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SAMMANFATTNING 

Sektorer inom den nationella ekonomin som inte är synliggjorda i det traditionella statistiska 

systemet kan redovisas genom satellitkonton, ett statistiskt ramverk för att mäta den 

ekonomiska betydelsen av en specifik sektor. Besöksnäringen är ett exempel på en sådan 

sektor som sedan många år arbetat med att synliggöra branschens samhällsekonomiska 

effekter. Inom EU har nu arbetet börjat för att upprätta satellitkonton för idrott och intresse för 

frågan har därför väckts inom idrottssektorn i Västerbotten.  

Ur det företagsekonomiska perspektivet intresserar vi oss för hur finansiärerna bidrar till 

sektorns värdeskapande och hur detta kan komma att påverkas av ett framtida satellitkonto för 

idrott. Då den tidigare forskningen på området är begränsad uppenbaras ett behov av 

explorativa studier som inleder arbetet med att fastställa idrottens värdeskapande. 

Syftet med vår studie är att beskriva hur idrottsfinansiärerna påverkar sektorns värdeskapande 

och hur idrottsräkenskaper skulle kunna påverka dessa aktörer.  

Studien har genomförts med ett hermeneutiskt synsätt och ett abduktivt angreppssätt. Den 

teoretiska referensramen utgörs av litteratur och studier som legat till grund för utformningen 

av vår intervjuguide. Studien har varit kvalitativ och bestått av sju semi-strukturerade 

intervjuer. 

I kombination med finansiella investeringar har funnit att finansiärer bidrar starkt till 

idrottssektorns utveckling och värdeskapande genom att nyttja det beroendeförhållande som 

idrottsföreningarna har till dem. Kravet på socialt ansvarstagande och en ökad affärsmässighet 

som studien visat att finansiärerna ställer på idrottsföreningarna är strategiskt viktigt för 

sektorn i konkurrensen om finansiering med närliggande branscher. 

Vi har konstaterat att det finns ett intresse bland finansiärerna för de uppgifter ett framtida 

satellitkonto för idrott skulle kunna bidra med. Vi kan dock se att intresset är styrt av den 

kunskap finansiärerna har om hur denna information skulle kunna nyttjas för den egna 

verksamheten och att denna kunskap med fördel skulle kunna förhöjas. 

Vi har funnit att idrottsfinansiärernas påverkan av ett framtida satellitkonto för sektorn 

varierar beroende på verksamhetens storlek. Studien har dock visat klara incitament för att 

idrottssektorn skulle kunna gynnas positivt av ett satellitkonto då det skulle ge sektorn en 

legitimitet för investeringar. 
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1. INLEDNING 
___________________________________________________________________________ 

Vi ämnar i detta kapitel att presentera studiens bakgrund och de kunskapsluckor som lett till 

studiens problemformulering och syfte som följaktligen presenteras. Vidare berörs också 

studiens avgränsningar. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Ämnesval 
Intresset för att skriva en uppsats på uppdrag från näringslivet fanns hos båda 

uppsatsförfattarna redan från start och en möjlighet till detta öppnades då vi kom i kontakt 

med representanter från Västerbottens Idrottsförbund. De presenterade ett påbörjat 

projektarbete där målet är att försöka synliggöra idrotten som en näring genom att kartlägga 

sektorns effekter på samhällsekonomin. Deras uppdrag till oss var att utifrån ekonomisk teori 

belysa detta ur valfri aspekt och efter att vi läst på om ämnet fann vi detta område till stora 

delar outforskat och spännande. Då vårt intresse- och kunskapsområde ligger inom 

företagsekonomin har vi valt att granska de aspekter som rör sig inom ramen för detta.  

1.2 Problembakgrund  
Inom besöksnäringen har man under många år arbetat med att visa på turismens ekonomiska 

effekter i samhället, både på nationell och på regional nivå. Redan 1983 belyste World 

Tourism Organization behovet av att kontextualisera turismens ekonomiska konsekvenser 

inom etablerade nationella system (Bryan et al., 2006, s. 496) och år 2001 började United 

Nations World Tourism Organization att undersöka möjligheten att införa ett 

världsomspännande satellitkonto för besöksnäringen (Libreros et al., 2006, s. 83). Detta har 

lett till att omfattande forskning gjorts inom området för att visa de samhällsekonomiska 

effekterna av besöksnäringen i syfte att upprätta ett satellitkonto för branschen.  

Satellitkonton är avsedda för områden inom ekonomin som inte är synliggjorda i det 

traditionella statistiska systemet, det är med andra ord ett statistiskt ramverk för att mäta den 

ekonomiska betydelsen av en specifik sektor av den nationella ekonomin 

(www.meerwaarde.com). Satellitkonton är ett verktyg för att mäta och uppskatta värdet av 

varor och tjänster, producerade för att stödja en industri utifrån globalt fastställda begrepp, 

klassificeringar och definitioner. En ordentlig redovisning av sådana transaktioner och 

aktiviteter kan bidra med användbar information för beslutsfattare och företag angående 

fördelning av resurser och identifiering av kritiska faktorer för sektorns framgång. (Bryan et 

al., 2006, s. 494) För att konkretisera vad ett satellitkonto för idrott är kan begreppet 

idrottsräkenskaper användas. I denna uppsats används därför uttrycken satellitkonto och 

idrottsräkenskaper synonymt.   

Inom den Europeiska Unionen inleddes arbetet med att mäta de ekonomiska effekterna av 

idrott genom Europeiska Kommissionens ”White Paper on Sport” vilket antogs i juli 2007, 

där man annonserade följande:  

"The Commission, in close cooperation with the Member States, will seek to develop a 

European statistical method for measuring the economic impact of sport as a basis for 

national statistical accounts for sport, which could lead in time to a European satellite 

account for sport." (ec.europa.eu) 
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En arbetsgrupp inom området tillsattes och i oktober 2007 fastställdes definitioner av 

idrottsbegreppet i tre nivåer, de så kallade ”Vilniusdefinitionerna” av idrott. 

(www.meerwaarde.com) Dessa definitioner är avsedda att utgöra den gemensamma grunden 

för vilka variabler som skall ingå i satellitkonton för idrott för den Europeiska Unionens 

medlemsstater. Underlagen för de europeiska definitionerna är huvudsakligen framtagna i 

Österrike på uppdrag av den österrikiska regeringen, genom organisationen SpEA, 

SportsEconAustria (ec.europa.eu). Trots att flera nationer inom EU har upprättat 

satellitkonton för idrottssektorn är forskningen inom detta område väldigt begränsad.  

Under år 2010 har Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 

analyser, på uppdrag av regeringen presenterat en rapport angående kulturnäringens betydelse 

för ekonomin på regional och nationell nivå i Sverige. Denna rapport fokuserar på den del av 

näringen som kan kopplas till kommersialisering och näringsverksamhet samt tillväxt i 

framtiden. Rapporten är en del i försöket att kartlägga företeelsen av att kultur och näring 

fogas samman utifrån traditionell ekonomisk teori. (Tillväxtanalys, 2010:10, s. 8)  

Att upprätta ett satellitkonto är ett mycket kostsamt och tidskrävande projekt men trots detta 

finns ett intresse för och ett värde i att kartlägga ekonomiska effekter på regional nivå. Ett 

önskemål från aktiva inom idrotten är därför att på ett sätt liknande det i rapporten för 

kulturnäringen från Tillväxtanalys synliggöra den ekonomiska betydelsen av deras bransch. 

På regional nivå, i Västerbotten, finns därför ett intresse av att visa att sportsektorn är en 

näring som bidrar till tillväxt, jobbskapande och är skattegenererande liksom andra 

samhällssektorer (Larsson, 2010, s.1). Då stor del av idrottsnäringen drivs som ideell 

verksamhet synliggörs inte branschens ekonomiska effekter på samhällsekonomin i samma 

omfattning som andra branscher, vilket kan förklara den fördröjda utvecklingen av intresse 

från politiskt håll. En redovisning av de ekonomiska effekterna skulle således kunna ha 

inverkan på beslutsfattare inom politiken och andra finansiärer av näringens verksamhet. 

Vidare skulle konkret ekonomisk information underlätta beslutsfattande för aktiva inom 

branschen vad det gäller näringens framtid och tillväxt.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de närliggande branscherna, turism- och 

kulturnäringens effekter på samhällsekonomin är kartlagda ur både regionalt och nationellt 

perspektiv. På vilka grunder en studie av idrottens motsvarighet ska genomföras har fastställts 

av Europeiska kommissionen, men trots detta är den befintliga forskningen inom området 

begränsad till turistekonomiska effektmätningar av idrottsevenemang. Det forskningsbehov 

som uppenbaras inom området för samhällsekonomiska mätningar av idrott är därför 

explorativa studier som inleder arbetet med att fastställa idrottssektorns värdeskapande. Den 

explorativa studiens främsta ändamål är att precisera problemställningen och underlätta vidare 

forskning i området (Johansson Lindfors, 1993, s. 23).  

Genom att vi antar ett företagsekonomiskt perspektiv förflyttas fokus från nationell nivå till 

organisatorisk nivå och det blir därför intressant att studera den påverkan sektorns aktörer har 

på näringen istället för de samhällsekonomiska effekterna. Då satellitkonton har som syfte att 

synliggöra den ekonomiska betydelsen av en sektor och att ge förbättrade underlag för 

beslutsfattande blir det ur detta perspektiv intressant att belysa hur värdeskapande sker inom 

ramen för verksamheterna i sektorn, istället för inom ramen för den nationella ekonomin, och 

hur sådana underlag skulle kunna påverka detta. Då frågorna rör ekonomi och beslutsfattande 

ser vi kunskap om finansiärernas perspektiv som vitalt för den framtida utvecklingen av 

sektorn.   



3 

 

Då tidigare forskning kring idrottens värdeskapande saknas får vi utgå från generella teorier 

kring hur värde skapas. Hur värdeskapande sker råder det dock delade meningar om inom 

forskningen. Ett sätt att se på värdeskapande finns inom den resursbaserade teorin (RBT) där 

organisationen beskrivs som en bunt resurser där värde skapas genom organisationens tillgång 

till unika resurser, resurser som är svåra för konkurrenter att imitera och svåra att substituera 

(Bowman & Ambrosini, 2000, s. 1). Ett annat sätt har Porter (1985) presenterat i sin 

värdekedjemodell där han illustrerar värdeskapande inom en sektor som en kedja. Varje länk i 

kedjan bidrar till sektorns värdeskapande genom att genomföra sina aktiviteter billigare eller 

bättre än konkurrenterna. Priem (2007) menar dock att värde endast kan skapas hos 

slutkunden i kedjan och att de tidigare länkarna i denna endast kan bidra till att möjliggöra 

detta värde genom sina aktiviteter.  

För att undersöka hur verksamheterna skulle kunna påverkas är det avgörande att få inblick i 

hur beslutsprocesserna ser ut för de satsningar som görs och huruvida det finns ett behov av 

att genom en kartläggning av idrottens ekonomiska effekter få bättre underlag för dessa 

processer.  

Thjømøe et al. (2002) har genomfört en studie av företagens beslutsprocesser kring sponsring 

där han fastställt de motiv som ligger bakom besluten, vilka som fattar besluten och huruvida 

det görs utvärderingar av sponsorsamarbeten. Det som saknas i denna studie är hur 

beslutsprocesserna ser ut i detalj; vilken information som söks och vilka underlag som ligger 

till grund för besluten. Detta har Sargeant och West (2001) beskrivit i tre olika 

tillvägagångssätt; rationell, lågt engagemang och gestalt. Det tillvägagångssätt Sargeant och 

West (2001) beskriver som gestalt finner vi även ha tydliga kopplingar till det Maitlis & 

Ozcelik (2004, s. 391) visat i sin studie, där de beskriver hur känslor är högst delaktiga i 

organisationers beslutsprocesser. De detaljer i beslutsprocessen som Sargeant & West funnit 

är dock endast beskrivna i allmän konsumentbeteendeteori och inte inom idrottssektorn och vi 

finner därför att det finns en kunskapslucka att fylla inom idrottsfinansiärers beslutsprocesser. 

Då satellitkonton för idrott är ett nytt begrepp, som ännu bara praktiseras i ett fåtal länder i 

världen, kan beslutsfattares intresse för och påverkan av dessa ännu inte återfinnas i 

forskningslitteraturen. Då vi ämnar studera de förväntningar som finns hos idrottsfinansiärer 

har detta lett oss till att söka forskning baserad på hypotetiska frågeställningar om framtida 

tillstånd. Exempel på sådan forskning har vi funnit genom Andersson et al. (2004) och 

Johnsson et al. (2007) som studerat respondenters hypotetiska betalningsvilja för 

idrottsaktiviteter. Dessa studier berör dock endast privatpersoner vilket kan skilja sig markant 

från de förväntningar, den påverkan och den betalningsvilja som finns hos organisationer. Vi 

finner därför att vår studie med hjälp av de metoder som använts i dessa studier kan fylla den 

kunskapslucka som finns angående idrottsfinansiärers intresse för och påverkan av ett 

satellitkonto för idrotten.      

1.3 Problemformulering 
Hur bidrar finansiärerna till värdeskapande för idrottssektorn? Vilket intresse finns för 

idrottsräkenskaper  bland sektorns finansiärer? 

På vilket sätt förväntar sig sektorns finansiärer att idrottsräkenskaper  skulle ha betydelse för 

deras verksamhet?  

1.4 Syfte 
Syftet med vår studie är att beskriva hur idrottsfinansiärerna påverkar sektorns värdeskapande 

och hur idrottsräkenskaper skulle kunna påverka dessa aktörer.  
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1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vår studie till Umeå Kommun och väljer således bort andra kommuner 

i regionen Västerbotten. Då de övriga kommunerna är mindre till invånarantal anser vi det 

mer intressant ur ett ekonomiskt perspektiv att utföra studien i Umeå, då orten genom sin 

stora befolkningsmängd är central för regionen. 

Ett samhällsekonomiskt värde av idrott är väldigt brett och skulle kunna belysas ur en mängd 

aspekter. För att fokusera vår studie har vi valt att studera det värde som skapas direkt av 

sektorns aktörer och inte den samhällsekonomiska påverkan som sker som en effekt av 

idrottsutövande. Vi fokuserar således studien på det som i ”Vilniusdefinitionerna” definieras 

som idrott i snävaste mening vilket innebär den ekonomiskt statistiskt kartlagda idrotten, 

vilket också inkluderar driften av idrottsanläggningar samt övriga tjänster inom idrotten 

(Dimitrov et al., 2006). 
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2. METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
__________________________________________________________________________________ 

Detta kapitel ämnar ge läsaren en bild av hur våra utgångspunkter format studien. Vi 

redogör för vår bakgrund, kunskapssyn, angreppssätt och studiens perspektiv samt hur den 

teoretiska referensramen valts ut. 
__________________________________________________________________________________ 

2.1 Förförståelse 
Vi som uppsatsförfattare har liknande akademisk förförståelse då båda har företagsekonomi 

som huvudämne för våra studier. Vi har således under vår studietid utvecklat ett fördjupat 

intresse för att analysera affärsverksamhet. Den breda teoretiska kunskapsbas vi har 

införskaffat genom vår utbildning kommer naturligtvis att påverka vårt sätt att se på uppdraget 

för uppsatsen då författare av annan teoretisk bakgrund troligen skulle välja att studera andra 

aspekter än de vi väljer att belysa i vår uppsats. Det tydligaste exemplet på hur vår 

kunskapsbakgrund påverkat studien är vårt val att studera problemet på en organisatorisk nivå 

för att kunna tillämpa våra företagsekonomiska kunskaper. Våra tidigare erfarenheter av 

arbetslivet är dock vitt skilda där den ena arbetat mestadels inom produktionssektorn och den 

andra inom servicesektorn, detta är något som kan göra våra grundvärderingar olika till sättet 

och sålunda även påverka det perspektiv vi har när frågor behandlas. Vidare har vi även olika 

erfarenhet av idrottsverksamhet då en av oss har en bakgrund som elitidrottare och därmed väl 

insatt i föreningslivet medan den andra har begränsade erfarenheter i området. Detta är något 

vi anser vara till vår nytta då dessa olika erfarenheter bidrar med både kunskap och 

ifrågasättande. Detta kan leda till att nya frågeställningar uppdagas och även att en mer  

nyanserad inställning till ämnet skapas genom våra olika synsätt.  

2.2 Kunskapssyn och vetenskapligt förhållningssätt  
Inom vetenskapen finns två generella uppfattningar om kunskap; den positivistiska som 

förespråkar användandet av naturvetenskapliga metoder för att studera den sociala 

verkligheten och alla dess aspekter samt den hermeneutiska som hävdar att 

samhällsvetenskapens studieobjekt skiljer sig från naturvetenskapen och därför kräver en 

annan logik för forskningsprocessen. (Bryman & Bell, 2005, s. 27,29)  

Positivismen innebär att endast de företeelser som kan bekräftas via sinnena kan betraktas 

som riktig kunskap och att vetenskapen ska vara värderingsfri (Bryman & Bell, 2005, s. 26). 

Det positivistiska synsättet är starkt relaterat till den ontologiska ståndpunkten objektivism 

som innebär att sociala företeelser och deras betydelse existerar oberoende av sociala aktörer 

(Bryman & Bell, 2005, s. 33). Vi har för avsikt att samla in primärdata genom kvalitativa 

intervjuer med representanter från olika typer av finansiärer inom idrottsnäringen. Vår 

uppfattning är att respondenterna i intervjuerna beskriver en verklighet som är beroende av 

deras person och den sociala verklighet som är unik för deras organisation och 

beskrivningarna är således inte värderingsfria eller att betrakta som generaliserbara fakta. Det 

positivistiska synsättet överensstämmer således inte med studiens intentioner. 

Till skillnad från positivismens önskan att förklara mänskligt beteende har hermeneutiken 

istället en önskan att nå förståelse av mänskligt beteende (Bryman & Bell, 2005, s.29). 

Hermeneutiken är starkt förknippat med det ontologiska synsättet konstruktionism, vilket 

innebär en tro att sociala företeelser och deras betydelse skapas av sociala aktörer och 

befinner sig i ett tillstånd av ständig revidering (Bryman & Bell, 2005, s. 34). Det 

hermeneutiska synsättet stämmer således bättre in på vårt syfte att få en förståelse för 
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resonemang och värderingar hos aktörerna från olika perspektiv av verksamhetsområdet. 

Vidare överensstämmer konstruktionismens ontologi med den uppfattning vi ovan beskrivit 

gällande vår syn på sociala företeelser och deras betydelse. 

2.3 Forskningsansats 
Utifrån det vetenskapliga förhållningssätt som valts för studien följer i regel också den 

forskningsansats som blir gällande. Det finns starka kopplingar mellan positivism och en 

deduktiv ansats medan den hermeneutiska studien ofta följer en induktiv ansats. Trots att vi 

har funnit det hermeneutiska synsättet mest lämpligt för vår studie är den induktiva ansatsen 

inte självklar, vilket framkommer i den följande diskussionen. 

Den deduktiva ansatsen har sin utgångspunkt i teorin, utifrån den befintliga kunskapen inom 

området formulerar forskaren sina hypoteser. Resultaten från den empiriska studien bekräftar 

eller förkastar hypotesen och utifrån resultaten revideras teorin. (Bryman & Bell, 2005, s. 23) 

Vår studie har sin utgångspunkt i teorin då vi utifrån befintlig forskning har formulerat de 

frågor som ligger till grund för våra intervjuer vilket överensstämmer med den deduktiva 

ansatsen. Då den befintliga forskningen till stor del behandlar andra sektorer finner vi dock att 

tillräcklig grund för att formulera hypoteser om hur verkligheten ser ut inom vårt område 

saknas.  

En annan uppfattning om förhållandet mellan teori och empiri går från motsatt håll, den 

induktiva ansatsen går från resultat av observationer till teori. Utifrån empiriska observationer 

dras således generaliserbara slutsatser. (Bryman & Bell, 2005, s. 25) Syftet med induktionen 

från ett hermeneutiskt perspektiv är dock inte att verifiera teori som inom den positivistiska 

skolan utan istället att generera teori, forskaren bör närma sig empirin med så få teoretiska 

förföreställningar som möjligt för att undvika teoretisk styrning. Vid en induktiv ansats styrs 

sättet att närma sig den empiriska verkligheten av den kunskap och förståelse som efter hand 

utvecklas. (Johansson Lindfors, 1993, s. 57-58) Vår studie överensstämmer till stora delar 

med den induktiva ansatsen då vi avser generera teori inom ett nytt område genom kvalitativa 

intervjuer där vi söker nå förståelse av respondenternas verklighet. Då vår studie har sin 

utgångspunkt i teorin kan vi dock inte hävda att vi är fria från teoretisk förförståelse och 

därmed blir inte heller den induktiva ansatsen helt passande för vår studie. 

Mellan dessa två motsatta ansatser finns en gyllene medelväg i ett tredje angreppssätt, 

abduktion, vilket innebär en växelverkan mellan teori och empiri. I verkligheten kan den 

hermeneutiskt orienterade forskaren ha svårt att bortse från befintlig teori och en växelverkan 

mellan teori och empiri blir därför det övergripande angreppssättet i många vetenskapliga 

arbeten. För den hermeneutiskt orienterade forskaren innebär detta en arbetsgång från teorin 

via empirin tillbaka till teorin. Det är dock viktigt att forskaren förhåller sig öppet och låter 

iakttagelserna fylla och/eller omformulera det teoretiska perspektivet. (Johansson Lindfors, 

1993, s. 59-60) 

Då varken en deduktiv eller en induktiv ansats har funnits helt passande för utformningen av 

vår studie har detta lett oss till det tredje alternativet för angreppssätt, abduktion.  Då vi 

genom tidigare forskning lagt grunden för vår intervjuguide har studien en teoretisk 

utgångspunkt, vilket innebär att vi till en början har en deduktiv ansats. De ämnesområden 

som berörts i intervjuerna är därmed delvis styrda av den befintliga forskningen men 

intervjuernas utformning öppnar också för att andra ämnen behandlas vilket innebär att vi i 

detta skede går över till en induktiv ansats där den kunskap och förståelse som intervjuerna 

ger får styra oss. Den induktiva ansatsen får sedan vara gällande för den resterande delen av 

studiens genomförande då sammanställningen av studiens empiriska material och de resultat 
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som dessa visat på jämförs med den tidigare forskningen från vår teoretiska referensram samt 

den ytterligare teoretiska kunskap som våra teoretiska reflektioner av insamlad empiriska data 

visade sig behöva.  Att vi således växlar mellan att vara deduktivt och induktivt styrda genom 

studien kan ses som en iterativ strategi vilket följaktligen gjort att vår forskningsansats, i 

enlighet med begreppet abduktion, växlat mellan empiri och teori under studiens 

genomförande. 

2.4 Perspektiv 
Idrottssektorns aktörer har vi identifierat utifrån resonemanget att alla aktiviteter som leder 

fram till den slutliga ”produkten”, i detta fall idrottsutövande, ska ingå på samma sätt som den 

”kulturella kedjan” beskrivs i kulturaktivitetsforskning (OECD, 2005, s. 61). Vi har därmed 

funnit att idrottsförbundet, kommunen, sponsorer, idrottsföreningar samt idrottsutövare 

representerar olika perspektiv av sektorn. Vid betraktandet av näringen som en kedja 

uppenbaras att de aktörer som befinner sig tidigare i kedjan bör ha stor påverkan för senare 

led och vi finner därför att dessa blir mer intressanta för våra frågeställningar kring ekonomi. 

Vi har därför valt att studera hur värde skapas för sektorn ur finansiärernas perspektiv. För 

idrottssektorn har vi identifierat dessa som staten genom idrottsförbundet, kommunen genom 

kommunstyrelsen och Umeå Fritid samt näringslivet genom sponsorer. 

Den problemställning vår studie avser att besvara är intressant ur finansiärernas perspektiv då 

idrottsräkenskaper  skulle kunna underlätta och effektivisera beslutsprocessen för framtida 

ekonomiska satsningar. Genom att anta ett perspektiv där flera finansieringsintressenters syn 

på de aktualiserade frågorna beaktas ökar våra möjligheter att få ta del av den information 

som är av avgörande relevans för vår studie då samtliga intressenter spelar en viktig roll och 

dessa inte kan ha full insyn i, eller kunskap om, varandras verksamheter. 

