken anledning sponsrade ni just en idrottsförening?  

 

Varför sponsrade ni just denna förening? 

 

Vad skulle kunna få er att börja sponsra igen? 

 

Vad var det som gjorde att ni slutade sponsra? 

- Föreningens satsning och utfall?  

- Föreningens mål och vision? 

 

Hur involverade var ni i föreningen? 

- Är ni nöjd med hur pass involverade ni var? 

 

Var ni nöjd med den kommunikation ni hade med föreningen? 

 

Sponsrar ni annat än en idrottsförening?  

 

Föreningsansvarige/Ekonomiansvarige  

 

Inledande frågor 

 

Vilken förening representerar du? 

 

Vilken roll har du i er förening? 

 

Hur stor är er förening? 

- Sett till omsättning? 
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- Antal anställda? 

- Antal medlemmar?  

 

Allmänt/finansiella krisen 

 

Har er förening påverkats av den finansiella krisen? 

 

– Ekonomiskt?  

– Sportsligt?  

– Marknadsmässigt?  

– Sponsring  

 

Mål och vision 

 

Vad är ert mål och vision med föreningen?  

 

Har den finansiella krisen påverkat era mål och visioner?  

 

Hur viktigt är det att företaget som sponsrar förknippas med ert mål och vision? 

 

Sponsring 
 

På vilket sätt får ni kontakt med sponsorer?  

- Har ni någon standardmetod?  

- Brukar ni tacka nej till företag som vill sponsra? 

 

Vad får er att välja sponsorer?  

 

Vad vill ni få ut av era sponsorer? 

 

Hur arbetar ni för att få företag intresserat av att sponsra er?  

 

Hur ser er relation ut med era sponsorer? 

 

Hur aktiv är er kontakt med era sponsorer? 

 

Hur viktigt är det att ha olika sponsorer? 

 

Har ni någon strategi när ni går ut till företag beroende på bransch? 

 

Hur stor del av era intäkter består av sponsorintäkter? 

 

Hur involverade är sponsorerna i er förening? 

- Finns det andra parter som är mer/mindre involverade? 

 

Är ni nöjd med er kommunikation med företagen som sponsrar er?  
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