2.5 Val av sekundärkällor och teorier samt källkritik 
Vår inledande litteratursökning inför författandet av denna uppsats innebar att fördjupa vår 

kunskap angående satellitkonton och den befintliga forskningen på området för att samla in 

material till vår problembakgrund. I detta skede har vi tagit del av vetenskapliga artiklar såväl 

som icke-vetenskapliga rapporter från myndigheter och intresseorganisationer. Användandet 

av icke-vetenskapligt material i en vetenskaplig uppsats kan naturligtvis ifrågasättas men vi 

har gjort den bedömningen att för det syfte vi använt dem, att göra oss en bild av 

målsättningarna inom idrottssektorn och hur ämnet belysts inom andra branscher, är deras 

trovärdighet fullgod då de eventuella siffror och resultat de presenterar inte beaktas . Det icke-

vetenskapliga materialet har vi främst hittat via internet och sökmotorn Google där vi använt 

sökord som ”satellite accounts” i kombination med ”sport” ”culture” och ”tourism” och dess 

svenska motsvarigheter. Vidare har vi sedan sökt efter rapporter och dokument omnämnda i 

dem vi funnit inledningsvis. OECDs rapport ”Culture and local development” fann vi via 

Google Books genom sökmotorn ”LIBRIS” via universitetsbibliotekets hemsida. För att få ett 

mer vetenskapligt perspektiv har vi också kompletterat denna del med välciterade artiklar från 

vetenskapliga tidskrifter där framför allt Bryan et al. (2006) har haft betydelse. Dessa har vi 

funnit genom att använda tidigare nämnda sökord i databaserna Business Source Premier samt 

Sport Discus. 

De teorier vi valt att inkludera i vår teoretiska referensram är i sin helhet vetenskapliga. 

Teoriavsnittet är baserat på antingen teorier och modeller som är väl beprövade och erkända 

inom sina områden och skapade av etablerade experter eller baserad på aktuell forskning 

publicerad i vedertagna vetenskapliga tidskrifter.  
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I vår inledande litteratursökning stötte vi på Tillväxtanalys rapport om kulturnäringens 

effekter på ekonomin och denna rapport har till stor del legat till grund för de val av teorier vi 

har gått vidare med. I vår litteratursökning har vår målsättning varit att hitta teorier som 

belyser ekonomiska effekter enligt rapporten och enligt källor rapporten baseras på, såsom 

värdekedja, evenemangseffekter och betalningsvilja. Syftet med detta är att de slutsatser vi 

drar ur vår egen studie ska kunna jämföras med dem som andra gjort inom samma och 

närbesläktade områden för att undersöka huruvida resultaten reflekterar likheter och olikheter 

och vilka orsaker det finns till detta. Vidare har vi valt att komplettera dessa med teorier kring 

beslutsprocesser, som vi känt till sedan tidigare för att ytterligare fördjupa studien ur de 

aspekter vi valt att belysa. 

Via sökmotorn Google på internet fann vi att skaparen av teorin ”värdekedja” var Michael E. 

Porter, en erkänd profil inom managementområdet, varpå vi valde att gå tillbaka till 

originalkällan för underlaget till vår analys av idrottens värdekedja. Porters bok fann vi via en 

sökning av Porter i universitetsbibliotekets ”ALBUM”. Sökningar efter andra vetenskapliga 

artiklar i ämnet via databasen Business Source Premier med sökord som ”value chain” och 

”value-added” gav många träffar men inga som kändes relevanta för vår studie då de 

övervägande behandlade ämnen såsom moms och optimering av leverantörskedjor. Via 

sökordet ”value creation” fann vi istället artiklarna av Priem (2007) och Bowman & 

Ambrosini (2000) som presenterade alternativa sätt att se på värdeskapande medan de 

fortfarande höll diskussionen på ett generellt plan.  

Inledande diskussioner mellan uppsatsförfattarna resulterade i att området 

evenemangseffekter kändes aktuellt och viktigt att studera för det valda problemområdet. 

Ämnet visade sig vara starkt kopplat till studier och teorier som behandlar betalningsvilja 

vilket gjorde att vetenskapliga artiklar som behandlar båda dessa områden återfanns i massor, 

medan studier som speglar ickemonetära effekter av evenemang var svårare att finna . De som 

för oss tedde sig mest aktuella, välciterade och relevanta för vår studie, hittades genom 

databaserna Business Source Premier och LIBRIS. Sökorden som användes var; ”impact of 

sports”, ”sport events”, ”evenemang” och ”evenemangseffekter”. Pettersson (2007) ansågs 

vara mest aktuell för vår studie där effekterna av evenemang studerades, inte bara monetärt 

genom betalningsvilja, utan också genom att beskriva de sociala och miljömässiga effekterna. 

En annan väsentlig artikel för oss där begreppen betalningsvilja och evenemangseffekter 

sammankopplas är Andersson, Rustad och Solberg (2004), som genomförde en intervjustudie 

för att mäta både ekonomiska och sociala effekter av evenemang. Studien är relevant för oss 

eftersom den på ett vetenskapligt sätt visar betalningsvilja i åskådliga siffror för ett samhälle 

för att framföra eller behålla ett idrottsevenemang. Det negativa med studien som Andersson 

et al (2004) gjorde för vår del, är att indicier finns för att de siffror som framkommit i studien 

och en allmän social vilja att framhäva ett mer socialt stadsliv är starkt relaterade, men denna 

del av forskningen inte gjorts i studien utan istället rekommenderas för fortsatta 

undersökningar i ämnet.        

Det finns gott om litteratur och studier som behandlar betalningsvilja. Vi är medvetna om att 

begreppet betalningsvilja hör till det nationalekonomiska ämnesområdet men vi finner det 

ändå tillämpbart för vår studie då vi inte ämnar presentera resultat i monetära mått. Litteratur i 

ämnet fann vi via en sökning i universitetsbibliotekets ”ALBUM” efter användning av 

sökorden; ”betalningsvilja”, ”WTP”, ”WTP sports”, ”BDM”, ”EV”, ”CV”, ”CV metod” och 

”CVM”. De artiklar vi funnit har kommit från databasen Business Source Premier efter 

användning av samma sökord som i ”ALBUM”. Freeman (1993) hittades genom att studera 

referenslistor från uppsatser anknutna till vårt valda problemområde. Freemans bok 

studerades sedan på nätet efter att ha sökt på sökmotorn Google efter både författare, årtal och 
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titel på boken. Den artikel som ansågs vara mest relevanta för vår uppsats och vidare 

forskning Andersson et al (2004). Freemans bok är relevant för oss då han beskriver och 

redogör för de ekonomiska begreppen som ter sig intressant för vår studie. Andersson et al 

gjorde 2004 en studie på den lokala befolkningens ekonomiska bedömning av ett evenemang, 

och vidare åskådliggör och förklarar användningen med de ekonomiska begrepp som Freeman 

(1993) behandlar mer generellt. En annan källa av information som gav oss större förståelse 

för teorier som behandlar betalningsvilja och acceptans var boken Miljöekonomi (1998) av 

Brännlund och Kriström.   

Beslutsprocesser och tillvägagångssätt vid beslutsfattande är något vi tyckte var av betydande 

relevans för studien vi ämnar göra. Vår informationssökning efter relevant forskning i 

området fanns genom databaserna Business Source Premier och LIBRIS. Sökorden som 

användes var; ”costumer behavior”, ”consumer behavior”, ”decision-making” och ”decision 

process”, ”business”, ”organizational decision-making” samt ”sponsorship”. Den litteratur vi 

stödjer oss mest på är Sargeant & West (2001) som behandlar ämnet kundbeteende och 

fokuserar på just de fragment vi vill belysa i vår studie, nämligen informationssökning och 

tillvägagångssätt som ligger bakom beslutsfattande åtgärder. Maitlis & Ozcelik (2004) fann vi 

komplettera Sargeant & West då de berör organisatoriska beslut. Vidare fann vi studien av 

Thjømøe et al. (2002) betydande av den anledningen att denna berört intressanta 

ämnesområden kring sponsring. Att studien var gjord i Norge fann vi också intressant då 

företagskulturen bör likna den svenska. För att komplettera avsnittet med ytterligare ett 

perspektiv valde vi att även inkludera studien av Walker Mack (1999) som också behandlar 

motiv och rutiner kring sponsring.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
__________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenterar vi den litteratur vi funnit bäst tjäna studiens syfte och problem. I 

den teoretiska referensramen ingår forskning kring värdeskapande, evenemang, 

beslutsprocesser samt betalningsvilja. Vi redogör också för hur dessa teorier relaterar till 

varandra.   

___________________________________________________________________________ 

3.1 Relationsmodell av teoretisk referensram 
Litteraturen kring värdekedjan avser att beskriva det värdeskapande som sker inom 

idrottsfinansiärernas verksamheter. Då värdeskapande inom idrott kan ske på många olika sätt 

har vi valt att studera en av de mer betydande faktorerna mer i detalj, nämligen evenemang. 

Vi anser att finansiärers värdeskapande aktiviteter är starkt relaterade till de beslut som tas 

inom deras verksamheter, då vikten av de värdeskapande aktiviteterna påverkar hur avancerad 

beslutsprocessen blir. Litteraturen kring betalningsvilja avser att beskriva det intresse som 

finns för idrottsräkenskaper hos finansiärerna och vilken betydelse sådana räkenskaper skulle 

kunna ha för deras verksamhet. Betalningsviljan är enligt oss starkt relaterad till de 

beslutsunderlag som skapats av verksamhetens värdekedja och dess beslutsprocesser. Vi anser 

således att beslutsprocesserna inom verksamheterna är en central del av vår studie då dessa 

påverkar samtliga av studiens områden. Beslutsprocesserna avgör både hur resurser blir 

tillgängliga för sektorn och vilken påverkan idrottsräkenskaper skulle kunna medföra för dess 

finansiärer. Modellen i figur 1 avser att illustrera hur teorierna står i relation till varandra. 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Relationsmodell av teoretisk referensram (egen konstruktion) 

3.2 Värdekedja 
En modell som ofta nämns i studier och rapporter kring kulturnäringar för att beskriva 

ekonomiskt inflytande och hur ekonomiska värden skapas är Porters värdekedjemodell 

(Tillväxtanalys, 2010:10, s. 11-12). Av den anledningen har den fått utgöra grunden till vår 

analys av finansiärernas värdeskapande och hur deras ekonomiska inflytande påverkar 

idrottssektorn.  

3.2.1 Porters värdekedja 

Ett företags konkurrenskraft kan inte förstås genom att titta på helheten, konkurrensfördelarna 

härstammar från många olika aktiviteter som bidrar till företagets kostnadsposition och som 

basis för differentiering. Att systematiskt analysera utförda aktiviteter inom företaget är därför 

nödvändigt för att identifiera konkurrensfördelarnas ursprung. (Porter, 1985, s. 33) För vår 

studie av det värdeskapande som sker inom idrottssektorn är det intressanta att fånga de 

aktiviteter som är avgörande för sektorns konkurrenskraft gentemot andra närliggande 

branscher som kan konkurrera om uppmärksamhet från både allmänhet och finansiärer. För 
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att få en bild av detta ser vi det nödvändigt, som Porter förordar, att bryta ner sektorn i dess 

olika aktörer och analysera deras enskilda bidrag. 

Porters (1985) värdekedja är ett verktyg för att utföra denna analys; genom modellen plockas 

verksamheten isär för att identifiera strategiskt relevanta aktiviteter. Genom att genomföra 

dessa aktiviteter bättre eller billigare än konkurrenterna vinner företaget konkurrensfördelar. 

(Porter, 1985, s. 33-34) Då flertalet av idrottens finansiärer inte har sin huvudsakliga 

verksamhet inom sektorn, avser analysen inom ramen för denna studie att identifiera de 

strategiskt relevanta aktiviteterna inom respektive verksamhet som bidrar till 

konkurrensfördelar, eller värdeskapande, för idrottssektorn.  

Till skillnad från Porters fokus på värdeskapande inom den interna verksamheten hävdar 

Priem (2007) att det är kunderna som avgör huruvida värde skapats eller inte. Priem menar 

vidare att kunderna bör vara en viktig faktor vid strategiformulering då företagets framgång är 

beroende av att kunderna upplever nyttan och att efterfrågan är en mekanism som generellt 

ignoreras i strategisk teori. Med detta perspektiv avser Priem att komplettera den befintliga 

teorin såsom Porters. (Priem, 2007, s. 219, 232) 

Företagets värdekedja är också en del av ett värdesystem som förutom företaget är bestående 

av leverantörer, distributionskanaler och kunder. Möjligheten för ett företag att skapa och 

bibehålla sin konkurrenskraft är således inte bara beroende av den egna värdekedjan utan 

också av hur väl den passar in i värdesystemet. (Porter, 1985, s. 34-35) Ur Priems (2007) 

kundperspektiv på värdeskapande innebär detta att varje led i kedjan på något sätt måste bidra 

till slutkundens upplevda värde, även om verksamhetens direkta kund inte utgörs av denne. 

Priem menar därför att man inom värdesystemet bör se länkarnas bidrag som möjliggörande 

av värde istället för direkt värdeskapande. (Priem, 2007, s. 222) 

 

Fig. 2. Porters värdesystem (egen konstruktion av Porter, 1985, s. 37) 

För vår studie är det således intressant att identifiera aktörernas placering i den värdekedja 

som utgör idrottens värdesystem för att klargöra hur de är beroende av varandra och därmed 

vilka led som blir påverkade av aktörernas verksamhet. Även om vi valt att fokusera på de 

tidigare leden i kedjan kan vi genom att identifiera deras kunder se till hela värdesystemet och 

dra slutsatser kring hur aktörernas ekonomiska inflytande påverkar idrottssektorn. I 

presentationen ovan framkommer, genom Porter och Priem, två olika sätt att se på vart 

värdeskapande sker, inom sektorn alternativt hos slutkunden, och det blir därför intressant för 

oss att undersöka aktörernas perspektiv på detta och hur det kan styra det inflytande de har på 

sektorns värdeskapande. 

3.2. 2 Att identifiera värdeskapande aktiviteter 

För att identifiera värdeskapande aktiviteter måste de aktiviteter som är strategiskt distinkta 

isoleras. Vilka faktorer som är avgörande för verksamheten beror helt på den industri som 

företaget verkar inom. (Porter, 1985, s. 39-40) För vårt syfte blir det intressant att undersöka 

de aktiviteter som bidrar finansiellt till idrottssektorn men också aktiviteter som är relaterade 

till dessa investeringar. 

Inom varje kategori av primära och stödjande funktioner inom företaget finns tre typer av 

aktiviteter som har betydelse för företagets konkurrenskraft; direkta, indirekta och 
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kvalitetssäkrande aktiviteter. Direkta aktiviteter har direkt betydelse kundens värde medan 

indirekta aktiviteter avser aktiviteter som möjliggör att direkta aktiviteter kontinuerligt kan 

utföras. Kvalitetssäkrande aktiviteter innebär aktiviteter som säkrar kvaliteten på övriga 

aktiviteter. (Porter, 1985, s. 43-44) Att finansiera idrottsverksamhet kan direkt härledas till en 

aktivitet som har direkt betydelse för kundens värde utan närmare undersökning. För vår 

studie är det dock intressant att identifiera på vilket sätt detta sker och hur detta skiljer sig 

mellan de olika aktörerna. Vidare är det relevant för vårt syfte att få en förståelse för de 

eventuella aktiviteter som följer med de investeringar som finansiärerna gör, exempelvis 

utvärdering. För de aktörer som är verksamma inom sektorn bedrivs kanske också andra 

aktiviteter som bidrar med värde till sektorn, vilket framkommer i en verksamhetsanalys. 

Porters kategorisering av aktiviteter betraktar vi således som ett bra verktyg för att undersöka 

aktiviteternas värde. 

3.2.3 Att definiera värdekedjan 

För att definiera relevanta värdeskapande aktiviteter måste breda funktioner brytas ner till 

aktiviteter, vilken nivå dessa behöver brytas ner till är beroende av de ekonomiska 

konsekvenserna och syftet med att analysera värdekedjan. Aktiviteternas ordning bör följa 

samma ordning som processen och i de fall de utförs parallellt, i den ordning de tydliggör 

värdekedjan mest effektivt (Porter, 1985, s. 45-48). Då analysen av värdekedjan har som syfte 

att belysa värdeskapande inom verksamheterna och för sektorn totalt kan detta innebära att 

detaljnivån i de båda fallen skiljer sig åt beroende på vilka konsekvenser de har för 

verksamheten och för sektorn. 

 

Fig. 3. Värdekedja (egen konstruktion) 

3.2.4 Kundens värdekedja 

Hushållen, och de individuella konsumenterna inom dem, ägnar sig åt en rad aktiviteter och 

de köper produkter relaterade till dessa aktiviteter. En värdekedja bör därför konstrueras efter 

de aktiviteter som är relaterade till den aktuella produktens användning. (Porter, 1985, s. 52) 

Vem som är kunden för aktörerna är beroende av var i kedjan denne aktör är placerad, då 

kunden i regel är de verksamheter som agerar i påföljande led. För samtliga gäller dock att de 

också måste ha kunskap om slutkunden; idrottsutövaren, idrottsåskådaren eller 

kommuninvånaren för att kunna skapa värde för sektorn. Denna kunskap är en faktor som 

Priem (2007, s. 222) anser vara av avgörande betydelse för värdeskapande. 

Företagets källa till differentiering härrörs från hur dess värdekedja relaterar till kundens 

värdekedja. Grunden för differentiering är således att skapa värde för kunden genom 

företagets påverkan på kundens värdekedja, det vill säga att värde skapas när företaget skapar 

konkurrensfördelar åt kunden genom sänkta kostnader eller ökad prestationsförmåga. (Porter, 

1985, s. 52-53) För att undersöka värdeskapande inom idrotten är det således intressant ur 

både Porters och Priems perspektiv att undersöka hur aktörerna undersöker kundernas behov, 

både kunder i det närmsta och i det slutgiltiga ledet och hur detta påverkar deras beslut kring 

vilka aktiviteter som ska genomföras då summan av dessa aktiviteter utgör det idrottsliga 

värdeskapandet. 

Input
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aktivitet 1
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3.2.5 Teorins bidrag till studien 

Porters värdekedja tillsammans med Priems kundperspektiv ger oss grunden till en 

genomgående analys av idrottssektorn för att identifiera hur värde skapas inom varje aktörs 

verksamhet och sammantaget i ”värdesystemet”. De frågor som föranletts ur detta teoriavsnitt 

återfinns i bilaga 1 och 2, under rubriken tema verksamhet. 

3. 3 Evenemangsteori 
Effekter av evenemang är ett väl utforskat ämne ur turistekonomiskt perspektiv och inom 

denna forskning har även idrottsevenemang varit föremål för studier. Utifrån tidigare studier 

av idrottsevenemang har vi således haft möjligheten att göra ett urval av de aspekter som är 

mest relevanta för vår studies syfte. Då antalet evenemang ökar (Pettersson, 2007, s. 12) och 

blivit en betydande faktor för resmål med bland annat ökad konsumtion som följd blir 

finansiering och sponsring av idrottsevenemang en viktig del av de strategiska beslut 

idrottsfinansiärer gör. Att undersöka satsningar på evenemang är därför en viktig faktor i 

analysen av idrottens värdeskapande och den påverkan detta har för dess finansiärer, vilket är 

anledningen till att vi valt att inkludera detta i vår uppsats.  

3.3.1  Petterssons studie av alpina VM i Åre 2007 

Den studie som Pettersson (2007) gjorde av alpina VM i Åre bestod av tre delstudier. Den 

första delen bestod av intervjuer av besökare under evenemanget för att fastställa hur mycket 

pengar respondenterna spenderade under besöket. Den andra bestod av observationer 

relaterade till service och upplevelser och den tredje delstudien bestod av en webbenkät ett 

par veckor efter evenemanget, där besökare fick mer generella frågor och även kunde 

betygsätta hela evenemanget efter en tids övervägande. (Pettersson, 2007, s. 3-4) 

Resultatet av studien visade bl.a. genomsnittsålder, kön och färdsätt besökare tagit till 

evenemanget. Det visade sig även att den genomsnittlige besökaren spenderade drygt 1000 

kr/dygn under evenemanget. Det totala omdömet av evenemanget av besökarna var mycket 

positivt och fick betyget 8:a på en skala mellan 1-10. De negativa faktorer besökarna av 

evenemanget påpekade var publikplatser, trängsel och lokala transporter. (Pettersson, 2007, s. 

3-4) 

3.3.2 Genomförande av evenemang 

Arrangörernas mål för de flesta evenemang är att göra dessa till långsiktigt framgångsrika och 

därmed generera positiva effekter för alla inblandade aktörer som exempelvis besökare, aktiva 

idrottsaktörer, lokala innevånare, politiker och finansiärer (Pettersson, 2007, s. 3). Eftersom 

finansiärer kan anses påverkas positivt av ett framgångsrikt evenemang finner vi det intressant 

att studera och utvärdera vilka effekter som är av betydelse för finansiärerna och vilken 

påverkan de kan ha på deras verksamheter. 

Att fatta rätt strategiska beslut redan i planeringsfasen kan vara skillnaden mellan ett lyckat 

evenemang och ett misslyckat. Frågor som; vilka evenemang ges och vilka borde ges samt när 

dessa ska tidsplaneras på året för att maximera de positiva effekterna som kan erhållas av ett 

lyckat evenemang (Pettersson, 2007, s. 3). Andra viktiga strategiska faktorer kan vara att 

utveckla nya faciliteter, planera vart geografiskt evenemanget ska hållas, hjälpa sponsorer att 

komma i kontakt med lokala företag samt att genomföra utvärderingar (Pettersson, 2007, s. 

18-19). Ifall finansiärerna upplever sig gynnas positivt av evenemang blir det också intressant 

att undersöka huruvida de bidrar till de strategiska faktorer som krävs för genomförandet av 

evenemang eller på annat sätt arbetar för att attrahera evenemang till kommunen. 
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3.3.3 Evenemangseffekter  

Evenemang bör också för att bli långsiktigt framgångsrik ta hänsyn till ekonomiska, sociala 

och miljömässiga faktorer. Dessa faktorer måste viktas och ställas i relation till varandra för 

att kunna beskriva en så rättvis bild av den totala nyttan ett specifikt evenemang kan innebära 

för en region. Det måste även kopplas till de lokala aktörerna som; evenemangsarrangörer, 

besökare, lokalbefolkningen samt de lokala finansiärerna. (Pettersson, 2007, s. 14-16) Vi har 

tidigare nämnt att framgångsrika evenemang kan ha stor betydelse för idrottsfinansiärer varför 

vi också anser det vara av vikt för vår studie att studera vilka effekter som kan vara av störst 

betydelse för dessa finansiella intressenter.  

I en jämförelse av funna evenemangseffekter i studierna av Pettersson (2007) och Ritchie 

(1988), citerad i Andersson (2004, s.147), kan man urskilja tydliga likheter. Då dessa effekter 

återfinns i två olika studier där både de sociala och de monetära aspekterna är representerade 

finner vi det sannolikt att de är relevanta effekter av evenemang även i Umeå. För vår studie 

faller det sig därför intressant huruvida finansiärer av idrott söker kunskap om 

evenemangseffekter och vilka effekter som har störst betydelse för deras 

finansieringsbenägenhet. En sammanställning av de effekter som identifierats av både 

Petterson och Ritchie syns i tabell 1. 

Tabell 1. Sammanställning av överensstämmande effekter 

 (Andersson et al., 2004, s. 146, 147, Petterson 2007, s. 14-16) 

Påverkan av 

evenemang 
Positiv Negativ 

 Petterssons 

studie (2007) 

Ritchies studie 

(1988) 

Petterssons studie 

(2007) 

Ritchies studie 

(1988) 

Ekonomisk 

 
Ökade inkomster 

Fler 

arbetstillfällen 

Nyanställningar 

Ökad åtgång 

(försäljning) 

Prisstegring Prisökningar 

under 

evenemanget 

Miljö 

 

Ökat 

miljömedvetande 

Nya förbättrade 

anläggningar 

Nedskräpning, 

Buller och 

Luftföroreningar 

Skador på miljö, 

buller och 

nedskräpning 

Social 

 

Förbättrad 

självkänsla för 

lokalbefolkning 

 

Stärkande av 

regionala 

traditioner och 

värderingar 

Ökad 

kommersialisering. 

Ökad kriminalitet 

Kommersialisering 

av personliga 

aktiviteter. 

Stöld och 

rånförsök 

Andersson et al (2004), genomförde en intervjustudie främst för att mäta den ekonomiska 

effekten av evenemang. Studien saknar dock djupgående analys där de sociala aspekterna 

belyses och rekommenderar att fortsatta studier i ämnet bör ta detta i beaktande då klara 

kopplingar återfanns mellan de siffror som framkom i studien för betalningsvilja (WTP) och 

betalningsacceptans (WTA), och en allmän social vilja från respondenterna att premiera ett 

mer socialt stadsliv.  

Den största skillnaden mellan studien som Pettersson (2007) gjorde och den Andersson et al 

(2004) gjorde blir således ganska åskådlig då Petterssons studie fokuserar mer på miljö- och 

sociala aspekter och frågeställningar som kan få ett evenemang att bli så framgångsrikt som 

möjligt, medan Andersson et al (2004, s. 145, 146) fokuserar mer på den monetära nyttan som 

ett evenemang kan generera, genom att använda sig av ekonomiska mått som WTA och WTP.  
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Det som faller sig intressant för oss när vi tittar på dessa två olika studier är hur de skulle 

kunna komplettera varandras brister. Exempelvis skulle studien av Petterson (2007) kunnat ha 

nytta av mer monetära mått i sin undersökning för att göra den mer åskådlig, medan 

Andersson et al (2004, s. 156, 157) påpekar brister i sin studie då de menar att den sociala 

viljan att förbättra samhällsnyttan påverkar de ekonomiska måtten även om de är ämnade att 

främst mäta monetär nytta och därför skulle ha nytta av att inkludera sociala aspekter i 

studien. 

Vi finner det därför vara av intresse för vår studie att vidare undersöka hur finansiärers 

värdeskapande för sektorn kan påverkas av deras motiv för finansieringen, och om det finns 

en skillnad mellan värdering av sociala gentemot ekonomiska faktorer mellan privata och 

offentliga aktörer. 

3.3.4 Teorins bidrag till studien 

Den tidigare forskningen tyder på att evenemang har en stor påverkan både inom och utanför 

idrottssektorn och vi har därför valt att fördjupa oss inom detta område. Evenemangsteorierna 

har som syfte att bidra till en mer ingående analys av denna extraordinära aktivitet och det 

värde som därigenom skapas. De frågor som föranletts ur detta teoriavsnitt återfinns i bilaga 1 

och 2, under tema evenemang. 

3.4 Beslutsprocesser 
Att undersöka aktörernas beslutsprocesser är viktigt för att bättre förstå hur värde skapas inom 

idrottssektorn. För studiens syfte är det intressant att belysa aspekter rörande hur aktörerna går 

till väga för att fatta beslut kring finansiering av idrott samt att få en förståelse för vilka motiv 

som ligger bakom dessa beslut. 

En konsument är per definition enligt Svenska Akademiens ordlista en förbrukare 

(www.svenskaakademien.se). Detta är något vi vill beakta när vi i vår studie inte fokuserar och 

studerar slutkonsumenten (vilket i vår studie syftar till samhällsinvånaren eller utövaren), utan 

även andra aktörer på marknaden som kan anses vara förbrukare. För att analysera hur 

människor och organisationer agerar, samverkar med sin omgivning och spenderar monetära 

medel anser vi det vara viktigt att ta hänsyn till hur informationssökning och tillvägagångssätt 

vid beslutsfattanden.  

3.4.1 Informationssökning 

Beslutsprocessen hos alla människor består av olika steg innan ett köp kan bli en realitet. Att 

identifiera ett behov eller ett problem är således utgångspunkten för köpprocessen. Då ett 

problem eller behov fastställts kan informationssökning påbörjas för att täcka behovet eller 

lösa problemet. Köpprocessen går sedan vidare med att söka information vilket kan ske på 

olika sätt, både från egna erfarenheter och från utomstående källor. (Rowley, 1997, s. 81-89) 

Dessa utomstående källor kan både vara reklam och referensgrupper, vilket Kotler (1996, s. 

235) beskriver som grupper som kan påverka en persons beteende och attityd och kan 

exempelvis vara vänner, arbetskamrater och familj. För vår studie är det intressant att 

undersöka vilka dessa utomstående källor kan vara och vilken påverkan dessa kan ha på de 

aktörer vi studerar.  

3.4.2 Vägen från problem till beslut  
Eftersom beslut kan tas på olika grunder och med olika motiv för aktörerna inom en sektor 

finner vi det intressant att studera vilka underlag aktörerna använder vid beslutsfattande när 

det gäller finansiering av idrott. 
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Vid beslutsfattandet är olika problem mer eller mindre viktiga vilket också styr den tid 

konsumenten lägger ned på att lösa problemet. För att fatta beslut finns det flera olika 

tillvägagångssätt, Sargeant & West (2001) beskriver tre vanliga sätt enligt följande:   

 Rationell: Ett rationellt beslut tas efter att mycket information insamlats, nya fakta 

jämförs med tidigare erfarenheter och ny kunskap i ämnet skapas. Detta vägande av 

för- och nackdelar är grundligt och bra men inte det vanligaste tillvägagångssättet då 

det kan te sig tidskrävande. (Sargeant & West, 2001, s.102) Beslut av denna typ skulle 

inom ramen för vår studie till exempel kunna vara beslut då aktörerna gör 

förundersökningar för att samla information inför beslutet. 

 

 Lågt engagemang: Beslut fattas efter mer spontant och snabbt tillvägagångssätt där en 

person låter sig påverkas mer av sin omgivning än egna erfarenheter som exempelvis 

genom direktreklam från en matvaruaffär. (Sargeant & West, 2001, s.102) För vår 

studie skulle denna beslutstyp kunna uppenbara sig genom att finansiärerna tillämpar 

ett passivt förhållningssätt till samarbeten istället för ett aktivt och uppsökande 

förhållningssätt.  

 

 Gestalt: Gestalt beslut fattas efter ett mer emotionellt och kulturellt tillvägagångssätt 

där känslor och smak påverkar mer exempelvis genom sång, television eller teater. 

(Sargeant & West, 2001, s.102) För att översätta denna beslutstyp till studiens 

sammanhang skulle vi kunna föreställa oss att denna form av beslut äger rum då egna 

intressen får spela en roll i beslutsfattandet. 

3.4.3 Beslutsprocesser kring sponsring 

Sponsring av idrott skiljer sig från den finansiering av idrott som sker genom kommun och 

stat av den anledningen att detta sker på andra villkor. Sponsorernas beslut är grundade i 

subjektiva uppfattningar och motiv, det finns inga regelverk och krav på hur detta ska gå till, 

annat än dem man själva skapat inom organisationen. Då beslutsprocesserna i verksamheten 

utgör kärnan av hur värdeskapande sker finner vi det av den anledningen intressant att mer 

djupgående undersöka de motiv som styr sponsorernas beslutsprocesser kring finansiering av 

idrott och utesluter inte heller att paralleller kan dras till liknande motiv som styr de statliga 

och kommunala beslutsprocesserna. 

Meenaghan (1991) har beskrivit sponsring i tre nivåer; i den första nivån donerar företaget 

pengar till ett sponsorobjekt för att vinna uppmärksamhet, men utan mer raffinerade mål eller 

urvalskriterier. I nästa nivå utvecklar sponsorn mer specifika mål och blir mer intresserad av 

att få något tillbaka för sin investering. I den tredje nivån antar företaget en mer engagerad 

roll som innebär deltagande i och kontroll av aktiviteter. (Thjømøe et al., 2002, s. 6-7) Utifrån 

Meenaghans resonemang bör vi således kunna placera in våra respondenter i en nivå utifrån 

hur de resonerar kring sin sponsringsstrategi och de krav de ställer på sina förmånstagare. Då 

vi valt att fokusera vår studie på större aktörer finner vi det intressant att undersöka huruvida 

de passar in i de övre nivåer som Meenaghan beskriver och det påstående av Thjømøe et al. 

som följer.  Thjømøe et al. (2002, s. 7) anser att sponsorns motiv i den första nivån handlar 

om att skapa medvetenhet kring företaget eller varumärket, medan de högre nivåerna syftar 

mer till att uppnå ökad trovärdighet, förbättrad image samt att bygga relationer. 

I en studie av mindre amerikanska företag (25-99 anställda) har Walker Mack (1999) 

undersökt målsättningar, åsikter och praktik kring sponsring. Till skillnad från 

forskningslitteraturen på området, som i regel är fokuserade på större bolag, finner Walker 

Mack att mindre bolags motiv till sponsringsaktiviteter huvudsakligen är att ge tillbaka till 
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samhället och att stärka företagets image. Den trend som forskningen visat på, att sponsring 

mer och mer används som ett marknadsföringsverktyg, kommer i andra hand för dessa mindre 

bolag. Trettio procent av de tillfrågade företagen hävdar dock att utvecklingen går mot ett mer 

marknadsföringsinriktat syfte, men endast cirka tjugo procent av företagen har ökat sitt 

engagemang i planeringen av sponsringsaktiviteter och specificerat företagets målsättningar 

med dessa. (Walker Mack, 1999, s. 25-28) Tydliga kopplingar kan således göras mellan 

resultaten i Walker Macks studie och den lägre nivå som Meenaghan och Thjømøe beskriver 

då de mindre företag i denna studie generellt saknar specifika mål och urvalskriterier i sitt 

sponsringsarbete. Walker Macks studie visar därmed att det finns ett samband mellan 

företagets storlek och nivån på sponsringsarbetet, vilket blir ytterligare en aspekt som kan 

vara av intresse för vår studie när det gäller att kategorisera respondenterna. 

Thjømøe et al. (2002, s. 6) genomförde sin studie av norska företag i syfte att undersöka 

beslutsprocesserna hos de chefer som ansvarar för sponsringsaktiviteter. Resultaten från 

denna studie blir således intressant att jämföra med de svar våra respondenter ger. I den 

norska studien framkom att de vanligaste målsättningarna med sponsring och motiven till att 

sponsra var att förbättra företagets image, ökad medvetenhet, fördelar för affärsverksamheten 

samt förbättrade relationer med kunder och leverantörer. (Thjømøe et al., 2002, s. 9) 

Vidare fann man att det var vanligast att marknadsavdelningen var ansvarig för beslut kring 

sponsringsaktiviteter, följt av högsta ledningen på lokal nivå (Thjømøe et al., 2002, s. 9). Vem 

som fattar besluten har stor betydelse för vilken strategi som ligger bakom dessa och blir 

därför en intressant aspekt att belysa i vår studie. 

Thjømøe et al. (2002, s.10) finner också i sin studie av norska företag att många inte mäter 

effekten av sina sponsringsaktiviteter på grund av att man inte har budgeterat för detta. Detta 

är intressant för vår studie ur den aspekten att sådana mätningar skulle kunna ha stor påverkan 

på framtida beslut om vilka förmånstagare som ska få ta del av sponsringsmedel. Huruvida 

våra respondenter gör utvärderingar av sina sponsringsinsatser blir därför en viktig fråga i vår 

studie. 

3.4.4 Teorins bidrag till studien 

Analysen av aktörernas beslutsprocesser och motiv har som syfte att ge en bild av hur 

monetära medel blir tillgängliga för att möjliggöra värdeskapande inom sektorn. Vidare är 

denna analys av vikt för att få en förståelse av hur och om dessa processer skulle kunna 

påverkas av idrottssektorns samhällsekonomiska effekter. De frågor som föranletts ur detta 

teoriavsnitt återfinns i bilaga 1 och 2, under tema beslutsprocesser.  

3. 5 Betalningsvilja (WTP) 
Då vår studie har som syfte att undersöka hur värdeskapande sker inom idrottssektorn och hur 

sektorns samhällsekonomiska effekter skulle påverka intressenterna, faller det sig naturligt att 

studera betalningsvilja. Intresset som finns bland sektorns finansiärer för upprättandet av 

idrottsräkenskaper och huruvida de är villiga att bidra till att realisera detta är därför en av 

huvudanledningarna till varför vi finner dessa teorier viktiga att studera. Vanligen mäts 

betalningsvilja i exakta siffror efter bestämda metoder men utifrån vår kunskapssyn och 

forskningsansats blir det istället aktuellt att tolka respondenternas betalningsvilja utifrån deras 

resonemang.  Betalningsvilja är ett enklare sätt att mäta och beskriva välfärdsförändringar på, 

och bör därför i vår mening vara starkt relaterat till hur verksamheter bedriver sina finansiella 

strategier och hur stor deras finansieringsbenägenhet är.  
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3.5.1 Innebörden av betalningsvilja 

Betalningsviljan besvarar frågan hur mycket en person maximalt är villig att betala eller avstå 

för en vara eller en nyttoförhöjande förändring (Axelsson & Holmlund, 1998, s. 27). 

Betalningsviljan är också ett begrepp som ligger till grund för tanken om att värdera miljön 

genom olika empiriska metoder. Att mäta betalningsvilja är nämligen detsamma som att mäta 

välfärdsförändringar. Välfärdsförändringar är dock svårt att mäta eftersom de bygger på 

individuellt upplevd nytta, det går däremot att mäta betalningsvilja. I en perfekt 

marknadsekonomi motsvarar marknadspriset av en vara betalningsviljan för samma vara. 

(Brännlund & Kriström, 1998, sid 66)  

3.5.2 Tidigare studier 

Andersson et al gjorde 2004 en studie på den lokala befolkningens ekonomiska bedömning av 

ett evenemang. I studien använde de sig av telefonintervjuer där respondenter blev frågade 

före och efter evenemanget huruvida de var ”för” att arrangera evenemanget och hur mycket 

de skulle vara villiga att betala extra i skatt för att finansiera evenemanget. 

Johnson et al. (2007) gjorde en CVM-undersökning i Alberta, Kanada. Syftet med studien var 

att uppskatta hushålls betalningsvilja gällande förbättringar av sport- och rekreationsprogram i 

regionen. Studien genomfördes av telefonintervjuer där 967 personer fick frågor som 

huvudsakligen undersökte två olika hypotetiska scenarier, ett om sport och ett om kultur. Det 

scenario vi anser vara av störst värde för oss är sportscenariot som gick ut på att Albertas 

regering övervägde att expandera idrott och rekreationsprogram i regionen, men det skulle 

kräva en ökning av den regionala inkomstskatten.   

I studien av Andersson et al (2004) skulle tre av fyra röstat "för" att staden skulle arrangera 

evenemanget i en hypotetisk folkomröstning. Andersson et al (2004, s. 156) förklarar att dessa 

siffror sammanfaller med mönster som konstaterades i undersökningar med anknytning till 

andra evenemang som olympiska vinterspelen 1988 i Calgary, vinter-OS i Lillehammer, och 

de olympiska sommarspelen i Atlanta. Det vi kan tycka vara anmärkningsvärt är att trots den 

höga andelen respondenter som var positiva till evenemanget så är betalningsviljan 

förhållandevis låg när de tillfrågade själva måste finansiera evenemanget i form av ökade 

skatter. Betalningsviljan för respondenterna på cirka 5,5 NOK/hushåll extra i skatt för att 

finansiera evenemanget som Andersson et al (2004, s. 152) uppmärksammade är avsevärt 

mindre än den som återfinns för samma mått i studien av Johnson et al. (2007, 561-562), som 

uppgick i 18$/hushåll. Detta kan dock bero på att Johnson et al. (2007) undersökte sport och 

rekreationsprogram som sträcker sig över längre tid än ett evenemang som var fallet i studien 

av Andersson et al (2004). Trots de likheter dessa två studier uppvisar i syftet skiljer de sig 

tydligt åt i vissa avseenden. Andersson et al (2004) beskriver exempelvis inte respondenterna 

som Johnson et al. (2007) gör genom att dela upp dessa i hushåll utan en och en. Andersson et 

al (2004) saknar en djupgående analys där de sociala aspekterna belyses och rekommenderar 

själva att fortsatta studier i ämnet bör beakta de klara kopplingar som betalningsvilja och de 

allmänna sociala aspekterna respondenterna uppvisade. Johnson et al. (2007) har i sin studie 

sett mer till de sociala aspekterna och gör kopplingar mellan etiska förutfattade meningar och 

hur denna kan påverka monetära mått som betalningsvilja. På detta sätt kompletterar studien 

av Johnson et al. (2007) den tidigare gjorde studien av Andersson et al (2004) på ett bra sätt 

då man kan jämföra dessa studier och då få in de aspekter som Andersson et al (2004) tycktes 

sakna i sin studie.    

I båda dessa studier som vi diskuterat ovan fokuserar de undersökningarna på betalningsvilja 

men författarna väljer till skillnad från oss i vår studie att tydliggöra det värde som skapas 

klassificerat i monetära medel tydliggjort i kronor och ören. Vi ämnar istället undersöka detta 
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mått genom att tolka respondenternas resonemang och förväntningar för att på så vis kunna 

beskriva det eventuella värde som skapas av och för finansiärerna. 

Syftet med vår uppsats är att analysera dessa förväntningar ur finansiärernas perspektiv och 

hur de påverkar idrottssektorns värdeskapande. Vi anser det också vara tänkvärt att se hur 

finansiärers förväntningar på idrottsräkenskaper och vilka motiv som föranleder dessa 

förväntningar kan komma att påverka deras vilja att satsa egna resurser för att upprätta 

sådana. 

3.5.3 Begreppsförklaring av mått på betalningsvilja 

Det är inte alltid lätt att förstå kopplingen mellan betalningsvilja och välfärdsförändringar och 

det finns även flera begrepp som förklarar betalningsviljan. Tre begrepp som används ofta är; 

Compensating Variation, Equivalent Variation och konsumentöverskott vilka förklaras mer i 

detalj nedan. (Freeman, 1993, sid 50-81) Vi kommer också nedan att förklara den vanligaste 

metoden för att undersöka dessa begrepp med. Då syftet med vår studie är att tolka våra 

respondenter och inte att mäta monetära mått bistår dessa begrepp oss huvudsakligen i 

formulerandet av våra intervjufrågor.  

Compensating Variation (CV) 

Begreppet kan beskrivas vara den maximala summa en organisation skulle vara villig att 

betala för möjligheten att kunna konsumera till ett nytt lägre pris, eller vad de skulle behöva få 

i gengälld för att förbli opåverkad av en prisökning (Freeman, 1993, s. 50-81). För vår studie 

svarar begreppet till att beskriva finansiärers vilja att investera i upprättandet 

idrottsräkenskaper givet deras motiv för vad investeringen kan generera. 

Equivalent Variation (EV)  

Begreppet beskriver den förändring av inkomst som gör att nyttan från början är densamma 

som i slutet. Man kan också likna det vid den minsta klumpsumman som en organisation är 

villig att ta som kompensation för att frivilligt försaka möjligheten till en eventuell förbättring 

(exempelvis prisminskning av inköpsvaror). Vid en försämring (exempelvis en prisökning av 

inköpsvaror) är EV detsamma som den maximala summa en organisation är villig att betala 

för att undvika denna situation. (Freeman, 1993, s. 50-81) För vår studie ter sig detta begrepp 

intressesant då aktörernas förväntningar på hur idrottsräkenskaper skulle kunna påverka deras 

verksamhet kan vara olika och då ta uttryck i hur dessa räkenskaper värderas kunna förbättra 

eller försämra deras egen verksamhet och även förklara hur finansiärers förväntningar på en 

investering kan påverka storleken av själva investeringen. 

Konsumentöverskottet (KÖ) 

Beskriver skillnaden (överskottet) mellan betalningsviljan, dvs. det pris konsumenten 

maximalt är villig att betala, och det pris konsumenten i själva verket betalar för varan. Om 

betalningsviljan är större än det faktiska priset upplevs en ökad nytta hos konsumenten. 

(Freeman, 1993, s. 50-81) För vår studie skulle detta kunna interpreteras som det potentiella 

överskott i tid eller pengar de aktörer vi funnit mest relevanta för vår studie får, då viljan att 

genomföra ett projekt är större en den faktiska insats som krävs för att genomföra det. Då 

detta värde är svårt att få något validerbart värde på i vår studie har vi valt att exkludera 

värdet, eftersom alla variabler i framställandet av värdet blir hypotetiska. 

3.5.4 Contingent Valuation Method (CVM)  

När forskare vill studera hypotetiska förväntningar och betalningsvilja av en vara eller tjänst 

som inte är marknadsprissatt är CV-metoden den mest använda. Med denna metod kan 

konsumenters betalningsvilja hittas för bevarandet av ett visst miljövärde, specifikt 
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naturområde, evenemang eller aktiviteter (Blomquist & Whitehead, s. 578). Denna metod 

relaterar således till vår studie då utrymme ges för tolkningar av reslutat och svar som återges 

av hypotetiskt ställda frågor angående eventuella uppoffringar i form av tid eller monetära 

medel. CV-metoden är en direkt metod där man genom intervjuer eller frågeformulär får reda 

på konsumenters direkta betalningsvilja, och motsvarar en minskning i konsumenternas 

disponibla inkomst som konsumenterna är villig att göra för en viss förändring (Fredman, 

2000, s. 2).      

Hanemann (1994) har mer ingående preciserat denna hypotetiska studieform som Blomquist 

& Whitehead beskriver ovan. Han preciserar att målet i utformningen av en CVM-

undersökning är att formulera den kring en specifik vara som innefattar det man försöker 

värdera, så att värdet samtidigt är rimligt, verkligt och meningsfullt. Hanemann (1994, s. 22) 

Nackdelen och även den kritik som riktats mot denna metod kan dock vara att man riskerar att 

få osäkra svar eftersom svaren är hypotetiska. Respondenterna kan med denna metod ge 

strategiska svar istället för verkliga svar, dessutom behöver inte de hypotetiska svaren stämma 

överens med hur respondenten agerar i verkligheten (Brännlund & Krisström, 1998, s. 117, 

118). För vår studie är CV-metoden den metod vi valt att använda oss av för att behandla och 

analysera de hypotetiska frågor som växt fram ur begreppen CV och EV, då utrymme ges för 

tolkningar av reslutat och svar. 

3.5.5 Teorins bidrag till studien 

Begreppen CV och EV och de frågor som de föranlett har som syfte att ge oss en bättre bild 

av idrottsfinansiärers intresse och motiv i att upprätta idrottsräkenskaper, samt ge oss en bättre 

förståelse om vilka förväntningar som finns på dessa räkenskaper och hur de kan påverka 

deras verksamhetsstrategier. De frågor som föranletts ur detta teoriavsnitt återfinns i bilaga 1 

och 2, under tema satellitkonton. 

3.6 Sammanfattande modell 
De aspekter från den teoretiska referensramen vi finner mest centrala för vår studie 

sammanfattas i modellen i figur 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Sammanfattande modell (egen konstruktion) 
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4. PRAKTISK METOD 
__________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel redogör vi för de val och tillvägagångssätt som varit gällande för vår studies 

genomförande. Vi beskriver även hur processen från datainsamling till bearbetning gått till. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Undersökningsstrategi 
Vår målsättning med intervjuundersökningen var att få en förståelse för respondenternas 

verksamhet och resonemang och beslutprocesser i organisatoriska och ekonomiska 

frågeställningar. Vi ville ha möjlighet att styra intervjupersonen till att behandla de specifika 

ämnesområden som vi studerar men samtidigt öppna för möjligheten för denne att berätta om 

sådant som vi inte kunnat formulera frågeställningar omkring på grund av vår begränsade 

förförståelse om verksamheten. Av den anledningen ansåg vi att en kvalitativ studie var att 

föredra framför en kvantitativ. En kvantitativ studie hade förvisso gett oss möjligheten att 

intervjua fler respondenter men med risk för att begränsa studiens empiriska innehåll genom 

bristande förkunskaper, vilket motsäger vårt mer explorativa syfte.  

Vårt val föll därför på metoden semi-strukturerad intervju, vilket en flexibel intervjumetod 

som baseras på en intervjuguide, en lista över specifika teman som ska behandlas, men som 

lämnar frihet till respondenten att besvara frågorna på sitt sätt. Frågornas följd behöver inte 

nödvändigtvis följa intervjuguiden och det finns även utrymme för forskaren att ställa andra 

frågor än dem i intervjuguiden ifall de anknyter till något som respondenten sagt. (Bryman & 

Bell, 2005, s. 363) Genom att ordningsföljden av frågorna inte är fast får intervjun ett mer 

naturligt flyt då vi som forskare kan knyta an till det respondenten sagt när denne glider in på 

ett annat av våra intresseområden genom att fortsätta att ställa våra frågor kring det. På detta 

sätt kan vi också vidareutveckla nya ämnen genom att ställa följdfrågor till det som sagts samt 

göra förtydliganden av respondentens resonemang. 

Två viktiga faktorer i den här typen av djupintervjuer är att de är utformade så att 

respondenten börjar uppmärksamma och analysera sitt eget uppfattande och att de möjliggör 

respondentens förmåga att med egna ord förmedla sin personliga förståelse och upplevelse. 

Betoningen ligger således på att frilägga respondentens innebörd och mening genom att ställa 

deskriptiva frågor och att lyssna aktivt. (Johanson Lindfors, 1993, s. 120-122) För att få våra 

respondenter att tänka efter och svara fritt har vi formulerat våra frågor på sätt som till 

exempel; På vilket sätt? Hur går det till? Av vilken anledning? 

4. 2 Urval 
Utifrån vår problemställning fann vi det intressant att studera flera perspektiv bland 

finansieringsaktörerna inom idrottssektorn, det vill säga idrottsförbundet, kommunen och 

sponsorerna. Kommunen finns representerad i två led, genom kommunstyrelsen och Umeå 

Fritid, då de har olika roller inom kommunens verksamhet. Samtliga respondenter har blivit 

utvalda på grund av sin roll som ansvariga för de frågor vi belyser. På grund av den 

geografiska avgränsningen i vår studie var urvalspopulationen begränsad till endast en lämpad 

kandidat som besitter den kunskap och information vi behöver för både fritidskontoret och 

idrottsförbundet, varpå dessa valdes ut att delta i vår studie. 

I fallen gällande representanter för kommunstyrelsen och sponsorer har urvalspopulationen, 

till skillnad från fritidskontoret och idrottsförbundet, varit bestående av fler än en tänkbar 

kandidat.  
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Inför valet av representant för kommunstyrelsen beslutade vi att denne skulle representera det 

parti som var i majoritet av den anledningen att vi förmodar att dessa har ett större inflytande 

över de beslut som fattas. Det största partiet var representerat med sex stycken ledamöter i 

kommunstyrelsen. Utifrån denna lista av tänkbara respondenter blev slumpen avgörande för 

valet, då den första som svarade tackade ja till medverkan. 

I valet av sponsorer ansåg vi att ett viktigt kriterium var att det var en stor aktör som var 

involverad i flera sponsringssamarbeten för att vi skulle kunna få relevant information kring 

de områden vi studerar. Detta undersökte vi genom att studera de större lokala 

idrottsföreningarnas hemsidor, där vi fann information om deras samarbetspartners och kunde 

identifiera aktörer som finansierade flera av dessa föreningar. Utifrån dessa företag valdes två 

kommunala och två privata bolag ut då vi fann det intressant att undersöka huruvida det finns 

likheter och skillnader i motiven mellan dessa bolagstyper. Ett av de kommunala bolagen vi 

kontaktade hade inte möjlighet att medverka inom vår tidsram för uppsatsen och vi fick därför 

välja ut ett annat kommunalt bolag. 

Den typ av urval, där forskaren själv utifrån egen kunskap om urvalspopulationen väljer ut de 

respondenter som anses mest representativa, kallas för subjektivt urval (Johansson Lindfors, 

1993, s. 95). Denna urvalsmetod ingår i den bredare kategorin av icke-sannolikhetsurval, 

vilket innefattar former av urval som inte grundar sig på principen att alla i 

urvalspopulationen har lika stor sannolikhet att bli utvalda för att delta i studien (Bryman & 

Bell, 2005, s. 124). Vi anser att Goetz & LeCompte (1984) preciserar samma urvalsmetod på 

ett tydligare och för oss mer överensstämmande sätt då de menar att urvalet är baserat på 

kriterier och kallar det således kriterierelaterat urval. (Merriam, 1994, s. 62) Då vårt urval 

styrts av de inledande kriterier vi satt upp för dem vi ansåg vara bäst passande för vår studie 

och den följande analysen av densamma, anser vi därför att vårt urval faller inom denna 

kategori. Dessa kriterier har som tidigare nämnts varit i första hand att respondenten ska 

representera en finansiär av idrott. För sponsorerna har kriteriet i andra hand varit större 

aktörer som är involverade i flera sponsringssamarbeten och för Kommunstyrelsens 

representant var andrahandskriteriet att denna ska vara medlem av majoritetspartiet.  

4.3 Intervjuguide 
Då våra teoretiska områden hänger ihop och är relaterade till varandra har vi utformat våra 

frågor kring fyra teman som ska hjälpa oss att uppnå vårt syfte; att undersöka hur 

värdeskapande sker inom idrottssektorn och hur idrottsräkenskaper skulle kunna påverka 

aktörerna.  

 Verksamhet – utifrån frågorna inom detta tema ämnar vi att analysera verksamheternas 

värdekedjor samt det värdesystem som dessa verksamheter ingår i och därmed delvis 

uppfylla den del av studiens syfte som innebär att undersöka hur värdeskapande sker 

inom idrottssektorn.  

 Evenemang – frågorna kring evenemang ämnar belysa aspekter som inryms inom både 

värdekedja och beslutsprocesser, då evenemang är en extraordinär aktivitet med 

betydande påverkan både inom och utanför sektorn har vi valt att undersöka detta mer 

djupgående för att klargöra hur värde skapas inom idrottssektorn.  

 Beslutsprocesser – utifrån frågorna inom detta tema ämnar vi att analysera 

beslutsprocesser och motiv för beslut. Denna information är nödvändig för att 

undersöka både hur värdeskapandet inom sektorn sker samt huruvida ett satellitkonto 

skulle kunna påverka beslutsfattande inom verksamheten.  

 Satellitkonton – inom detta tema ligger huvudfokus på betalningsvilja. Detta tema 

avser svara på studiens syfte att undersöka vilket intresse som finns bland aktörerna 
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för upprättandet av ett satellitkonto för idrotten och hur det förväntas påverka deras 

verksamhet. Dessa förväntningar kan också kopplas tillbaka till beslutsprocesserna för 

att undersöka sannolikheten för deras infriande.  

En intervjuguide vid en semi-strukturerad intervju behöver inte vara särskilt specifik utan 

utgörs av en lista över vilka frågeställningar som ska beröras. Vid denna typ av intervju är det 

viktigt att det finns utrymme för flexibilitet och formuleringen av frågeställningarna får därför 

inte vara så specifik att det hindrar alternativa synsätt att uppstå under datainsamlingen. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 369) Då våra respondenter har olika roller inom sektorn har olika 

intervjuguider konstruerats för sponsorer respektive kommun och idrottsförbund. Samtliga 

teman berörs dock för alla respondenter även om innehållet under varje tema skiljer sig något 

mellan grupperna. Se bilaga 1 och 2 för komplett information angående intervjuguidernas 

innehåll. 

4.4 Datainsamling 
Vår inledande kontakt med respondenterna var via telefon då vi bokade tiden för 

genomförandet av intervjun. För att respondenterna skulle få möjlighet att förbereda sig samt 

få en förståelse av ämnet för vår uppsats skickades vår problembakgrund ut till 

respondenterna via e-post tillsammans med en kort beskrivning av vilka ämnesområden vi 

önskade beröra i intervjun.    

Alla intervjuer utom en genomfördes på respondenternas arbetsplats, på deras kontor eller i 

mötesrum. Vi valde dessa platser främst för respondenternas bekvämlighet, för att de skulle 

slippa lägga ytterligare tid på att resa mellan arbetsplatsen och platsen för intervjun. Vidare är 

detta en miljö som är bekväm för respondenten vilket kan påverka intervjun positivt i den 

bemärkelsen att denne blir mer avslappnad. En av intervjuerna genomfördes i ett grupprum på 

Umeå Universitet av bekvämlighetsskäl för alla parter, då respondenten hade ett annat möte 

på universitetet inbokat i anslutning till intervjun. Intervjuerna genomfördes således i olika 

miljöer då respondenterna arbetar inom olika typer av verksamhet men samtliga miljöer var 

lugna och utan störningar från telefonsamtal eller besökare. Respondenterna gav 

genomgående ett intryck av att vara avslappnade och bekväma i situationen. Båda författarna 

närvarade vid samtliga intervjutillfällen vilket vi anser var fördelaktigt för analysen då båda 

parter också haft möjlighet att uppfatta de icke-verbala budskapen under intervjuerna. 

Intervjuernas varaktighet varierade mellan 25 minuter och en timme och 26 minuter, denna 

variation kan delvis förklaras av respondenternas roll inom sektorn då verksamheter inom 

idrotten framförallt stod för de längre intervjuerna.  

Tabell 2. Intervjusammanställning. 

Respondent Befattning Intervjutid 

Kommunstyrelsen Ledamot  38 min 

Umeå Fritid Ansvarig för bidrag och föreningsstöd 1 tim 10 min 

Västerbottens Idrottsförbund Projektansvarig 1 tim 26 min 

Kommunal sponsor 1 Marknadsförare 35 min 

Kommunal sponsor 2 Kommunikationschef samt VD 59 min 

Privat sponsor 1 Marknadsansvarig 25 min 

Privat sponsor 2 Partneransvarig Idrott 37 min 
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Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades för att säkerställa att ingen viktig 

information skulle glömmas bort i presentationen av den empiriska undersökningen och den 

följande analysen av denna. 

4.5 Access 
Accessproblematik handlar om tillträde till information och data. Förutsättningarna för att få 

tillträde till informationen är beroende av vilken forskningsstrategi som väljs och den 

upplevda nytta informationsenheterna har av den aktuella forskningen. (Johansson Lindfors, 

1993, s. 135-137) 

Kontakten med våra respondenter inleddes på lite olika sätt. Våra sponsorer fann vi som 

tidigare nämnt via de större idrottsföreningarnas hemsidor, där vi fann länkar till företagens 

egna hemsidor där deras kontaktuppgifter fanns tillgängliga. Via växeln fick vi information 

och kontaktuppgifter till ansvariga personer på respektive företag. Representanter för 

Kommunstyrelsen och Umeå Fritid fann vi via kommunens hemsida, umea.se. Representanten 

för Västerbottens Idrottsförbund hade vi kontaktuppgifter till sedan tidigare. En av 

respondenterna klargjorde redan i detta skede att det fanns uppgifter som denne inte kunde 

lämna ut, detta utgjorde dock inte något hinder för vår intervju då dessa uppgifter inte var av 

intresse för vår studie. Vi upplevde att alla var positiva till deltagandet även om en 

representant var tvungen att tacka nej till medverkan på grund av tidsbrist. Utifrån detta kan vi 

konstatera att informationens tillgänglighet i det inledande skedet var mycket god.  

Samtliga respondenter fick själva välja den tid för intervjun som passade bäst för dem utifrån 

vår den tidsåtgång vi hade uppskattat för intervjugenomförandet. Vi upplevde att accessen var 

god vid intervjutillfället då samtliga respondenter hade avsatt denna tid för oss och inte 

upplevdes stressade att avsluta i förtid. Respondenterna reagerade generellt inte heller 

negativt på att intervjuerna spelades in. Inspelning av intervjun kan enligt Ejvegård (2003, s. 

50) verka hämmande på det sätt att respondenten uttalar sig mer försiktigt när det de säger 

registreras. Vi började dock med att fråga respondenterna om det var okej att spela in 

intervjuerna, så valet var deras att kunna säga nej. Detta fick enligt vår erfarenhet 

respondenterna att känns sig lugnare och mer bekväma i situationen. När vi har upplevt det 

som betydande för respondenten har vi försäkrat denne om att de skulle om de så ville få 

godkänna vår transkribering av intervjun. Vi upplever att sådana små ”försäkringar" till 

respondenterna bidrog till att vinna deras förtroende för att de skulle hjälpa oss i vår studie.    

Då vi i förväg hade informerat respondenterna om studiens innehåll och syfte samt vilka 

områden vi ämnade beröra i intervjun hade de möjlighet att delvis förbereda sig och ta fram 

uppgifter vi ville ta del av, vilket vi anser har bidragit till en bättre access. Att etablera ett 

förtroende är en viktig förutsättning för att få access till information vid kvalitativa intervjuer, 

vilket forskaren kan etablera genom att klargöra syftet med studien och genom ett aktivt 

lyssnande (Johansson Lindfors, 1993, s. 122). Vi upplevde att respondenterna var öppna och 

måna om att vi skulle få svar på våra frågor men var i vissa fall något begränsade i sin 

yrkesroll, vilket innebar att de var noga med att uttrycka sig på ett korrekt sätt. Andra var 

istället mer informella och gav uttryck även för personliga erfarenheter, tankar och åsikter. 

Den professionella begränsningen hos några får vi betrakta som fullt acceptabel och vi anser 

inte heller att detta påverkar studien negativt då det är resonemang och värderingar i den 

professionella rollen som vi avser att studera. Vid ett par av intervjuerna ansåg 

respondenterna själva att de inte kunde ge tillräckligt bra svar på våra frågor och vi blev då 

hänvisade till den person som hade bättre kunskap om just detta.  
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Intervjuer kan öka risken för att forskaren påverkar sina respondenter vilket eventuellt kan 

resultera i feltolkade svar men ger också möjlighet att följa upp och därmed tydliggöra 

lämnade svar (Johansson Lindfors, 1993, s.113). Vi upplever att våra intervjuer har varit 

givande då vi genom följdfrågor och sammanfattningar kunnat få bekräftelse på att vi 

uppfattat respondentens budskap korrekt. Vi har under utformningen av vår intervjuguide 

noggrant reflekterat över frågornas öppenhet och budskap för att undvika att ställa ledande 

frågor eller förmedla värderingar från vår sida i syfte att undvika att påverka respondenterna. 

Då stämningen under intervjuerna har uppfattats öppen och avslappnad har respondenterna 

givits det största utrymmet och intervjuerna har därför upplevts innebördsrika och faktafyllda. 

4.6 Källkritik 
Då flertalet av våra respondenter har ett intresse i att se till sitt eget bästa kan naturligtvis en 

viss risk med intervjuer vara att dessa respondenter ger svar som gagnar dem själva utan att de 

för den sakens skull ger helt ärliga svar. Detta är något vi varit medvetna om vid samtliga 

intervjuer men kanske särskilt under intervjun med idrottsförbundet som också är uppsatsens 

uppdragsgivare. Vid denna intervju var vi också särskilt uppmärksamma på att inte låta oss 

påverkas av deras intressen, då detta skulle ha en negativ effekt på studiens trovärdighet. 

Genom kvalitativa studier där öppna intervjuer används som datainsamlingsmetod finns alltid 

en risk för minskad validitet, då det är upp till forskaren att tolka respondenten rätt (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 124). Risken för detta kan dock avhjälpas genom att vi är medvetna om det 

och genom följdfrågor ser till att få svar på respondentens åsikter inom det valda området för 

att kunna göra en givande analys.   

Då våra respondenter kommer från olika organisationer, har olika bakgrund, utbildning och 

intressen spelar förförståelsen in en del på vilka frågor som ställs. Vid frågor rörande 

idrottsräkenskaper fann vi det i de flesta fall nödvändigt att ge en förklaring till begreppet. Det 

kan då vara svårt att inte influera respondenten med den förklaring som ges eftersom ingen 

människa är helt objektiv, i alla fall inte i kroppsspråket. Genom att ha en förberedd definition 

av begreppet underlättades objektiviteten då samtliga respondenter fick ta del av samma 

information och vi upplevde att denna förklaring gav respondenterna en bättre möjlighet att 

besvara dessa frågor. Definitionen av idrottsräkenskaper återfinns i bilaga 3. Samtliga av våra 

respondenter fick information ett par dagar före intervjutillfället om vårt problemområde, och 

även lite information om de teman vi ämnade diskutera under intervjun. Detta kan naturligtvis 

påverkat vissa respondenters svar då de kunde förbereda sig i viss mån, och av den 

anledningen inte svarat lika spontant som annars. Vi tror dock att detta avhjälptes till stor del 

då vi inte skickade exakta frågor utan ämnen och teman som inkluderade ett brett spektra av 

potentiella frågor. Möjligheten till förberedelse kan också ses som någonting positivt då 

respondenterna fått tillfälle att ta fram eventuell information som är av vikt för de teman 

intervjun avsett att behandla, information som annars inte kommit studien till gagn.     

4.7 Bearbetning av data 
Utifrån intervjuernas transkriptioner valdes den information som var relevant för vår studies 

syfte ut för att sedan sammanställas till uppsatsens empirikapitel. De empiriska data 

intervjuerna genererat sorterades in efter de fyra teman som våra intervjuguider utformats i. 

För att våra respondenter skulle kunna förbli anonyma har vi valt att utesluta information som 

vi har bedömt skulle kunna avslöja deras identitet. Vi har valt att göra detta för att värna om 

respondenternas och företagens integritet samt för att förbättra förtroendeförhållandet mellan 

oss och våra respondenter. Anonymisering leder till att respondenterna kan vara mer öppna i 

sitt sätt att besvara våra frågor medan att avslöja respondenternas identitet skulle kunna ge 

studien mer tyngd och trovärdighet. För vår studie har vi värderat uttömmande svar högre än 

den potentiellt högre trovärdighet som respondenternas identitet skulle kunna medföra. 
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Empirin sammanställdes slutligen i en sammanfattande tabell av respondenternas svar (se 

avsnitt 5.5) där mönster och viktiga skillnader i dessa uppenbarades. Från denna tabell fördes 

de relevanta områdena in i en analysmodell där dessa områden kopplades ihop med studiens 

tre frågeställningar; finansiärernas värdeskapande för sektorn, finansiärernas intresse för 

idrottsräkenskaper samt idrottsräkenskapernas påverkan på finansiärerna (se avsnitt 6.1). Då 

vi in denna fas av vår studie har haft ett induktivt angreppssätt sammanställdes inledningsvis 

våra resultat för att dessa sedan skulle kunna jämföras med tidigare studier. I de fall vi upplevt 

att våra tolkningar inte kunnat styrkas fullt ut av de studier som utgjort vår teoretiska 

referensram har vi sökt vidare i den befintliga forskningen för att finna andra studier som 

kunnat styrka våra resultat ytterligare.  
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5. EMPIRI 

__________________________________________________________________________________ 

De empiriska data som framkommit genom våra kvalitativa intervjuer presenteras i följande 

kapitel. Då våra intervjuguider utformats efter teman har vi valt att presentera de empiriska 

data som framkommit inom dessa teman i separata avsnitt. Det empiriska kapitlet inleds 

därför av en beskrivning av finansiärernas verksamheter följt av deras arbete kring 

evenemang, beslutsprocesser och slutligen deras resonemang kring satellitkonton. Kapitlet 

sammanfattas avslutningsvis i en tabell där vi presenterar de centrala områden som 

identifierats. 

___________________________________________________________________________ 

5.1 Tema verksamhet 

5.1.1 Kommunen 

Kommunstyrelsen har en delegation från Kommunfullmäktige och den delegationen går 

delvis direkt till fritidsnämnden som har i uppdrag att förvalta ekonomin för sådant som redan 

är beslutat. Att finansiera idrott och kultur är inte styrt av någon lagstiftning utan denna 

verksamhet är frivillig för kommunerna. Inom Umeå Kommun ser man fritidssektorn som en 

förebyggande och hälsofrämjande verksamhet som sparar pengar för kommunen på lång sikt. 

Det finansiella stödet är riktat till barn och ungdomar, den grupp man anser sig ha 

kommunpolitiskt ansvar för. Något som är speciellt för Umeå Kommun är deras arbete för 

jämställdhet inom idrott där de avkräver föreningarna att redovisa sitt arbete för jämställdhet 

inom verksamheten. 

Hos kommunstyrelsen och deras arbetsutskott, budgetberedningen, finns också en möjlighet 

att, utöver de bidrag till verksamheterna som Umeå Fritid hanterar, finansiellt stödja de lite 

större ekonomiska behov som kan finnas hos idrottsföreningarna.  

”Och så försöker man titta på hur det faktiskt ser ut, om man kan gå in med ett stöd utan att 

det, vi vill ju försöka vara lite jämställda mellan föreningarna och det får inte vara ett 

missriktat bidrag utan i sådana fall ska det vara att i så fall stötta upp, inte att fylla stora 

svarta hål.” 

Dessa investeringar följs upp och utvärderas för att undersöka ifall avsedd verkan har 

uppnåtts. Huruvida resultaten av dessa utvärderingar får konsekvenser för framtida beslut 

varierar då det är en fråga man inte alltid är ense om inom styrelsen. 

”Ja, alltså man ska ju vara medveten om att politiker är ju personer och inte en homogen 

massa och en del tycker att nä, nu får det verkligen vara nog, nu har vi hjälpt den och den 

föreningen mycket. Men politiker är ju också människor av kött och blod som känner empati 

för situationer som uppstår, till exempel nu i lågkonjunkturen som kom. ” 

Inför budgetberedning undersöker Kommunstyrelsen de behov som finns hos föreningarna. 

Denna kommunikation sker via ett föreningsråd som har en nära dialog med förvaltningen på 

fritid. Idrottsföreningarnas representanter till föreningsrådet väljs ut av föreningarna.  

”Men behovet är avsevärt mycket större än vad som går att tillgodose och ibland får man lov 

att bestämma sig och göra en satsning, som till exempel när Hippologum byggdes. Då blir det 

ett stort investeringshål i kommunens budget men då har man liksom tillgodosett, då gör man 

det bästa av det mesta och så har man, liksom dit med det.” 
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Hur man undersöker behovet hos samhällsinvånarna är Kommunstyrelsens representant inte 

säker på då det är tjänstemännen inom fritidsnämnden som tar fram de beslutsunderlag som 

Kommunstyrelsen får. 

Kommunens bidrag till idrotten sker genom tre olika avdelningar inom Umeå Fritid, 

föreningsbyrån, fastighet och fritidsservice. Föreningsbyråns uppgift består av ekonomiskt 

stöd till föreningar genom aktivitetsstöd samt lokalbokning.  

Aktivitetsstöd betalas ut till föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar 

mellan sju och tjugo år, detta stöd utgår med tretton kronor per deltagare vid varje aktivitet 

som föreningen ordnar. Tanken är att detta ska vara ett bidrag till lokalkostnaden då ett 

tillräckligt deltagarantal kan innebära att hela kostnaden för lokalen täcks. Dock finns ingen 

uppföljning av eller krav på att stödet går tillbaka till barn- och ungdomsverksamheten inom 

föreningen utan det är fritt för föreningarna själva att besluta om, då resurserna oavsett går till 

att stödja breddverksamhet inom föreningarna. Föreningarna redovisar närvaro vid 

aktiviteterna två gånger per och får sedan ersättning retroaktivt. Rapporteringen sker digitalt 

via internet direkt in i kommunens system.   

Vidare köper föreningsbyrån in träningstider vid anläggningar, både kommunala och från 

andra aktörer, som fördelas mellan idrottsföreningarna. Den lokalkostnad som 

idrottsföreningarna betalar är subventionerad och ligger på 260 kronor per timme oavsett den 

kostnad föreningsbyrån i verkligheten har för tiden, vilket kan vara så mycket som 2000 

kronor per timme. 

”Kommunen har ju ett stort intresse av att det ska finnas möjligheter att bedriva både bredd- 

och elitverksamhet så därför finns det väldigt gott om anläggningar här.” 

Föreningsbyrån stimulerar även större evenemang inom idrotten, såsom Umeå 

Fotbollsfestival eller SM-tävlingar med ett bidrag på 10 000 kronor till föreningen. 

Föreningsbyrån kan vidare stötta med bidrag till resekostnader för att uppmuntra till att 

attraktiva lag deltar i tävlingar i kommunen, vilket kan ge turneringen ett mervärde och öka 

deltagarantalet. Kommunen stöttar evenemang och tävlingar på sätt såsom att tillhandahålla 

anläggningar, alternativa planer vid dåliga väderförhållanden och annat arbete som 

fritidsservice har med förberedelser, vilket är kostnadsfritt för föreningen förutom den 

faktiska lokalhyran. 

Genom de statistiska uppgifter som genereras genom idrottsföreningarnas rapportering av 

aktiviteter får kommunen ett mycket bra underlag för vart framtida satsningar bör göras då 

man får information om vilka idrotter och vilka geografiska lägen som är i behov. Dessa 

uppgifter förs fram via föreningsbyrån till Kommunstyrelsen som är det beslutsfattande 

organet. 

5.1.2 Västerbottens Idrottsförbund 

Västerbottens Idrottsförbund, Riksidrottsförbundets regionala avdelning, har två huvudsakliga 

uppdrag för att stödja idrottsverksamheten; att företräda idrotten samt myndighetsutövande i 

form av fördelning av statliga resurser till idrottsverksamhet. Riksidrottsförbundet driver 

också ytterligare en stödorganisation för idrotten, SISU Idrottsutbildarna, ett studieförbund för 

idrottsföreningar och specialidrottsförbund, vars uppdrag är utvecklings- och 

utbildningsverksamhet.  

Idrottsförbundets främsta roll är att som företrädare för idrotten som en grupp driva dess 

intressen mot politiker och beslutsfattare. Som finansiärer av idrott fördelas resurser på olika 
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sätt. Genom SDF-bidrag får specialidrottsförbunden bidrag till sin verksamhet utefter bland 

annat antalet medlemmar i förbunden, dessa kriterier är fasta och förändras inte efter tid.  

Specialidrottsförbund är länsorganisationer för olika idrotter och 58 av Sveriges totalt 70 

stycken specialidrottsförbund finns representerade i Västerbotten. Vidare kan 

idrottsföreningar inom specialidrottsförbunden också söka medel för investeringar de behöver 

göra för verksamheten och kriterierna för vad dessa pengar helst ska gå till fastställs från 

centralt håll i tvåårsplaner. Generellt är föreningar som bedriver barn- och 

ungdomsverksamhet prioriterade för dessa bidrag. 

”Jag brukar säga, tänk att det är som stuprör, det rinner ut en sju-åtta stuprör med pengar. 

Och ur varje stuprör har du kanske möjlighet att få pengar, men varje stuprör har vissa krav 

för att få pengarna. Det är inte säkert att du får pengar ur alla åtta stuprör, vissa kanske får 

det medan andra får bara ur ett. Så då är det ju där man kan hämta hem pengar då, så det är 

liksom lite olika stuprör som det rinner ut pengar genom beroende på vad du söker, vilken 

organisation du är, vad du gör.” 

Idrottsförbundet är en medlemsstyrd organisation och verksamhetsplaner fastställs utifrån de 

centrala tvååriga verksamhetsinriktningar under en konferens där samtliga 58 

specialidrottsförbund finns representerade. Distrikten är fria att utifrån den centrala 

verksamhetsinriktningen välja ut de områden som de upplever är mest väsentliga för deras 

region. Verksamhetsplanerna justeras årligen och anger mer på detaljnivå vad som ska uppnås 

under året.  

”Men det är de[medlemmarna] som har makten och kan besluta en helt annan riktning i och 

med att vi är medlemsstyrda. Men det kommer ju, mycket med de här projekten och 

satsningarna kommer ju för att vi har fångat upp saker. Vi lägger fram det, att det här skulle 

vi vilja göra i Västerbotten, vad tror ni om det?” 

Utöver sina huvuduppdrag bedriver idrottsförbundet en del projekt som man söker extern 

finansiering för i syfte att utveckla dem som är anställda inom idrotten. Dessa projekt faller 

utanför SISU Idrottsutbildarnas uppdrag och drivs därför av idrottsförbundet. I nuläget satsas 

det på två områden för kompetensutveckling; digital kompetens och affärsmässighet. Den 

digitala kompetensen är av EU fastställt som ett av åtta strategiskt viktiga områden för 

framtida framgång och handlar om att förstå internet som ett medium och att kunna utveckla 

sin verksamhet genom detta. Affärsmässighet handlar om att öka professionaliteten i 

idrottsföreningarnas styrelser genom kompetens inom exempelvis juridik för att kunna skriva 

affärsmässiga avtal. 

Idrottsförbundet Västerbotten arbetar idag mot en vision om vad som kallas Sport Region 

Västerbotten som ska verka för att utveckla områden som identifierats som strategiskt viktiga 

för idrottsnäringen. Dessa är; finansiering och kapital, nätverk och mötesplatser, utbildning 

och idrottsforskning, evenemang och tävlingar, entreprenörskap och affärsutveckling samt 

events och sportturism. I korthet innebär arbetet att skapa en struktur för detta och att 

marknadsföra Västerbotten som en region. 

5.1.3 Sponsorer 

Den kommunala sponsorn 1 har valt att inom sponsringsverksamheten arbeta mot idrott och 

kultur. Inom idrotten fokuserar man främst på den breda ungdomsverksamheten, även om 

man också satsar på elitverksamhet. 

”Det är ju, jag menar vi är ju ett kommunalt bolag, det är ju Umeås invånare som äger oss 

och vi vill ju att det ska gå tillbaka till våra barn.” 
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Föreningarnas arbete för jämställdhet, mångfald och utanförskap upplever företaget som 

vikigt i sina satsningar. Kommunal sponsor 1 beskriver företagets sponsringsverksamhet så 

här; 

”Så jag brukar illustrera vår sponsorsatsning som en triangel där bredden är barn och 

ungdomsverksamheten då och toppen då är elitsatsningen men pengamässigt så kan man ju 

vända på den där triangeln. Så det är ju ganska mycket pengar till eliten bara för att de har 

ett högre PR-värde kan man säga.” 

Vad det gäller kultursatsningar så är det en fråga om att kunderna inom företagets 

lojalitetsprogram kan få rabatter på biljetten mot att företaget stödjer föreställningen 

finansiellt, idrottsevenemang kan också stödjas på ett liknande sätt. 

”Så att så ser det väl ut, kultur och idrott och det här vinna-vinna-vinna-tänket. Att det ska 

vara till nytta för våra kunder också någonstans, och våra kunders barn.” 

Inom företaget har man valt att endast sponsra idrottsföreningar och inte individuella 

idrottsmän och – kvinnor. 

”Vi ägs av kommunen och då blir det fel att gå in som personlig sponsor av en individ alltså 

det känns inte riktigt okej. Men ingår man i en förening eller en grupp då är det ju en annan 

sak, då kan man ju sponsra den föreningen, då kommer det ju flera tillgodo.” 

Inom sponsringen finns ingen direkt proaktiv verksamhet där man undersöker det behov som 

finns hos föreningarna. Företaget upplever att föreningarna är väldigt aktiva i att söka 

finansiering och beskriva sina behov. 

”Det kommer ansökningar på mail, per brev och en del poppar upp personligen så att det 

kommer hela tiden in till företaget. Så egentligen, i några fall har vi varit proaktiva och tänkt 

att de här vill vi gå in i och det här känns rätt och bra för oss. Så att det är väl, det är inte 

många procent utan i de allra flesta fall så är det så att föreningarna söker upp oss, 95 % 

skulle jag säga att det är så i.” 

Att undersöka vilka behov som finns hos samhällsinvånarna är istället mer intressant för 

denna sponsor. 

”Alltså, det ingår ju i det här att grundtanken är att det ska vara en bred, där folk vill vara 

eller där ungdomar vill vara, det är ju där vi vill vara också och synas.” 

Kommunal sponsor 2 har valt en annan inriktning för sin sponsringsverksamhet, hos detta 

företag är det istället elitverksamheten som utgör fokus för satsningarna då man upplever att 

det är där företaget själva får någonting tillbaka. De större satsningarna ligger hos föreningar 

som är aktiva i de nationella serierna och närmaste division under.  

”Alltså vi jobbar ju på två sätt, vi jobbar i viss mån mot en del breddidrott för att alltså i 

mindre skala stödja den lilla verksamheten, men pratar vi pengar med någon volym då stödjer 

vi då elitidrott där vi bedömer att vi får något tillbaka själva.” 

Något man anser som viktigt är jämställdhetsfrågor och företaget är därför noga med att det 

ska vara en balans mellan satsningar på damer och herrar. 

”(…)vi vill vara det goda företaget vad det gäller att lägga lika mycket pengar på herrar och 

damer.” 
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Någon undersökning av vilka behov som finns hos föreningarna gör man inte, utan man gör 

bedömningar utifrån vilket värde företaget får ut av investeringen. På en samhällsnivå är 

behoven dock mer intressanta, även om undersökningarna inte sker på något vetenskapligt 

sätt. 

"Men där har vi sagt att det ska bygga på en sund verksamhet och det tror vi i långa loppet 

lönar sig. (… )då måste vi värdera vad de står för dem vi ska använda som budbärare. Den 

mixen vi har valt har vi fått väldigt mycket goodwill av.” 

Privat sponsor 1 ser framförallt sponsringsverksamheten som ett sätt för företaget att ta sitt 

samhällsansvar. Genom att sponsra idrott, kultur och samhälle får företaget en chans att visa 

upp sig på den ort där man är verksam och på så sätt komma närmare sina kunder. Företagets 

värdeord och värderingar integreras i sponsringsfrågan och man vill därför framför allt 

förknippas med barn och ungdomsverksamhet inom idrott, musik, kultur, samhälls- och 

genusfrågor. Sponsring av elitverksamhet förekommer också men målsättningen är att synas 

mer på bredden. Företaget försöker också tänka på att förmånstagarna ska spridas över olika 

typer av idrotter. 

”Man lägger upp en strategi där vi försöker att inrikta oss då på att sponsra framför allt 

föreningar som har ungdomsverksamhet, att det är pojkar och flickor, vi försöker undvika att 

sponsra individuella idrottare. Utan självklart kan det finnas individuella idrotter, vi kan ta 

till exempel IFK Umeås längdskidåkare, de är ju en klubb, då sponsrar vi inte bara en 

längdskidåkare utan då sponsrar vi hela föreningen, om man säger så då.” 

Behoven hos idrottsföreningarna är inte det man fokuserar på inom sponsringsverksamheten 

utan fokus ligger även här på var och hur företaget ska synas för att uppnå målsättningarna 

med sponsringen; att visa upp sig för kunderna och ta samhällsansvar i frågor som är i linje 

med företagets värderingar. För detta arbete lägger företaget upp en årlig strategi. 

”Men när det gäller idrottssponsring då kan jag säga att då går vi inte ut aktivt och söker upp 

föreningar och säger hej, vi vill sponsra er, i och med att jag får ju så många samtal att jag 

liksom kan välja och vraka. Däremot om man pratar på andra sidan, om man försöker 

komma in på någonting nytt, vi pratar samhälle, vi pratar andra evenemang.” 

För privat sponsor 2 sker sponsringsarbetet på två nivåer, både centralt och lokalt i 

organisationen. På central nivå finns ett förbundsavtal med Riksidrottsförbundet samt 

specialidrottsförbunden, framförallt då med fotbollsförbundet. På lokal nivå finns också avtal 

med lokala idrottsföreningar. Till grund för sponsringsarbetet ligger en sponsringspolicy där 

man beslutat att fokusera arbetet på föreningar och inte individer samt att föreningarnas 

verksamhet stämmer överens med företagets värderingar. Jämställdhet och integration är 

sådana viktiga frågor för sponsorn.  

”Det är ett sätt för oss som sponsor att vara med att påverka ändå hur föreningarna jobbar. 

Sen är det ju i grund och botten så att föreningarna är väldigt duktiga på det här, det är 

sällan det är några konstigheter så att säga.”  

Någon undersökning av föreningarnas behov gör man inte, det visar sig ändå menar man.  

”Utan det vi gör är att ställa frågan till föreningarna att; Vad kan ni erbjuda oss? Det 

handlar om att skapa en mer affärsmässig relation. Ska vi skriva ett avtal med en förening så 

handlar det inte bara om att sätta upp en skylt på en arena, utan det kan handla om andra 

saker. Vi vill i slutändan kunna se att här får vi tillbaks den här insatsen, alltså den är lönsam 

för oss.” 
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Någon direkt undersökning av de behov som finns hos samhällsinvånarna gör företaget inte 

heller på något specifikt sätt, men såhär resonerar sponsorn kring vad man vill uppnå; 

”Vår målsättning är att ett långsiktigt hållbart samhälle som alla kan ta del av, det är vår 

mission i företagsvärlden kan man säga. Och om man bryter ner det litegrann då kommer vi 

kanske mot sådan verksamhet där vi pratar om breddverksamhet där det är lättillgängligt för 

många människor att delta. I steg ett då, unga människor alltså unga pojkar och flickor.” 

5.2 Tema evenemang 

5.2.1 Kommunen 

Kommunstyrelsen finansierar idrottsevenemang och som exempel nämns Beachvolleyboll 

Tour som varit finansierat regelbundet de senaste åren. Man finansierar även andra 

evenemang vilket framgår av citatet nedan.  

”Det är ganska vanligt att någon idrottsförening står som värd för nordiska mästerskap eller 

ungdoms-SM och då kommer de till kommunen och vill ha antingen underskottsgaranti eller 

rena funktionärsstöd. Likaså när UIK och Björklöven har haft det kämpigt, är det klart att de 

kommer till kommunen och frågar om vi hjälpa till på något sätt. Och så försöker man titta på 

hur det faktiskt ser ut, vi vill ju försöka vara lite jämställda mellan föreningarna och det får 

inte vara ett missriktat bidrag utan i sådana fall ska det vara att i så fall stötta upp, inte att 

fylla stora svarta hål. Så det händer att det är den typen utav stöd.” 

Anledningen till finansieringen av evenemang anges vara att dels stärka varumärket Umeå 

men även för att stärka självkänslan bland Umeås lokala befolkning och bistå med aktiviteter. 

Ett annat intresse som nämns för att finansiera idrottsevenemang är att det engagerar en stor 

andel utövare eller kan anses starkt bidra till hälsonyttan i kommunen.  

Undersökningar av evenemangseffekter upplevs vara mycket bristfälliga från 

kommunstyrelsen sida vilket tydliggörs av resonemanget i citatet nedan. 

”Jag tror framförallt att om vi hade haft en organisation för evenemangsplanering och 

evenemangsattrahering så hade vi också kunnat lägga på dem att följa upp på något sätt för 

nu spretar det väldigt mycket.” 

Det pågår ständigt arbetet med att attrahera evenemang till kommunen men enligt vår 

respondent från kommunstyrelsen upplevs den vara något oorganiserad. Viljan att förbättra 

detta finns dock hävdar vår respondent, vilket tydliggörs av citatet nedan. 

”(…)vi har ju pratat ganska länge och ganska många år om att kunna förstärka vår egen 

organisation som jobbar aktivt med att få hit arrangemang av olika slag, men det var i sin tur 

ganska tight kopplat till den här evenemangsarenatanken, att man då skulle göra någon typ 

av evenemangsbolag.”   

Umeå Fritid finansierar evenemang genom att tillhandahålla anläggningar som föreningar 

behöver för att bedriva tävlingsverksamheten. Detta sker även med hjälp av fritidsservice som 

för skidåkning till exempel har hand om spårdragning och preparering av spår. Det utgår även 

ett speciellt SM-bidrag på 10 000kr som föreningarna kan använda för att exempelvis 

marknadsföra evenemanget.  

Extra bidrag kan ges till föreningar som organiserar dessa evenemang för att exempelvis 

kunna finansiera att lag från större städer, både inom Sverige men även från Europa, kommer 

hit för att spela. Umeå Fritid beskriver detta i citatet nedan.   
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”(…) vi går in med någon form av extra stöd till dem för att de ska kunna få hit lag som kan 

få hit ytterligare motstånd typ att de får hit Barcelona eller Hammarbys ungdomslag och 

sådär. Det blir ju en extrakrydda till turneringen så att säga. Och då kan det ju vara lättare 

att få hit andra lag som vill möta dem.” 

Mervärdet för näringslivet av den här turneringen är viktigt för Umeå kommun vilket det nu 

finns siffror för genom rapporten av Widmark (2007). Det som kommunen ställer upp med 

mest i dessa sammanhang är tillhandahållandet och säkerställandet av det anläggningar som 

står i förfogande att användas för evenemanget.  

Effekter av evenemang har börjat studeras och då speciellt med Umeå som kulturhuvudstad 

2014. Med detta arbete ämnar Umeå Fritid att attrahera fler och större ”happenings” 

Samarbeten har också påbörjats med Västerbottens Idrottsförbund för att kartlägga och 

undersöka de större evenemangen och deras effekter, inom Umeå Kommun. En av studierna 

som gjorts av ett evenemang och dess ekonomiska och sociala effekter är en undersökning 

gjord på uppdrag av Umeå kommun, av Åsa Widmark för Turismens Utredningsinstitut. Den 

är gjord 2007 och behandlar evenemangseffekterna av Umeå Fotbollsfestival. De effekter som 

kan ses i den studien är bl.a. den totala specifika turistekonomiska omsättningen vilken är 

direkt kopplad till hur åskådare, aktiva och övriga ditresta spenderar sina pengar under 

evenemanget (Widmark, 2007). 

I första hand så är det föreningarna själva som försöker attrahera evenemang och inte 

kommunens jobb. De försöker dock inte dölja att det finns undantag till denna regel, där 

kommunen intresserar sig mer för främjandet av evenemangsverksamhet. Det har bland annat 

förekommit en dialog med Mariehems SK om att göra ett ännu större event av Umeå 

Fotbollsfestival år 2014, i samband med kulturhuvudstadsåret.     

5.2.2 Västerbottens Idrottsförbund  

Då Västerbottens Idrottsförbund ska finnas till för att stödja och främja idrotten över lag i 

Umeå så varken får eller kan de gå in och stötta en enskild förening i arbetet kring ett 

evenemang. Istället bedrivs under exempelvis fotbollsfestivalen en slags lobbying verksamhet 

där idrottsförbundet har ett stort tält på området där åskådare och aktiva kunde komma in, 

tävla och vinna priser.  

Andra stora evenemang i Umeå har studerats ganska lite och man har på Västerbottens 

Idrottsförbund begränsade kunskaper om dessa, men säger att om 10 år kommer det märkas 

en stor skillnad. Då ska de ha bättre kontroll av alla evenemang i Umeå och promota dem 

bättre så de syns och hörs om dem i hela Sverige för att locka fler till Umeå.  

Studier av evenemang och i viss utsträckning också utvärderingar på desamma har bedrivits 

både på evenemang i Umeå Kommun men även större evenemang i närliggande kommuner. 

En studie gjordes av en student på uppdrag av Västerbottens Idrottsförbund förra året på som 

behandlade Umeå Fotbollsfestival, skotercross-VM i Malå och Motorfestivalen i Lycksele. 

Dessa studier har dock inte utvärderats i syftet att förbättra evenemang i Umeå då 

Västerbottens Idrottsförbund inte har som uppgift att själva bedriva evenemang, utan snarare 

för att anskaffa sig kunskap om vad som får ett evenemang att bli ett lyckat sådant. En dialog 

bedrivs dock i dagsläget med Umeå Kommun med syftet att kartlägga större viktiga 

evenemang, bara inom Umeå Kommun.  

En klar önskan nämns även om att bli mer professionella och skapa bättre strukturer i och 

runtomkring idrottsföreningar och deras verksamheter för att utveckla både idrotten och deras 

resulterande evenemang. 
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Marknadsföringssyftet för evenemang beskrivs göras av flertal olika motiv. Idrottsföreningars 

motiv är i främsta hand sociala, att tillhandahålla ett bra evenemang där både publik, 

arrangörer och aktiva är nöjda med evenemanget. Turistekonomiska mätningar har dock visat 

att exempelvis Umeå Fotbollsfestival med sina många besökare kan till vis del även ses ur ett 

monetärt perspektiv eftersom den totala specifika turistekonomiska omsättningen ligger runt 

20 miljoner kronor varje år. Detta är stora pengar som genereras tillbaka till samhället, 

kommun och landsting i Umeå varpå det inte är helt uteslutet att vissa delar av verksamheten 

kring detta evenemang föranleds av ekonomiska motiv. Vår respondent och representant från 

Västerbottens Idrottsförbunds uttrycker detta på passande sätt i följande citat. 

”Så de [kommunen] borde ju promota och säga mera, mera! För de tjänar ju pengar på det, 

men bakvägen.” 

En önskan och även ett påbörjat projekt för att attrahera idrottsevenemang till Umeå kommun 

och Västerbotten, från idrottsförbundet, är att marknadsföra Sport Region Västerbotten som 

en region. Det finns cirka 700 identifierade regioner i Europa varav Umeå-regionen är en, 

men en vilja att skapa något större, där fler kommuner går ihop för att skapa bättre 

förutsättningar att sätta Västerbotten på kartan i hela Europa, finns och det är där Sport 

Region Västerbotten kommer in. 

”Vi vill lyfta den [Sport Region Västerbotten], så att om någon tänker att vi skulle ha lagt ett 

mountainbike evenemang någonstans i Europa och samla eliten, då ska de tänka Sport region 

Umeå eller vi vill göra det nya cross-downhill-backoffice-board-race, för det händer ju så 

mycket, ja då ska de tänka hmm ja Tärnaby-Hemavan Sport Region Västerbotten, dit ska vi 

lägga det, de har liksom så bra förutsättningar.” 

En stark vilja finns även för att promota idrottsevenemang genom någon form av 

professionella evenemangsbolag som tar hand om alla idrotter och föreningar som vill starta 

och bedriva evenemangsverksamhet. Detta bolag ska finnas där för att stötta, guida och se till 

att alla evenemang i Umeå håller hög klass. 

Då evenemang som Umeå Fotbollsfestival kan generera över 20 miljoner kronor finns det ju 

anledning för näringslivet att höja på ögonbrynen och initiera ett större samarbete med 

föreningar som tillhandahåller sådana evenemang. Vår respondent från Västerbottens 

Idrottsförbund beskriver det faktum att evenemang i Umeå kan generera stora summor 

tillbaka till näringslivet på detta sätt i citatet nedan. 

”Jag menar det är ju business, det är bra pengar. Så jag menar att det gäller ju att få dem att 

förstå, att tänka så där och det är det någonstans jag vill missionera. Få dem att förstå liksom 

bilden.” 

Detta kan naturligtvis göra stor skillnad för de föreningar som i nuläget drar ett stort lass 

själva i planeringen av dessa evenemang och förhoppningsvis öka föreningarnas lönsamhet i 

detsamma, vilket i sin tur kan leda till att fler vill skapa evenemang och att utveckling av 

dessa då sker.  

Idrottsförbundet menar också att det sociala kapitalet stärks då föreningar blir mer etablerade 

tack vare nya ekonomiska möjligheter, vilket kan leda till en starkare idrottskultur med fler 

utövare men också fler volontärer och åskådare. Evenemang som får erkänt rykte ger också på 

sikt större företrädare inom de sporter de företräder, vilket ger Umeå bra publicitet och en 

större tillströmning av turister. De ekonomiska effekterna av idrottsevenemang är alltså starkt 
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kopplade just till de idrottsliga faktorerna varpå utvecklingen av dessa är av stor betydelse för 

Västerbottens Idrottsförbund.  

5.2.3 Sponsorer 

Den kommunala sponsorn 1 sponsrar evenemang genom att bistå med finansiering av 

evenemang som enligt dem själva kan komma till nytta för hela Umeå, men även för att 

marknadsföra sitt eget varumärke medialt. Ett exempel på detta tydliggörs genom citatet 

nedan.   

”(…)vi går ju in i idrottsevenemang, nu kommer vi till exempel att gå in i landskampen här 

med hockeylandslaget mot Estland för att överhuvudtaget kunna ta hit landslaget till Umeå 

då, det krävs ju mycket resurser för att kunna göra det och det kommer ju till nytta för hela 

Umeå, alla Umeåbor som är intresserade så att då går vi in i det då. Och då försöker vi 

naturligtvis att hitta en plattform för oss att synas så att vi känner att vi får någonting 

tillbaka.” 

Evenemang som premieras av vår kommunala sponsor 1 är evenemang där aspekter som god 

PR och medial exponering anses vara höga, vilket maximerar företagets investering. 

Utvärderingar av evenemangen görs oftast av de finansierade arrangörerna där de beskriver 

hur många besökare det var och vad som var bra och dåligt med evenemanget. Men någon 

egen uppföljning av evenemangen görs alltså inte av vår kommunala sponsor 1. Det 

förekommer heller inget aktivt arbete med att attrahera evenemang till Umeå från vår 

kommunala sponsor 1 då de hävdar att resurser för sådant helt enkelt inte finns att tillgå. 

Respondenten förklarar dock vidare att de hoppas att deras kunder är nöjda med de 

evenemang de själva anordnar för deras kunder och på så vis sprider det goda ryktet om 

företaget från mun till mun. Detta tydliggörs även av citatet nedan. 

”Sen gör vi ju NKI-undersökningar varje år, nöjd kund index, och där får vi ju lite feedback 

på hur vi jobbar med kundnöjdhet och så vidare, så det är väl det redskapet som är det stora i 

undersökningsväg. Sen gör vi mindre nedslag, mindre undersökningar också men inte 

specifikt. Vi har gjort en mindre webbundersökningar, men det är ju inte så att vi för varje ny 

kund som vi får frågar varför de valde vår kommunala sponsor1.” 

Vår kommunala sponsor 2 är med och finansierar vissa evenemang som exempelvis 

fotbollsfestivalen där de huvudsakligen engagerat sig i strukturella insatser. Anledningen till 

att de finansierar evenemang anges vara att det stämmer bra överens med deras vision att 

stärka sitt varumärke lokalt vilket förtydligas av citatet nedan.  

”Möjligheten för oss själva att synas i positivt sammanhang. Däremot är vi då eftersom vi är 

ett lokalt företag och inte har kunder utanför Umeå så är det ointressant för oss att synas i 

nationella medier, det är finns inget värde i det för oss.” 

Vår kommunala sponsor 2 menar att de summor de finansierar evenemang med inte anses 

kräva några större undersökningar av evenemangseffekter. De nämner att de inte heller 

arbetar aktivt för att attrahera evenemang till Umeå.  De gör dock utvärderingar av samarbetet 

de har med UIK vilket förtydligas av citatet nedan.  

”(…)däremot när vi arbetat med UIK i marknadsföringen då, ni kanske sett att vi haft dem i 

filmer och radioreklam, och där mäter vi ju effekterna. Där har vi sett att vi får väldigt bra 

respons.(…) Vi kunde ju se att under den 4-veckorsperiod vi körde tv-reklam så ökade ju 

intäkterna och sen la e sig på en högre nivå. Den här branschen har ju aldrig kört tv-reklam 
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förut och de har sagt att det finns ju inget värde i det. Så där mäter vi ju effekterna, men på de 

små insatserna blir ju mätningarna därefter också.”  

Den privata sponsorn 1 nämner att de finansierar idrottsevenemang och jobbat bland annat 

med fotbollsfestivalen några år genom samarbete med Mariehems SK. De har också 

finansierat priser till andra evenemang inom hästhoppning och friidrott. Det viktiga då har 

varit att finansiera evenemang som bedriver ungdomsverksamhet men också för att nå ut till 

kunder och stärka deras varumärke genom exponering. 

Evenemang kan också vara ett sätt att nå nya kunder menar vår privata sponsor 1. När de 

önskat nå en ny sektor på marknaden som en del av samhället, alltså inte inom idrottssektorn, 

händer det att de tar första steget och kontaktar ansvariga för dessa evenemang. Detta görs i 

utvalda evenemang där de verkligen vill höras och synas. De uppfattar det också viktigt att 

synas i föreningar och aktiviteter där barn och ungdom premieras, men också lokalt sett rikta 

in sig schematiskt på aktiviteter där fokus ligger på musik, kultur, samhällsfrågor och 

genusfrågor. Bredden är således viktigare än en inriktning som bara fokuseras på elitidrott. 

Effekterna av de evenemang där företaget deltagit i undersöks genom att de som arbetat med 

och på evenemanget får fylla i enkäter vars mål är att utröna huruvida de upplevt att man 

träffat de rätta kunderna under evenemanget. Detta görs som en utvärdering av utgången med 

deltagandet. 

Vår privata sponsor 2 menar att det funnits vissa tillfällen då de sponsrat idrottsevenemang. 

Det senaste stora idrottsevenemanget var världscupen i skidåkning för några år sedan. De har 

även varit sponsor för damlandlaget i fotboll och svenska friidrottsförbundet vilket per 

automatik innebär att de varit med och sponsrat evenemang som exempelvis landskamper.  

Anledning till sponsringen av evenemang och vilka evenemang som är viktigast för den 

privata sponsorn 2 förklaras vara att det ska ligga i linje med vad de vill förknippas med och 

förklarar vidare att folkhälsoperspektivet som breddidrott kännetecknas av känns naturligt att 

sponsra. Det upplevs även viktigt att det är ett evenemang som i sig har ett starkt varumärke 

vilket innebär att de kan dra nytta av värdet i det varumärket och i sin tur ge något tillbaks till 

deras kunder. Effekter av de evenemang som de är med och finansierar undersöks i vissa 

sammanhang och då främst genom en mätning av dess varumärkes exponering, och om man 

ser det som en investering. Dessa undersökningar och det underlag dessa skapar har upplevts 

haft en positiv inverkan på deras senare beslut om finansiering av evenemang. Detta 

förtydligas av citatet från vår privata sponsor 2 nedan.   

”Om man säger att syftet är att vi vill få ut vårt varumärke och då väljer vi evenemanget 

istället kanske för att köpa annonsplats någonstans, ja då vill vi ju gå in och se om det här var 

en vettig investering eller inte? Det är ju ett sätt att mäta det på. Det andra sättet att mäta det 

på är ju hur har man uppmärksammat oss under det här evenemanget, dvs. har vi dragit nytta 

av att förknippas med exempelvis världscupen i längdskidor? Det är ju också ett sätt att mäta 

det på. Men framförallt har det varit kopplat till varumärkesexponeringen.” 

Den privata sponsorn 2 förklarar att de inte bedriver en verksamhet som är med och attraherar 

idrottsevenemang till Umeå. 
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5. 3 Tema beslutsprocesser 

5.3.1 Kommunen 

Umeå Kommun har traditionellt sett alltid sett kultur och fritidssektorn som en förebyggande 

verksamhet där det är naturligt att satsa pengar på barn och unga. Kommunstyrelsen menar att 

kultur och idrott är hälsofrämjande aktiviteter och sparar pengar i slutändan.  

Den typen av finansiering som kommunstyrelsen ger Umeå kommuns idrottsverksamhet 

beskrivs som relativt villkorslös. Ibland kan logotypen sättas på matchdresser men det finns 

ingen mall som beskriver exakta motprestationer. Kommunstyrelsen beskriver relationen med 

föreningar som ganska flexibel där det handlar mer om att presentera trovärdiga projekt och 

en sund budget. Detta beskrivs även vara de mest avgörande underlagen för huruvida bidrag 

ska utgå till en förening.   

Vidare beskrivs budgetprocessen vara liknande till Umeå Fritid som den är till andra områden 

som finansieras direkt genom kommunstyrelsen. Behovet mäts utifrån befolkningstillväxt och 

resultat där budgetberedningen förbereder en volymstudie för att utvärdera vilka behov som 

skall premieras och vart pengarna kommer till bäst nytta i kommunen. De nämnder som inte 

klarar sin budget får bära med sig sitt underskott till följande år och genomföra åtgärder för att 

förbättra sin ekonomi. Detta är något som kommunstyrelsen upplever vara nyttigt för varje 

nämnd då de får ta ett mer långsiktigt ansvar över verksamheten. Budgetberedningens 

underlag är ganska omfattande och efter att varje nämnd begärt medel för sin verksamhet vägs 

dessa mot varandra för att se vart behovet är som störst och således vart kommunstyrelsen 

investerar mest pengar. Vidare beskrivs behoven vara outtömliga just på fritidssidan. 

”I rollen som kommunstyrelseledamot så är det nog nästan aldrig som vi har någon 

uppsökande verksamhet.”  

Framförallt arbetar organisationen Umeå Fritid med vad man kan göra för att främja idrott i 

Umeå kommun. Det huvudsakliga fokuset ligger på breddidrott och breddverksamhet där 

majoriteten av bidragstagarna i kommunen kan dra nytta av deras arbete. 

De intressemotiv som styr besluten i kommunen när beslut skall fattas om investeringar är att 

ungdomsverksamhet skall premieras. Alla föreningar får dock samma stöd vare sig det gäller 

aktivitets- eller SM-bidrag så länge kriterierna för dessa är uppfyllda.  

Underlag tas fram genom aktivitetskort på nätet där föreningar fyller i närvaro för sina 

verksamheter. Detta hjälper Umeå Fritid att se vart det är mycket föreningsverksamhet i 

kommunen och vart investeringsbehovet kan anses vara störst. Aktivitetskorten kan även ses 

som en slags motprestation där föreningarna redovisar att det faktiskt bedriver en verksamhet 

där ungdomar får nytta de resurser Umeå Fritid ger dem. Motprestationer i övrigt bedöms inte 

vara viktiga för Umeå Fritid då deras stöd är i form av bidrag för att utveckla och stötta 

ungdomsverksamhet i Umeå kommun och inte som för privata sponsorer där ett 

redovisningskrav på dessa motprestationer verkar förekomma.    

När det kommer till finansiering av föreningar och deras verksamheter är det generellt 

föreningarna som hör av sig till kommunen. I vissa fall förs dock en mer tvesidig dialog om 

hur både föreningen, kommunen och samhället i stort kan erhålla fördelar av ett samarbete 

mellan kommun och förening. Exempel på detta är dialogen mellan kommunen och 

Mariehems SK om att utveckla evenemanget Umeå Fotbollsfestival till år 2014 då Umeå även 

är kulturhuvudstad.  
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Signaler om vad som är viktigt att satsa pengar på inom kommunen kommer till stor del från 

att lyssna till de föreningar som finns i Umeå, men även generellt vad som känns rätt för 

samhället. De resulterande tankarna om investeringsobjekt förs sedan vidare från 

representanter på de olika enheterna av kommunen till kommunstyrelsen där de överläggs och 

beslutas vilka projekt som anses vara prioriterade och genomförbara med den budget som 

finns i kommunen. Det kanske viktigaste kriteriet för att få bidrag är att föreningen bedriver 

ungdomsverksamhet för ungdomar mellan sju och tjugo år. Underlag för att besluten skall 

realiseras kommer från de olika enheterna inom kommunen och beskrivs av vår representant 

på kommunen såsom;  

”(…) så här ser verksamheten ut idag och så här mycket tid finns det att tillgå och så här 

många står utanför och väntar i kö och vi måste få mer anläggningar, fler anläggningar av 

den dimensionen och då förs det vidare.” 

Sen spelar det naturligtvis även roll hur stor sporten som söker finansiering är och hur många 

utövare och publik som gagnas av den potentiella ekonomiska satsningen.   

5.3.2 Västerbottens Idrottsförbund  

Idrottsförbundets val att stödja idrottsverksamhet förklaras av citatet nedan. 

”Det är ju att företräda idrotten, står det ju i statuterna. Det innebär att intressen som 

idrotten har, eller som föreningslivet har som kanske ska drivas mot politiken eller ska drivas 

mot andra beslutsfattare då ska idrottsförbundet företräda idrotten som grupp, som en 

företrädare för att idrotten behöver det här eller idrotten behöver stadig tillförsel av pengar 

för barn och ungdomar för att bedriva bra verksamhet.” 

Idrottsförbundet stöder idrottsföreningar genom ett så kallat SDF-bidrag. Dessa bidrag 

fördelas bland annat efter hur många medlemmar som finns inom specialdistriktsförbundet 

och dessa kriterier är desamma från år till år. När det kommer till större investeringar som när 

en förening vill bygga en ny konstgräsplan eller en ridhall och saknar medel för det kan de 

söka medel av Västerbottens Idrottsförbund. Beslut om vilka som då ska få dessa ekonomiska 

bidrag fattas efter vissa kriterier. Dessa kriterier förändras då direktiven om vad pengar ska 

spenderas på är behovsstyrt både från regional och från central ledningsnivå. 

Till beslutsprocessen för idrottsförbundet ligger också två stora forum per år på 

distriktsförbundsnivå där alla idrotter i Västerbotten finns representerade. På den konferensen 

vädras åsikter från samtliga idrotter och föreningar om vad som anses vara viktigt att satsa på 

den närmaste tiden, vilket Västerbottens Idrottsförbund är skyldiga att rätta sig efter då de är 

medlemsstyrda. De får alltså inte själva bestämma vad de ska jobba med utan det är 

medlemmarna som tar besluten tillsammans, även om åsikter från tjänstemännen i 

organisation som har störst kompetens kanske värdesätts högre. Vår respondent från 

idrottsförbundet uttrycker dock att många av de förslag som tjänstemännen lägger fram är 

saker som fångats upp genom att lyssna till många olika föreningars motiv, och på så sätt 

också är representativa för en stor del av medlemmarna och därför ofta hörsammas, vilket 

tydliggörs av citatet nedan.   

”Vi lägger fram det[förslag], att det här skulle vi vilja göra i Västerbotten, vad tror ni om 

det? Och så får de säga att det verkar väl rimligt, kör, det tycker vi om.” 

De intressemotiv som har störst påverkan på arbetet och den finansiering som bedrivs av 

Västerbottens Idrottsförbund kommer till största del från medlemmarna i idrottsförbundet. 
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Systemet är uppbyggt på att stötta dem som bedriver ungdomsverksamhet, därmed blir det 

också naturligt att det är just dessa föreningar som har störst möjlighet till finansiering.  

5.3.3 Sponsorer 

Valet att jobba med idrottssponsring kommer sig av att vi är ett kommunalt företag som vill 

satsa på en bred ungdomsverksamhet och ”ge tillbaka till våra barn” säger vår kommunala 

sponsor1. Man nämner även att den framstående elitidrott som finns i Umeå också är en viktig 

aspekt när det gäller sponsring och bör därför premieras. Då elitlagens ekonomiska behov är 

väsentligt större än för de mindre föreningarna fördelas en större del av investeringarna i 

denna typ av verksamhet, detta anses dock vara motiverat genom deras större PR-värde. 

Den kommunala sponsorn 1 är dock klar med att tydliggöra att intresset ligger i att skapa en 

”win-win-win situation”, alltså att det ska vara till nytta för kunderna, idrottsföreningarna och 

för den kommunala sponsorn1 själva.  

”Vi är ingen bidragsgivare, vi är ett affärsdrivande företag och vi använder vår sponsring i 

affären, så att säga. Men vi är ju medvetna om att vi ägs av kommunen och därför så ser vi 

till att satsa på breda idrotter, bred kultur och gärna då på klubbar som har någon slags 

vision, både bredd och socialt ansvarstagande och utanförskap och sådana saker, det gillar 

vi.” 

Vidare förklarar vår kommunala sponsor 1 att det alltid skrivs avtal där motprestationer ingår 

från förmånstagarna. Dessa motprestationer kan exempelvis bestå av logotyper på tröjor och 

skyltar med framför allt ingår det i alla avtal ett antal arbetstimmar som föreningarna får jobba 

av i samband med kunddagar för våra största företagskunder.  

Den kommunala sponsorn 1 beskriver sin beslutsprocess inför sponsring som en form av 

förhandling där man skriver ett avtal när båda parter känner sig nöjda med avtalsvillkoren. De 

slutgiltiga besluten om sponsring tas oftast av ansvarig för marknadsföring på företaget men 

ibland sker även samråd med VD och andra chefer på företaget. Sedan finns det politiska 

påtryckningar som kan påverka hur och vilka beslut som tas vilket inte alltid uppfattas som 

positivt och tydliggörs av citatet nedan från vår kommunala sponsor 1.    

”(…)vissa beslut är av politisk karaktär, när det kommer från min VD:s chef, och hintar om 

att vi ska gå in där och det är ju lite svårt att säga nej till då. Samtidigt som jag tycker att det 

inte är bra, jag tycker faktiskt inte att det ska vara politiska påtryckningar utan jag tycker att 

vi är ett affärsdrivande företag och vi borde använda 100 % av våra sponsorpengar till det vi 

tror på, det som vi med våra visioner och våra nyckelord och där vi känner att vi får tillbaka 

mest nytta i våra affärer.” 

Underlagen för sponsring beskrivs komma in till företaget från föreningarna som söker 

sponsring och förklaras tydligt i citat nedan av vår kommunala sponsor 1. 

”Oftast bygger ju föreningen en meny, ungefär som att gå på restaurang att du får förslag på 

olika menyer, och föreningarna de gör så idag att de har förslag på olika menyer och då 

kostar den rätten si och den rätten så och då ingår förrätt, varmrätt och efterrätt och sen får 

man diskutera det då, för det är ju inte alltid så att det är styrt på det viset utan man 

förhandlar oftast någonstans mitt emellan tills båda parter känner att man är nöjda. Ja, man 

processar sig ju fram till ett beslut då båda känner sig nöjda.” 

I de flesta fall tecknas ettårsavtal med föreningarna även om man föredrar att samarbetet 

sedan fortsätter då produktionskostnaderna för material såsom matchdresser och banderoller 
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annars blir orimligt höga. När avtalet löper ut tar man en förnyad kontakt för att utvärdera och 

förhöra sig om föreningens framtidsplaner. Utvärderingarna är direkt kopplade till besluten 

om fortsatt samarbete. 

”För är det någon förening där vi känner att vi, att deras vision inte överensstämmer med vår 

policy eller vår vision då kan vi ju dra oss ur. Utan vi vill ju att det ska vara på ett visst sätt, 

breddidrott, att så många som möjligt kan vara med, gärna satsningar på utanförskap och 

mångfald och så att säga socialt ansvarstagande, att klubbarna jobbar på det viset.” 

När det gäller frågan om vem som kontaktar vem initialt i frågan om sponsring beskrivs det 

vara klubbarna som står för den kontakten. Den kommunala sponsorn 1 förklarar vidare att 

resurser inte finns för att bedriva ett aktivt arbete med att söka lämpliga förmånstagare.  

Grundtanken för vår kommunala sponsor 2 med att sponsra idrottsverksamhet är att bygga 

upp ett starkare varumärke och att ses som ”det goda företaget”. Sedan ligger det även i deras 

ägares intresse att stödja idrotten i kommunen. Idrottssponsring har för vår kommunala 

sponsor 2 handlat mestadels om varumärkesuppbyggnad då de finner det vara ett bra forum 

att förbättra varumärket.  

Den kommunala sponsorn 2 förklarar också att de vill nå fler människor och en ny kundkrets 

genom sitt sponsrande varför de började sponsra innebandyn ganska tidigt för att det kändes 

ungt, fräscht och gav möjligheten att nå en ny sorts människor. Detta är något som gav 

företaget väldigt mycket goodwill säger de själva.  

Vad det gäller motprestationer säger vår kommunala sponsor 2 att de brukar förändra de 

initiala förslagen på motprestationer som kommer från föreningarna inför ett sponsringsbeslut. 

Detta görs genom att premiera det som kan gynna företaget på lokal nivå eftersom företaget 

bara verkar lokalt i Umeå kommun. Man har till exempel som motprestation använt sig av 

idrottsföreningar som värdar för egna events där de fått ställa upp med spelare.  

Utvärderingarna av motprestationerna säger vår kommunala sponsor 2 sig ha bra koll på och 

nämner även att graden av hur bra dessa motprestationer skötts kan skilja sig beroende på vad 

som skrivits in i de kontrakt man har med föreningarna och hur viktiga dessa motprestationer 

är för företaget. På så sätt faller det sig naturligt att resultatet blir att de som inte skött sig i 

den årliga utvärderingen av förmånstagarna inte heller får fortsatt sponsring i framtiden menar 

sponsorn.  

Beslutsprocessen inför sponsring går ut på att företagets VD för en dialog med 

ledningsgruppen om vad företaget anser vara viktigt att satsa på och vilka klubbar de vill 

synas med. Vår kommunala sponsor 2 för framförallt diskussioner i ledningsgruppen om att 

sponsringen inte ska handla om att ”stoppa pengar i svarta hål” och ägna sig åt välgörenhet till 

föreningar som missköter sin ekonomi, utan istället vara något som gynnar företaget i form av 

att stärka varumärket. De underlag som används för att ta dessa beslut baseras på allmän 

kunskap om föreningarnas ekonomi samt att de bedriver sin verksamhet på någorlunda hög 

nivå där det finns ett mervärde i att synas medialt. En annan viktig aspekt underlagsmässigt är 

att föreningarna bedriver en jämställd verksamhet. Kommunal sponsor 2 har även tagit beslut 

om att sponsra olika fritidsaktiviteter, där deras personal får välja en aktivitet var att stötta, 

med 2000kr/aktivitet. Syftet med denna sortens sponsring anses vara av nytta för personalen 

för att öka lojaliteten och stoltheten för företaget.    



41 

 

Den kommunala sponsorn 2 beskriver att initialt är det föreningar som kontaktar dem och 

ansöker om sponsring där undantagsfallet var när de själva kontaktade UIK en gång i tiden då 

de ansågs ha stor potential att marknadsföra sponsorn på ett bra sätt.  

En utav de viktigaste anledningarna till att sponsra idrottsverksamhet enligt vår privata 

sponsor 1 är det samhällsansvar de tycker att de har gentemot det samhälle som annars 

”sponsrar” dem genom att välja deras verksamhet. Sen finns det ju fler en ett motiv, sponsorer 

är naturligtvis också måna om att synas och höras, och att visa upp sig inom idrott är ett utav 

sätten att nå fler kunder. En stark vilja finns även för att komma närmare kunderna och 

samhället genom att bruka den spetskompetens de innehar stödja samhället. 

Sponsorn nämner att deras policy eller deras värderingar i företaget är att man ska vara enkel, 

öppen och omtänksam vilket också integreras i sponsringsfrågan. En vision om att synas i 

verksamheter som stödjer aktiviteter där barn och ungdom premieras är av hög vikt för vår 

sponsor. De nämner även att de vill synas inom musik, kultur, samhällsfrågor och genusfrågor 

allt för att främja deras mål om att synas på en bredare front. 

Eftersom det finns en budget för sponsringen måste det finnas en viss strategi bakom besluten 

om vilka som anses vara mest fördelaktiga att hjälpa med finansiering. Den strategin som vår 

sponsor för närvarande tillämpar går ut på att försöka inrikta sig på föreningar som bedriver 

ungdomsverksamhet, och att verksamheten skall innehålla både pojkar och flickor. Bredden är 

viktig för att nå ut till fler idrottsutövare och föreningar och inte bara elitverksamhet. 

Informationen som hämtas för att ta dessa beslut kommer mestadels av förslag från de 

föreningar som önskas sponsras. En klar vilja finns från sponsorn att detta inte skall handla 

om någon slags gåva från deras sida, utan att båda parter ska ingå i ett samarbete där man 

måste visa varför man vill ha finansiering och vad som ämnas göras av den. Större krav på ett 

djupgående samarbete finns alltså där en motprestation erfordras för att få sponsring. Som 

sponsorn själv uttrycker det i citatet nedan.   

”Man vill ju att det ska bli en fifty-fifty, en win win-situation för båda.” 

Mer fokus läggs nu på motprestationen säger vår privata sponsor 1 och det räcker inte längre 

att bara sätta upp en skylt på en arena eller trycka företagets namn på matchdresserna. 

Sponsorn vill se ett djupare samarbete där de får chansen att marknadsföra sig inför 

föreningens styrelse och medlemmar för att eventuellt kunna skapa mervärde och starkare 

engagemang för samarbetet, både företaget och föreningens medlemmar.     

Uppföljning av samarbetena som kommer med sponsringen gör man alltid säger vår privata 

sponsor 1, även om det kanske inte alltid finns tid att göra det så ingående som man skulle 

vilja. Budgeten för sponsring kan ändras från år till år och därför och då ändras även strategier 

och planering för att foga sig därefter. Planeringen sker alltså på årsbasis men måste även 

lämna rum för vissa förändringar under årets gång så det finns plats i budgeten för intressanta 

anslag som kan komma in närsomhelst under året.  

De underlag som ligger till grund för besluten om sponsring för vår privata sponsor 1 är som 

tidigare nämnts att det ska handla om breddidrott där föreningar även bedriver 

ungdomsverksamhet och tillämpar jämlikhet och inte bara fokuserar på elitidrott. De 

slutgiltiga besluten fattas sedan av en lokal marknadsansvarig för sponsor 1, men för större 

investeringar kan också en ledningsgrupp tillfrågas. Sponsor1 förklarar också att 

medarbetarnas tankar och idéer värdesätts när strategin för marknadsbudgeten varje år görs.  
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Den initiala kontakten tas nästan alltid av de som vill bli sponsrade. Det finns dock 

undantagsfall då företaget hämtar information själva om aktiviteter men då handlar det 

framförallt om speciella evenemang och andra aktiviteter där det kan vara fördelaktigt för 

både sponsorn att synas och för samhället att få ta del av finansiering och den spetskompetens 

en sponsor kan ge.    

Det finns många skäl till att sponsra idrottsverksamhet säger vår privata sponsor 2. 

Kundrelationer och den koppling som finns mellan idrott, folkhälsa och den typen av 

verksamhet som den privata sponsorn 2 håller på med. Sen finns det en direkt affärsutväxling 

också mellan sponsring och idrott, där utväxlingen ter sig relativt beroende på vilken nivå 

föreningen i fråga ligger på rent idrottsmässigt. Högre krav ställs alltså på professionella 

föreningar än för de som kanske bara bedriver ungdomsverksamhet. Att ta ett lokalt delansvar 

i närmiljön och vara delaktig i att skapa ett positivt utbyte för människor är också en 

anledning till att sponsra idrott tycker vår privata sponsor 2.  

Föreningar som har samma värderingar som vår privata sponsor 2 premieras. En annan viktig 

faktor för att samarbete ska vara möjligt är att det finns en bredd, att man jobbar med herr- 

och damidrott, integration och att det bedrivs ungdomsverksamhet. Breddidrotter som är 

lättillgängligt för många människor att delta i som fotboll, innebandy och skidåkning 

premieras alltså. Elitföreningar sponsras också eftersom elitidrott behövs för att breddidrott 

skall kunna skapas och breddidrott behövs för att elit skall kunna skapas.  

Motprestationer från de föreningar som sponsras är något som vår privata sponsor 2 tror starkt 

på. De vill att sponsringen skall skapa ett mervärde i tre led; för sponsorn genom att de får 

träffa nya kunder, för föräldrarna som då är potentiella kunder och för föreningen och de 

aktiva som får ta del av sponsorpengarna. De visar också ett stort engagemang i de aktiviteter 

de finansierar, exempelvis har de varit med och utvecklat förebyggande material i syfte att 

gynna både dem själva och deras samarbetspartners inom idrottssektorn. 

”Ett exempel som vi testat ett par gånger med bra utfall redan på lag nivå, ungdomslag, då 

de kommer och säger att vi vill ha lite pengar. Ok säger vi, vi kan tänka oss att göra det men, 

då skulle vi vilja träffa föräldrarna i laget för att visa upp oss och vad vi har att erbjuda dem 

(…). Och får vi göra det så får laget ett visst antal pengar kopplat till det.”  

I de fall där mer professionella föreningar sponsras förväntar sig vår privata sponsor 2 att få 

en tydligare avkastning på investeringen. De går in i affärssamarbeten med dessa mer 

professionella föreningar för att tjäna pengar och säger själva att man vara tydlig med det och 

att det inte är något man ska skämmas över.     

Utvärderingar av sponsringen riktad på lägre nivå och ungdomsverksamhet är i dagsläget inte 

prioriterad men vår privata sponsor 2 nämner att trenden går åt det hållet där även dessa 

mindre investeringar måste utvärderas för att nå bättre resultat, vilket tydliggörs av citatet 

nedan. 

”(…)jag tror att i framtiden så kommer det nog att förväntas mer av även små föreningar när 

det gäller att skapa en gemensam nytta av det här.(…) Det är bra tror jag att vrida det ur lite 

mer synvinklar, och kan man då skapa fler affärsmöjligheter då attraherar man ju fler som 

vill vara med och samverka runt föreningen, så föreningen har en stor potential där de 

faktiskt kan skapa lokala nätverk eller lokalarenor där folk samlas kring som man kanske inte 

alltid reflekterar över.”  
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Utvärderingen av samarbetet med de mer professionella föreningarna vår privata sponsor 2 

investerar i är dock mer noggrann. Där mäts utfallet av investeringen i termer av hur mycket 

avkastning och exponering sponsorn får för att bedöma hur lönsam investeringen varit.    

Tillvägagångssättet när beslutet att sponsra skall tas för vår privata sponsor 2 handlar indirekt 

om vilket utbyte samarbetet kan ge, men det kan också ha att göra med att de vill ge fler 

föreningar chansen att ta del av investeringarna för att skapa nytta på ett bredare sätt, både för 

sponsorn och för den allmänna samhällsnyttan i kommunen.  

De underlag som behövs inför investeringar av föreningar för den privata sponsorn 2 är 

framförallt att de vill veta om föreningens ekonomi ser sund ut.  Andra viktiga faktorer som 

spelar in som underlag är hur föreningarnas policy för jämställdhet och integration ser ut och 

hur de jobbar med frågor som alkohol, droger och dopning. De slutgiltiga besluten om 

sponsring tas sedan, baserat på det insamlade underlaget, av ett lokalt sponsringsråd hos vår 

privata sponsor 2.   

Den initiala kontakten och informationsanskaffningen, mellan vår privata sponsor 2 och dess 

förmånstagare, tas i 95 % av fallen av föreningarna som söker sponsring. Det finns dock 

undantagsfall där sponsorn kontaktar föreningar de tycker verkar vara intressanta att 

finansiera där de upplever att de kan dra nytta av ett samarbete och nå ut till ett område eller 

ort som de tidigare inte gjort.    

5.4 Tema satellitkonton 

5.4.1 Kommunen 
Inom kommunstyrelsen menar man att det finns en medvetenhet kring att ett mervärde 

genereras runt till exempel evenemang då man sett sådana undersökningar i samband med 

utredningen kring en evenemangsarena. Men för att motivera en investering i siffror för 

idrottsverksamhet måste nyttan beskrivas. 

”vi är ju ganska fyrkantiga inom kommunen” 

Att kommunen skulle påverkas av tillgången till idrottsräkenskaper är mycket troligt, ur det 

kommunala perspektivet skulle det kunna fungera som ett stöd i argumentationen om varför 

man gör det man gör. Det skulle kunna utgöra en del av näringslivsutvecklingen hos 

kommunstyrelsen, sett ur ett bredare perspektiv där handeln och besöksnäringen också 

inkluderas för att tydliggöra behovet av till exempel idrottsarrangemang. 

”Jag menar när det kommer ett gäng och bokar in på ett hotell så blir det väldigt uppenbart 

men när de kör en taxi några gånger eller när de äter hamburgare på Max, det kanske inte 

syns så där uppenbart just vid det tillfället.” 

”Vi lever ju i ett samhälle där allting fungerar så att det är klart, ifall man inte är medveten 

om att det snurrar runt och vad det genererar, så att tydliggöra det kan jag bara se som 

positivt.” 

När det gäller etableringar och satsningar skulle idrottsräkenskaper kunna hjälpa till med att 

balansera kostnader och intäkter på ett mer balanserat sätt. 

”(…)man funderar då på att ja men det kommer att kosta det och det och det, och har man 

inget intäktskonto ja då ser man det ju bara som en kostnad. Och i första hand är det kanske 

en kostnad men frågan är om det är en utgift eller en inkomst, det kommer ju liksom i nästa 

utvärdering och då beror det ju bara på vad man öser in i den utvärderingen” 
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”Och politiken är ju inga små detaljer utan politiken är ju så här; alla ska ha det bra, vi ska 

vara rädda om miljön och vi ska, och det är inte så himla lätt då att få ner det till en aktivitet 

som ska utvärderas och en ekonomi som ska höra till och sen ska man utvärdera var det här 

bra eller dåligt” 

Umeå Fritids intresse för att delta i projektet med att upprätta ett satellitkonto för idrotten får 

man betrakta som stort då de finns med som finansiärer av projektet Sport Region 

Västerbotten som arbetar med detta upprättande.  

Att få se samhällsekonomiska effekter av idrotten i siffror finner man mycket intressant från 

kommunens håll, det är viktigt att ha en framskjuten position i jämförelse med andra 

kommuner om utvecklingen går åt det hållet. Också för egen del ser man en vinning i att 

kunna jämföra resultat från år till år för att se hur man utvecklas i kommunen och huruvida 

man når rätt målgrupper. Att stimulera tillväxt i kommunen är viktig faktor för att uppnå de 

befolkningsökningsmål man har för kommunen och där ser man idrotten som en viktig del för 

både arbetstillfällen och rekreation för kommuninvånarna. 

Huruvida idrottsräkenskaper skulle påverka kommunens verksamhet är beroende av 

kommunstyrelsens vilja att höja anslagen för verksamheten, men en sådan ökning skulle 

kunna möjliggöra ytterligare stimulans av idrottsverksamhet genom exempelvis sänkta 

lokalkostnader istället för höja fastslagna bidragsbelopp. 

”Men hur som helst så kommer kommunen alltid att vilja stimulera föreningsverksamhet och 

en meningsfylld fritid och se till att det finns förutsättningar till att bedriva elitverksamhet, det 

är ju så uppdraget ser ut.” 

5.4.2 Västerbottens idrottsförbund 

Idrottsförbundet Västerbotten har sedan våren 2010 satsat en heltidstjänst på projektet att 

upprätta ett regionalt satellitkonto för idrotten och har för avsikt att satsa denna tjänst i ett par 

år framöver och vara den drivande kraften till dess att projektet är självgående och finns även 

med som finansiär i projektets totala budget. 

De förväntningar idrottsförbundet har på vad upprättandet av idrottsräkenskaper skulle ha för 

påverkan på deras verksamhet är att detsamma ska hända idrotten som hände för turismen i 

början på nittiotalet när ett satellitkonto upprättades; att verksamheten ska finnas med i 

nationella och regionala utvecklingsplaner, att kapital satsas då man kan följa avkastningen på 

en investering. Genom satellitkontot blev turismbranschen accepterad och 

branschorganisationer bildades. Att vinna trovärdighet är en viktig aspekt för idrottsförbundet, 

vilket man tror att man kommer att göra genom att kunna visa på resultat. En annan viktig 

aspekt är möjligheten att följa utvecklingen och dess orsaker på lång sikt och att långsiktigt 

kunna påverka beslutsfattare. 

”Vi blir inte accepterade, så är det. Det skapar legitimitet för vår verksamhet” 

De negativa aspekter respondenten kan se med att upprätta ett satellitkonto för idrotten är 

föreningarnas rädsla för att tappa den ideella själen som har kännetecknat svensk idrott. Det 

primära ändamålet inom idrotten är att bedriva verksamhet, inte att tjäna pengar i första hand, 

men genom att tjäna pengar skulle verksamheten kunna bedrivas bättre anser representanten 

från idrottsförbundet. Att kunna vara professionella och affärsmässiga samtidigt som man 

behåller den ideella själen och dess värdegrund är således viktigt för sektorn. 
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5.4.3 Sponsorer 

Kommunal sponsor 1 anser att betalningsviljan för idrottsräkenskaper från företaget är 

beroende av siffrornas möjlighet att visa hur idrottens bidrag till just deras 

verksamhetsområde. Verksamheten är inom vissa områden extremt konkurrensutsatt och 

därför finns en önskan att se kopplingen mellan idrottssponsringen och kundernas vilja att 

välja dem framför andra aktörer på marknaden. Sådana siffror skulle vara sannerligen 

intressanta för företaget. 

”Men vi vill ju att folk ska tycka om oss och det är ju därför vi håller på med det här med 

sponsring, att de ska känna att vi stöttar Umeå och Umeås framtid och försöker göra gott för 

Umeå. Och självklart skulle det vara jätteintressant för oss att veta ifall våra kunder har valt 

oss för att vi stöttar ungdomar och idrott och kultur.” 

Vad det gäller idrottsräkenskapernas påverkan för beslutsfattande anser man idag att 

sponsringsverksamheten är så liten att det räcker med det stöd man uppfattar att man har från 

allmänheten. Ifall sponsringsverksamheten skulle utvecklas och bli en större del av 

verksamheten skulle det kunna bli mer aktuellt. 

Hos kommunal sponsor 2 har det hänt tidigare att de har gett ekonomiskt stöd till sådant man 

funnit samhällsintressant. Då det finns relativt starka kopplingar mellan delar av 

organisationens verksamhet och aspekter som skulle synliggöras genom idrottsräkenskaper 

kan man se nyttan i bättre beslutsunderlag, även om man inte upplever den egna 

verksamheten är den som skulle vinna mest på detta. 

”Men totalt sätt för staden, om bortser från oss som företag, om man för staden tittade på det 

här satellitekonomiska perspektivet så tror jag att man skulle lägga pengarna annorlunda.” 

Kring den påverkan idrottsräkenskaperna skulle kunna ha på den egna verksamheten genom 

att andra satsar annorlunda resonerar man såhär; 

”Men jag tror att idrottsverksamheten i Umeå idag är kanske inte, alltså jag tror att vi har 

använt den som annat alltså som budbärare och för att förändra vårt varumärke och för att 

förstärka det, men det är ju klart att skulle vi få annan verksamhet som generar mer 

hitresande så är det klart att alla som servar staden skulle ha glädje av det i större eller 

mindre utsträckning men jag tror inte att vi är de som skulle märka mest av det.” 

Vår privata sponsor 1 är verksam inom en bransch där siffror och statisktik är intressant 

generellt. Ett samhällsansvar kan innebära att stimulera tillväxt i företagen i Umeå, det är ju 

bra för kommunen och sådana siffror skulle vara intressanta att få ta del av. Men ur aspekten 

som sponsor ser man samhällsansvarets viktigaste del att engagera ungdomar i 

idrottsverksamhet istället för att vandalisera på stan exempelvis, något som kostar samhället 

stora summor pengar. Ett annat exempel är om man på sikt kunde se att sjukskrivningar 

minskat på grund av idrottsutövande i ungdomen, sådana aspekter som är relaterade till 

vårdkostnader skulle vara intressanta ur sponsorperspektivet. Sådana uppgifter skulle 

troligtvis inte vara avgörande i företagets beslut att sponsra idrottsverksamhet för barn och 

ungdomar men skulle kunna fungera som en bekräftelse, på lång sikt, att det man gör är bra.  

”Jag tror att man skulle, i bakhuvudet, att man skulle få en större förståelse för om man 

kanske gör rätt eller fel” 

Att sätta ett värde på sådana uppgifter upplevs som svårt då det är så många aspekter att 

beakta inför beslut om vilka föreningar som ska sponsras. De samhällsekonomiska effekterna 
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skulle kunna vara en av de komponenter som skulle beaktas inför beslut, men det skulle vara 

tillsammans med en mängd andra komponenter som är viktiga för företaget. 

Privat sponsor 2 upplever att idrottsräkenskaper skulle vara till nytta för att visa värdet av en 

investering och för att göra egna investeringskalkyler och ser därför ett intresse i att satsa egna 

resurser på att ta fram sådana uppgifter. Allt som går att synliggöra är tillgodo enligt denna 

sponsor. 

”Det kanske är vi också som är lite för grunda i vårt sätt att titta på det här med sponsring, 

det kanske är så att det inte bara handlar om föreningar eller eventet, det kanske handlar om 

eller man kanske kan se det ur en mycket vidare cirkel också som sponsor.” 

Idrottsräkenskaper upplever man skulle kunna visa på andra värdeskapande delar av sponsring 

än de man själva har reflekterat över och det ser man som en möjlighet att skapa nya 

affärsmöjligheter. Man ser också potential för bättre utvärderingsmöjligheter för lagda 

investeringar. Genom att synliggöra aspekter som av tradition inte belysts inom verksamheten 

upplever denna sponsor att idrottsräkenskaper skulle kunna påverka verksamheten. 
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5.5 Sammanfattande tabell 
Tabell 3. Sammanfattning av empiri 

Respondenter/Tema Verksamhet Evenemang Beslutsprocesser Satellitkonto 

Kommunstyrelsen 

Hälsofrämjande arbete 
Kommunalpolitiskt 

ansvar 

Jämställdhet 
Fokus på föreningarnas 

behov 

 

Finansiering för 
möjliggörande 

Intresse av att attrahera 

evenemang 
Stärka varumärket 

(Umeå) 

Sociala motiv 

Huvudsakligen sociala 
motiv 

Affärsmässighet viktigt 

Underlag varierande 
beroende på beslutstyp 

Passivt förhållningssätt 

Flera informationskällor 
inkl. föreningar 

Intressant ifall egen nytta 
kan påvisas 

Verktyg för jämförelse 

och uppföljning 
Påverkan trolig – mest 

för näringsutvecklingen 

Umeå Fritid 

Bidrag till föreningar 

Barn & Ungdom/Bredd 
Jämställdhet 

Tillgänglighet & 

utveckling 
Fokus på föreningarnas 

behov 

 

Finansiering för 

möjliggörande 
Intresse av att attrahera 

evenemang 

Stärka varumärket 
(Umeå) 

Sociala motiv 

Utveckling/mervärde 

Utvärdering av effekter 

Huvudsakligen sociala 

motiv 
Enkel motprestation 

Enkla underlag 

Passivt förhållningssätt 
Flera informationskällor 

inkl. föreningar 

Stort intresse finns 

Verktyg för jämförelse 
och uppföljning 

Påverkan möjlig – 

stimulans av verksamhet 
och tillväxt i sektorn 

Idrottsförbundet 

Bidrag till föreningar 

Barn & Ungdom/Bredd 
Fokus på föreningarnas 

behov 

Utveckling & utbildning 

Intresse av att attrahera 

evenemang 
Stärka varumärket 

(regionen) 

Sociala & ekonomiska 
motiv 

Utveckling/mervärde 

Utvärdering av effekter 

Huvudsakligen sociala 

motiv 
Affärsmässighet viktigt 

Avancerade underlag 

Flera informationskällor 
inkl. föreningar 

Stort intresse finns 

Verktyg för jämförelse 
och uppföljning 

Påverkan mycket trolig – 

skapar legitimitet 

Kommunal sponsor1 

Aktivt val av 
förmånstagare 

Bredd för 

samhällsansvar 
Elit för exponering 

Ställer krav på socialt 

ansvarstagande 
Image/kundrelationer 

Fokus på slutkund 

Finansiering för 
möjliggörande 

Stärka varumärket 

(företaget) 
Sociala & ekonomiska 

motiv 

Utvärdering av egna 
intressen 

Sociala & ekonomiska 
motiv 

Avancerade 

motprestationer 
Enkla underlag 

Passivt förhållningssätt 

Utvärdering påverkar 
beslut 

Föreningar som 

informationskälla 

Intressant ifall egen nytta 
kan påvisas 

Ingen direkt påverkan 

men kan skapa ev. 
legitimitet 

Kommunal sponsor2 

Aktivt val av 

förmånstagare 

Bredd för 
samhällsansvar 

Elit för exponering 

Ställer krav på socialt 
ansvarstagande 

Image 

Fokus på slutkund 

Finansiering för 

möjliggörande 

Stärka varumärket 
(företaget) 

Ekonomiska motiv 

Sociala & ekonomiska 

motiv 

Varierande grad av 
motprestation 

Enkla underlag 

Passivt förhållningssätt 
Utvärdering påverkar 

beslut 

Föreningar som 
informationskälla 

Visst intresse finns 

Ser ingen direkt 

påverkan men ev. andra 
hands påverkan 

Privat sponsor 1 

Aktivt val av 

förmånstagare 
Bredd för 

samhällsansvar 

Elit för exponering 
Ställer krav på socialt 

ansvarstagande 

Image/kundrelationer 
Fokus på slutkund 

Finansiering för 

möjliggörande 
Stärka varumärket 

(företaget) 

Sociala & ekonomiska 
motiv 

Utvärdering av egna 

intressen 

Sociala & ekonomiska 

motiv 
Relativt avancerade 

motprestationer 

Affärsmässighet viktigt 
Enkla underlag 

Passivt förhållningssätt 

Utvärdering påverkar 
beslut 

Föreningar som 

informationskälla 

Visst intresse finns 

Ingen direkt påverkan 
men kan skapa ev. 

legitimitet 

Privat sponsor 2 

Aktivt val av 
förmånstagare 

Bredd för 

samhällsansvar 
Elit för exponering 

Ställer krav på socialt 

ansvarstagande 
Image/kundrelationer 

Fokus på slutkund 

Finansiering för 
möjliggörande 

Stärka varumärket 

(företaget) 
Ekonomiska motiv 

Utvärdering av egna 

intressen 

Sociala & ekonomiska 
motiv 

Avancerade 

motprestationer 
Affärsmässighet viktigt 

Avancerade underlag 

Passivt förhållningssätt 
Utvärdering påverkar 

beslut 

Flera informationskällor 
inkl. föreningar 

Intresse finns 
Verktyg för jämförelse 

och uppföljning 

Påverkan trolig genom 
synliggörande av nya 

aspekter 
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6. ANALYS 
__________________________________________________________________________________ 

I analysen presenterar vi studiens resultat och för en diskussion kring huruvida dessa resultat 

kan stödjas av tidigare forskning. Kapitlet inleds med en analysmodell som visar hur empirins 

centrala områden kopplats till studiens problemformuleringar. I avsnitten som följer 

diskuteras finansiärernas värdeskapande för sektorn samt deras intresse för 

idrottsräkenskaper och hur dessa kan påverka dem. Kapitlet avslutas med en modell av 

analysens viktigaste innehåll och hur dessa aspekter förhåller sig till varandra. 

___________________________________________________________________________ 

6.1 Analysmodell 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Analysmodell (egen konstruktion).  
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Analysmodellen i figur 5 har fungerat som ett verktyg i processen mellan empiri och analys 

då den identifierat hur de empiriskt centrala områdena förhåller sig till studiens 

frågeställningar. I rutorna återfinns de områden från empirin som vi funnit centrala för att 

uppfylla studiens syfte medan modellens ellipser avser att illustrera studiens tre 

problemfrågeställningar. Pilarna som binder dessa samman visar hur empirins centrala 

områden relateras till studiens problemformuleringar, under vilka dessa områden kommer att 

diskuteras i den följande analysen.  

6.2 Finansiärernas värdeskapande för idrottssektorn 
Gemensamt för samtliga respondenter är viljan att skapa värde genom att ta sitt 

samhällsansvar. Detta visar sig genom att man väljer att fokusera finansieringen på 

verksamheter som skapar en bredd av idrottsaktiviteter och att barn och ungdomar är de som i 

störst utsträckning får ta del av de medel som finansiärerna fördelar på idrotten. Samtliga 

finansiärer väljer också att finansiera idrottsföreningar framför enskilda idrottsutövare för att 

investeringen ska komma så många som möjligt tillgodo. En annan viktig aspekt i detta är 

viljan att påverka föreningarnas verksamhet i en positiv riktning när det gäller arbetet med 

frågor såsom jämställdhet, integration och utanförskap. Att föreningarnas vision och 

värderingar stämmer överens med organisationen är viktigt då denna typ av finansiering är 

starkt förknippat med kundrelationer och företagets image för både företag i näringslivet och 

kommunen. Detta finner vi intressant ur Porters (1985) perspektiv att aktiviteterna ska utföras 

bättre än konkurrenterna för att vinna konkurrensfördelar då närliggande branscher såsom 

turism inte har möjlighet att påverka sådana samhälleliga aspekter som jämställdhet och 

integration på samma sätt. Det samhällsansvar som finansiärerna tar kan således konstateras 

vara en strategiskt relevant aktivitet för sektorn i enlighet med Porters (1985) teori. Att socialt 

ansvarstagande genererar ekonomiskt värde styrks också av Hammann et al. (2009) som i en 

studie av små- och medelstora företag funnit positiva samband mellan företagens sociala 

ansvarstagande och dess ekonomiska värdeskapande. (Hammann et al., 2009, s. 37) 

Sponsorerna i undersökningen skiljer sig dock från kommun och idrottsförbund i den 

bemärkelsen att de gör aktiva och strategiska val av förmånstagare. Här gör man en värdering 

av företagets egen nytta av att synas i sammanhanget och framförallt i elitsatsningarna 

förväntar sig respondenterna en högre affärsutväxling av de samarbeten de inleder. 

Sponsorerna lägger således inte särskilt stor vikt vid föreningarnas behov utan är mer 

intresserade av de behov som finns hos samhällsinvånarna då denna information ger kunskap 

om var deras investering får mest genomslagskraft. Sponsorernas syn överensstämmer på 

detta sätt med det resonemang som Priem (2007) för fram, att värde endast kan skapas hos 

slutkunden och att de aktiviteter som sker inom ”värdesystemet” blott kan ses som ett 

möjliggörande av värde. Företagets värdeskapande härrör enligt Porter (1985) från hur väl 

aktiviteterna relaterar till kundens värdekedja. Sponsorerna väljer i detta sammanhang att i 

enlighet med Priems (2007) rekommendation fokusera på hur väl aktiviteterna stämmer 

överens med slutkundens, i detta fall samhällsinvånarens, värdekedja istället för den kund 

som finns i närmaste led, det vill säga idrottsföreningarna. 

De krav sponsorerna har på föreningarna genom motprestationer anser vi vara ett verktyg för 

att skapa värde i flera led, både för företagen själva men också för samhällsinvånarna. Vi 

finner att sponsorerna använder detta verktyg för att förbättra det affärsmässiga samarbetet 

med föreningarna och på så vis öka sin egen nytta genom att nå ut till både nya och befintliga 

kunder. Vi finner även att de ökade kraven på motprestationer kan komma att gynna 

föreningarna i form av utveckling då kravet på professionalitet, affärsmässighet och en sund 

ekonomi premieras av sponsorerna.  Inför en ny avtalsperiod gör samtliga sponsorer en 

utvärdering av de samarbeten de haft, vilket har en direkt inverkan på deras beslut om att 
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fortsätta samarbetet. Föreningarna tvingas således att leva upp till villkoren i det avtal som 

tecknas på ett affärsmässigt sätt för att säkerställa fortsatt finansiering. Vi finner att kraven på 

motprestationer är större från sponsorer än för kommun och idrottsförbund vilket tyder på att 

sponsorerna har en viktig funktion att fylla i att skapa värde inom sektorn genom att utveckla 

affärsmässigheten hos föreningarna. Denna tolkning stöds av Porters (1985) resonemang 

kring vikten av att identifiera konkurrensfördelarnas, eller värdeskapandets, ursprung.  Kraven 

på ökad affärsmässighet tolkar vi som ett exempel på hur finansiärers inflytande påverkar 

sektorn från länk till länk och att ursprunget till värdeskapandet inte ligger hos 

idrottsföreningarna utan hos finansiärerna. 

Finansieringen från kommun och idrottsförbund är istället grundad på lika villkor för alla 

föreningar för att få ta del av bidrag. Det förekommer dock prioritering av investeringar i 

olika områden sett ur en tidsaspekt. Det visar sig också att dessa verksamheter har större 

fokus på vilka behov som faktiskt finns hos idrottsföreningarna, till skillnad från sponsorerna 

som inte lägger vikt vid detta. Det bedrivs också inom dessa verksamheter ett aktivt arbete för 

utveckling av idrotten, att skapa mervärde och bättre förutsättningar för både utövare och 

idrottsföreningar. Även här finner vi således tecken på att det är finansiärerna som står för 

värdeskapandets ursprung. Kommunen och idrottsförbundets arbete för att förbättra 

idrottsföreningarnas verksamheter stämmer i vårt tycke överens med Porters (1985) teori där 

han beskriver hur verksamheter skapar ett värde inom företagen till skillnad mot Priems 

(2007) som hävdar att värde endast kan skapas hos slutkunden. Trots att alla våra studerade 

finansiärer har samma kunder, idrottsföreningar, kan vi urskilja skillnader i var de riktar sin 

uppmärksamhet. Detta då kommun och idrottsförbund riktar den mot föreningarna medan 

sponsorerna endast använder föreningarna som ett hjälpmedel för att nå slutkunden. Ur 

sponsorernas perspektiv kan idrottsföreningarna snarast betraktas som intermediärer, en 

mellanhand, istället för en direkt kund. Jeng (2008, s. 563) har visat att användandet av 

intermediärer är en effektiv samarbetsstrategi för företag att nå den kundmarknad de 

eftersträvar i sin studie av hur livförsäkringsbolag använder banker för att nå sina kunder.  

              

 

 

Fig. 6. Idrottssektorns värdesystem (egen konstruktion) 

Ovanstående analys har lett oss till den tolkning av idrottens värdesystem som illustreras i 

modellen i figur 6. Då idrottssektorn inte följer det traditionella flödet av varor och tjänster 

som återfinns i andra näringssektorer får länkarna i detta fall illustrera flödet av monetära 

medel och medföljande aktiviteter som avser öka dessa investeringars värde. De tunna pilarna 

i modellen illustrerar aktörernas olika kundfokus.  

Sponsorer

Staten / 
Riksidrotts-
förbundet

Västerbottens 
Idrottsförbund

Idrottsföreningar
Samhällsinvånare 

/ Utövare

Kommunstyrelsen Umeå Fritid



51 

 

De flesta av våra respondenter finansierar evenemang då dessa upplevs gynna Umeå, den 

allmänna folkhälsan och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.  Dock är det bara 

kommunen och idrottsförbundet som visat ett intresse utveckla och attrahera evenemang, 

bland annat genom att starta ett evenemangsbolag. Genom evenemangsbolaget skulle 

kommunen få en professionell organisation som kan assistera föreningarna i deras arbete med 

evenemangsplanering. Hos dessa aktörer finns en medvetenhet kring hur samhället och 

finansiärer kan gynnas av framgångsrika evenemang i likhet med de reslutat Petterson (2007) 

fann i sin studie. Deras resonemang stämmer således överens med Pettersons (2007) 

uppfattning om att rätt strategiska beslut i planeringsfasen krävs för ett lyckat evenemang, då 

det som nämnts ovan finns tydliga intentioner finns för att upprätta en professionell 

organisation för detta.    

Hos sponsorerna visade det sig att evenemangssponsring inte är den huvudsakliga formen av 

finansiering utan något som emellanåt sker för att nå ut till nya kunder, områden och 

marknader. Alla finansiärerna anser dock att evenemang kan hjälpa till att stärka deras 

respektive varumärke vilket i kommunens fall är just Umeå Kommun och för sponsorerna det 

egna företaget. De motiv finansiärerna har visat i vår undersökning står i tydlig relation till de 

som framkom i studien av Thjømøe et al. (2002), då image, ökad medvetenhet kring 

varumärket och kundrelationer även i vår studie tycks vara ett starkt motiv bakom 

investeringar av idrottsevenemang.     

För sponsorerna är det företagets direkta effekter av investeringen i evenemang som 

utvärderas, exempelvis ökat försäljning i samband med varumärkesexponering. Detta styrks 

av de resultat Thjømøe et al. (2002) funnit; att ett viktigt motiv för sponsring är de fördelar 

det genererar för affärsverksamheten. Att sponsorerna i vår studie generellt gör 

effektmätningar av sina investeringar i evenemang och utvärderingar av övriga 

sponsringssamarbeten motsäger dock Thjømøe et al. (2002) resultat, då de funnit att 

sponsorerna i allmänhet inte mäter effekterna av sina sponsringsinsatser. 

För kommunen och idrottsförbundet är det av större vikt att se till de samhälleliga effekterna 

ur socialt och ekonomiskt perspektiv. De effekter de nämner, såsom ökad självkänsla för 

lokalbefolkningen samt ökade inkomster och ökad försäljning, finner vi överensstämma med 

de som framkommit i studierna av Petterson (2007) och Ritchie (1988). Uppfattningen om 

dessa effekter delas i viss mån även av sponsorerna men då relaterar de istället ökade 

inkomster och ökad försäljning till den egna verksamheten. De ekonomiska faktorerna är 

generellt sett viktigare för sponsorerna och idrottsförbundet även om vissa också nämner att 

de sociala faktorerna spelar roll. Utifrån resultaten av vår studie har dock inga klara mönster 

framkommit huruvida det finns en skillnad mellan offentliga och privata aktörer i värderingen 

av sociala gentemot ekonomiska effekter.  

Kommunen och idrottsförbundet är de av våra respondenter som genom utomstående källor 

aktivt söker information om, och gör samhälleliga utvärderingar av evenemang medan 

sponsorerna anger att de inte bedriver sådana undersökningar. Information om 

evenemangseffekter och deras påverkan samt betydelse för respondenterna har en klar relation 

till hur de verkar för att attrahera evenemang till kommunen då samma respondenter som 

genomför dessa utvärderingar också är de som aktivt arbetar med eller har en tydlig vilja att 

attrahera evenemang. Här ser vi att vår tolkning stöds av Kotler (1996), då han beskriver att 

utomstående informationskällor kan påverka en persons attityd och beteende i köpprocessen, 

eller i detta fall påverkar viljan hos finansiärer att satsa resurser för att attrahera evenemang.   
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6.3 Finansiärernas intresse för idrottsräkenskaper 
I vår studie har det visat sig att ett intresse för idrottsräkenskaper finns bland finansiärerna vi 

studerat. Bland respondenterna finns överlag en uppfattning om att synliggörande och 

tydliggörande är av godo och att det kan vara ett sätt att legitimera både 

sponsringsverksamheten och idrotten. Idrottsräkenskaper uppfattas vidare som ett verktyg för 

jämförelse, utvärdering, utveckling och tillväxtstimulering av kommun, idrottsförbund och 

privat sponsor 2. 

Viljan att investera egna resurser i projektet med att upprätta idrottsräkenskaper visar sig vara 

kopplad till uppfattningen om den nytta den egna verksamheten får ut av dem. Det visar sig 

genom att de organisationer som ser flest möjligheter i räkenskapernas användning också har 

det största intresset av att investera.  

För resterande respondenter visar det sig dock vara relativt svårt att föreställa sig hur 

idrottsräkenskaper skulle kunna vara till direkt nytta för den egna verksamheten. För dessa 

företag kan vi se en mer tydlig tendens att vilja framhäva det samhällsansvar de tar genom 

sponsringen, att visa sig som ”det goda företaget” upplevs viktigare än den affärsutväxling 

sponsringen kan innebära.  

Resultaten av vår studie är således jämförbara med de resultat som Andersson et al. (2004) 

fann; att trots att många respondenter var positiva till evenemanget så var betalningsviljan 

relativt låg för respondenterna när det kom till att själva finansiera evenemanget. Vi anser att 

dessa studier är intressanta att jämföra då de båda behandlar frågeställningar kring 

engångsinvesteringar. Andersson et al. (2004) fann vidare att respondenternas intresse var 

större för sociala aspekter än för ekonomiska vilket kan förklara skillnaden som uppstår 

mellan betalningsvilja och intresse. Även i detta finner vi samband med våra resultat då de 

respondenter som visar lägre betalningsvilja för idrottsräkenskaper har värderat de sociala 

aspekterna av idrott högt, och att intresset av idrottsräkenskaper varit främst att få ta del av 

uppgifter som bekräftar dessa sociala aspekter.  

6.4 Idrottsräkenskapernas påverkan på finansiärerna 
Då vår studie av förväntningar och betalningsvilja har sin grund i CVM, en metod som 

baseras på hypotetiska frågeställningar, kan resultaten vara osäkra då de hypotetiska svaren 

inte behöver överensstämma med hur respondenterna agerar i verkligheten. Vi finner därför 

att det lämpligaste sättet att analysera trovärdigheten i de ovanstående resultaten är genom att 

undersöka deras koppling till hur respondenterna beskriver sina beslutsprocesser. 

En grundläggande faktor för att förstå beslutsprocesserna i organisationerna är att ha en 

förståelse för deras motiv och därför inleder vi avsnittet med att undersöka detta. Under 

avsnittet värdeskapande har vi beskrivit sponsorernas motiv till sponsring och funnit att de 

överensstämmer med de resultat som Thjømøe et al. (2002) funnit i de norska företagen; att 

förbättra företagets image, ökad medvetenhet, fördelar för affärsverksamheten samt 

förbättrade relationer med kunder. Även om sponsorerna i stor utsträckning pratar om att ta 

samhällsansvar så tyder det faktum att sponsringen i samtliga fall hanteras av marknads- eller 

kommunikationsavdelningen i företagen på att marknadsföring gentemot kunder är syftet. Att 

marknadsavdelningen oftast hanterar dessa frågor bekräftas också av Thjømøe et al. (2002) 

resultat.  

Vidare har vi konstaterat att motprestationer från föreningarna är ett krav från sponsorerna 

vilket ytterligare visar på att det finns ett intresse av att få tillbaka på sin investering. 

Sponsorerna visar också att de har en strategi bakom sitt sponsringsarbete där man gör aktiva 
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val av vart och genom vilken förening man vill synas. En av sponsorrespondenterna, privat 

sponsor 2, sticker dock ut genom mer avancerade processer i beslutsunderlag och 

affärsutväxling medan kommunal sponsor 2 utmärker sig åt andra hållet genom att vissa delar 

av sponsringsarbetet består av aktiviteter utan specificerade mål medan andra delar består av 

aktiviteter med väldigt tydliga mål. Utifrån detta kan vi placera samtliga respondenter inom 

sponsorkategorin i de två högre nivåerna beskrivna av Meenaghan (1991) vilket enligt 

Thjømøe et al. (2002)  innebär att sponsringsarbetet syftar till att uppnå ökad trovärdighet, 

förbättrad image samt att bygga relationer. Då vi funnit att privat sponsor 2 är mer avancerade 

i processerna än de övriga sponsorerna anser vi att detta företag med fördel kan placeras i 

Meenaghans (1991) tredje nivå där man ser ett ökat engagemang och kontroll i aktiviteterna, 

vilket vi sett exempel på genom det förebyggande material de skapat tillsammans med sina 

samarbetspartners. Den kommunala sponsorn 2 tenderar å andra sidan att befinna sig i en 

gråskala mellan den lägsta och den mellersta nivån beroende på vilken typ av 

sponsringsaktivitet vi tittar på. Då dessa företag också representerar det största respektive 

minsta företaget i vår studie kan vi konstatera att samband finns till Walker Macks (1999) 

kopplingar mellan företagets storlek och nivån på sponsorarbetet. 

Kommunen nämner att arbetet med idrottsfinansiering är ett förebyggande arbete med avsikt 

att skapa bättre hälsa i kommunen och på så sätt vara en ekonomisk försvarbar investering då 

de räknar med att den ska kunna ge ekonomisk avkastning på längre sikt. Sponsorerna är 

också enhälliga i sitt resonemang att de inte bedriver någon välgörenhet utan har 

förväntningar på att investeringen ger något tillbaka, vilket avsnittet ovan också visat på. 

Givet dessa argument finner vi att finansiering av idrott grundas på ekonomiska intressen 

även om samhällsnyttan är det som ofta framhävs. 

Generellt för alla finansiärer är det passiva förhållningssättet som råder vid den initiala 

kontakten mellan parterna då alla respondenter uppger att en uppsökande verksamhet endast 

sker undantagsvis. En bidragande faktor till att det aktiva arbetet främst sker från föreningarna 

är det breda urval de tillhandahåller finansiärerna, vilket vi anser direkt möjliggör 

finansiärernas passivitet i frågan.  

Samtliga respondenter har dock uppgett att de kräver någon typ av underlag för sina 

idrottsrelaterade finansieringsbeslut. Hur pass avancerade dessa beslutsunderlag är varierar 

dock mellan våra respondenter, där intresset och vikten för verksamheten av resultaten får 

anses vara den avgörande faktorn. De respondenter som använder sig av mer avancerade 

underlag får därför anses vara de verksamheter i vår studie som tar mer avancerade beslut och 

skulle således även påverkas mer om fel beslut skulle fattas. Detta kan tydligast exemplifieras 

genom de avancerade underlag som krävs i kommunens arbete med budgetberedning. I vissa 

fall har vi även sett exempel på hur respondenter tar finansieringsbeslut baserade på mer 

emotionella grunder vilket exempelvis kan ses där kommunstyrelsen går in och stöttar 

idrottsföreningar som har ekonomiska svårigheter.  

I finansiärernas beslutsprocess med avseende på finansiering har det framkommit att både 

egna erfarenheter från tidigare samarbeten samt information från nya eventuella 

samarbetspartners, vilket i detta fall syftar till idrottsföreningar, agerar som beslutsunderlag i 

verksamheterna. I de undersökta verksamheterna som ligger till grund för vår studie kan vi se 

att de följer den informationssökningsprocess som Rowley (1997) beskriver; utgångspunkten 

för köpprocessen börjar med fastställandet av ett behov av information som kan täckas 

antingen genom tidigare erfarenheter eller utomstående informationskällor.  

För våra respondenter är idrottsföreningarna genomgående en källa till den information som 

utgör beslutsunderlagen, vissa av respondenterna använder dock också andra 
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informationskällor såsom exempelvis externa eller egna undersökningar. Då 

idrottsföreningarna kan anses vara den största informationskällan som står till grund för 

finansiärernas beslutsunderlag finner vi också att de kan påverka de beslut som dessa fattar. 

Den möjlighet till påverkan som idrottsföreningarna har på finansiärernas beslutsprocesser 

kan också liknas vid Kotlers (1996) beskrivning av hur referensgrupper påverkar människors 

köpprocesser.      

I en jämförelse med Sargeant & Wests (2001) tillvägagångssätt i beslutsprocessen finner vi att 

respondenterna generellt befinner sig på en gråskala mellan ”lågt engagemang” där 

beslutsfattaren låter sig påverkas av omgivningen och är passiv i beslutet och det ”rationella” 

tillvägagångssättet där mycket information samlas in och fakta jämförs med tidigare 

erfarenheter. I kommunen finner vi också att det förekommer känslomässiga beslut, vilket 

Sargeant och West (2001) beskriver som tillvägagångssättet ”gestalt”. 

Vi finner det mycket intressant att respondenterna bekräftar varandras förväntningar rörande 

den påverkan idrottsräkenskaper kan ha för deras respektive verksamhet. Idrottsförbundet 

förväntar sig att räkenskaperna kommer att ge idrottsverksamhet en legitimitet hos finansiärer 

då idrottsräkenskaperna kan fungera som ett underlag vid deras finansieringsbeslut. Detta är 

också något som sponsorernas bekräftat då de menar att siffror som kan visa att deras 

sponsring bidrar på ett positivt sätt, generellt för samhället men även för dem själva, är något 

som skapar legitimitet för deras finansiering av idrott. Denna legitimitet är ett incitament för 

att sponsringsverksamheten skulle kunna utvecklas och bli än mer betydande.   

Denna framtidstro delas av kommunstyrelsen som menar att de underlag som räkenskaperna 

kan skapa skulle kunna utgöra en del av näringslivsutvecklingen. De nämner även att 

kunskapen som följer av dessa siffror skulle kunna tydliggöra behovet av idrottsevenemang 

och en vad en generell utveckling av idrottsverksamhet skulle innebära för näringslivet i 

Umeå. Att dessa räkenskaper kan skapa bättre underlag för jämförelser och undersökningar i 

syfte att utveckla och stimulera tillväxt inom idrottsverksamheten i Umeå är något som Umeå 

Fritid anser vara ett sätt att skaffa sig konkurrensföredelar gentemot andra kommuner. 

Liknande resonemang finner vi även i ett av de privata sponsorföretagen där man ser 

idrottsräkenskaper som en möjlighet till förbättrade utvärderingsmetoder och skapandet av 

nya affärsmöjligheter.  

Vi finner dock motsägelsefulla tendenser hos de flesta av våra sponsorer. I ena stunden hävdar 

de att idrottsräkenskaper kan användas för att legitimera idrottsinvesteringar men i nästa 

hävdar att den egna verksamheten inte skulle påverkas nämnvärt av dessa. Den önskvärda 

legitimitet de finner vara av störst intresse, de sociala aspekterna, verkar således redan vara 

bekräftad. Detta skulle kunna härledas tillbaka till de svårigheter sponsorerna har med att se 

den ekonomiska nyttan av räkenskaperna som vi diskuterade i avsnittet ovan, vilket skulle 

kunna förklara deras tro om av att dessa räkenskaper inte skulle påverka deras verksamheter.  

Av det som framkommit i respondenternas förväntningar på hur idrottsräkenskaper skulle 

påverka deras verksamhet kan vi urskilja två tydliga läger, ett som ser många möjligheter och 

ett som inte ser några nämnvärda förändringar som troliga. Även i analysen av 

beslutsprocesserna kan vi se samma uppdelning av respondenterna. Utifrån detta gör vi 

kopplingen mellan avancerade underlag och informationssökning och påverkan av 

idrottsräkenskaper.  

Utifrån Kotlers (1996) resonemang kring referensgruppernas påverkan på köpbeteende skulle 

man kunna se detta som en skillnad i storleken på referensgruppen. För de respondenter med 

mer avancerade informationssökningsprocesser kan man se referensgruppen som större, då de 
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har flera olika källor till information. På ett liknande sätt beskriver också Sheth (1973, s. 51, 

53) hur mängden informationskällor och att aktivt söka efter dessa är en av de mest 

utmärkande anledningarna till hur företag kan anta förväntningar och se sig påverkas i den 

egna köpprocessen av framtida samarbeten. Ur detta perspektiv finner vi det föga förvånande 

att de respondenter som har dessa mer avancerade informationssökningsprocesser välkomnar 

ytterligare källor och drar slutsatsen att även nya källor kan komma att påverka dem. De 

många informationskällorna ger också en bättre kunskap om branschen, vilket kan vara en 

anledning till att dessa respondenter ser mer specifika nyttor relaterade till idrottsräkenskaper. 

För den andra gruppen respondenter är informationen begränsad till den som tillhandahålls av 

idrottsföreningarna och dessa har därför stora möjligheter att påverka dem då andra referenser 

saknas. Denna grupp respondenter söker vanligtvis inte utomstående källor vilket kan förklara 

deras svårigheter att se nyttan av ny information.   

Den av Walker Mack (1999) funna kopplingen mellan företagets storlek och nivån på 

sponsringsarbetet, vilket vi även finner stöd för hos sponsorerna i vår undersökning, kan vara 

en del av förklaringen till detta. Som nämnt ovan utgör finansieringen av idrott olika stora 

delar av finansiärernas verksamhet och vikten av besluten varierar därmed också på samma 

sätt. Troligtvis är också möjligheterna för beslutsfattarna att lägga tid på att samla information 

inför beslutet styrt av hur viktiga besluten anses vara i organisationen. Att sponsorerna uppger 

att idrottsräkenskaper skulle kunna ge legitimitet till deras sponsringsinsatser men samtidigt 

inte ser någon påverkan som trolig skulle också kunna vara kopplat till just detta, som nämnt 

av en av respondenterna, att verksamheten är för liten och att det inte finns tid att lägga på 

informationssökning trots att de ansvariga personerna kan se en hypotetisk nytta. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi funnit en god överensstämmelse mellan 

respondenternas förväntningar och deras beslutsprocesser. De hypotetiska frågeställningarna 

har således genererat svar som mycket sannolikt skulle kunna utgöra en framtida verklighet 

för våra respondenter ifall idrottsräkenskaper upprättas. 
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6.5 Sammanfattande modell 
 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Sammanfattande modell av analysens viktigaste innehåll och hur de aspekterna förhåller sig 

till varandra (egen konstruktion).  

Beslutsprocesserna är centrala för hur de aspekter som framkommit i analysen förhåller sig till 

varandra. För att värdeskapande aktiviteter ska komma till stånd krävs ett beslut att 

genomföra dem. Vi kan också se att de värdeskapande aktiviteternas omfattning och vikt i 

organisationen har en tydlig koppling till beslutsprocessernas utformning. Beslutsprocesserna 

och värdeskapandet är således styrda av varandra. 

Intresse för och påverkan av idrottsräkenskaper har vi i analysen ovan konstaterat är beroende 

av organisationens beslutsprocesser. Organisationernas beslutsprocesser kan också komma att 

påverkas av de uppgifter som framkommer genom dessa räkenskaper. Ett tydligt 

beroendeförhållande mellan idrottsräkenskaper och finansiärernas beslutsprocesser kan därför 

också konstateras. Inom kategorin idrottsräkenskaper finns även aspekter som påverkar 

varandra då betalningsviljan och intresset för idrottsräkenskaper visar sig vara styrda av den 

nytta respondenterna kan se och de förväntningar de har på idrottsräkenskaper.  
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
__________________________________________________________________________________ 

I kapitlet diskuteras studiens resultat och de slutsatser vi kan dra från dem. Vi redogör också 

för studiens praktiska och teoretiska bidrag, förslag på fortsatt forskning samt studiens 

begränsningar. 

___________________________________________________________________________ 

7.1 Studiens resultat 
Våra resultat har visat att finansiärernas bidrag till värdeskapande inom idrottssektorn är vida 

mer utvecklat än enbart bestå av finansiella investeringar. Beroendeförhållandet mellan 

idrottsföreningarna och dess finansiärer skapar möjligheter för finansiärerna att påverka 

sektorns utveckling och på så sätt öka värdet för sektorn.  

Ett viktigt exempel på detta gör sig gällande i frågan om de krav på socialt ansvarstagande 

som studien visat att finansiärerna ställer på idrottsföreningarna. Vi finner därför att ett aktivt 

arbete för jämställdhet, integration och mot utanförskap är strategiskt viktigt för sektorn i 

konkurrensen om finansiering mellan idrottssektorn och närliggande branscher. 

Att idrottsföreningarnas professionalitet och affärsmässighet utvecklas på grund av 

finansiärernas påtryckningar är en annan viktig aspekt för sektorn. Samtliga finansiärer i 

studien bidrar till denna utveckling på ett eller annat sätt; idrottsförbundet bedriver utbildning, 

sponsorer ställer ökade krav och kommunen främjar professionellt presenterade ansökningar 

vid beslut om särskilda anslag. Detta tyder på en klar utveckling mot att finansiärerna ser 

samarbetet med idrottsföreningar på ett mer affärsmässigt sätt med högre förväntningar på 

affärsutväxling. Ett annat tydligt tecken på detta är utvecklingen mot ett mer organiserat 

arbete kring idrott såsom ett evenemangsbolag och projektet Sport Region Västerbotten hos 

de kommunala och statliga finansiärerna.  

I vår studie har det framkommit att finansiärerna gör utvärderingar av sina samarbeten och 

investeringar och undersöker effekter av dessa. Detta leder oss till slutsatsen att finansiärerna 

fattar väl motiverade finansieringsbeslut, något som vi anser har stor betydelse för sektorns 

värdeskapande då det innebär att väl organiserad idrottsverksamhet premieras. Detta motsäger 

dock de resultat som Thjømøe et al. fann 2002, att sponsorer i allmänhet inte utvärderar 

effekten av sponsringssamarbeten. Detta kan vara ett incitament för att affärsmöjligheterna 

och den positiva utväxling idrottssponsring kan generera för finansiärer har ökat sedan 

Thjømøe et al. genomförde sin studie och att utvärderingar därför har blivit viktigare. Detta 

tyder på att utvecklingen av idrottsfinansiering redan ökat värdet för finansiärerna, men kan i 

vårt tycke genom fortsatt arbete med fördel utvecklas mer. Av den anledningen behandlar vi i 

nästa stycke de samband mellan kunskap och intresse för idrottsräkenskaper vi urskönjt i 

analysen av våra empiriska data. 

Vi har genom vår studie kunnat konstatera att det finns ett intresse för idrottsräkenskaper hos 

finansiärerna. Betalningsviljan för dessa visar sig dock vara kopplad till den nytta 

finansiärerna upplever att idrottsräkenskaper skulle ha för verksamheten och vi finner att det 

finns ett kunskapssamband mellan hur finansiärer värderar den information som 

idrottsräkenskaper skulle kunna bidra med. Detta blir tydligt då vi finner att de med lägre 

betalningsvilja också tycks ha mindre kunskap om vilket värde idrottsräkenskaper kan 

generera och följaktligen väljer att fokusera på fördelarna i de sociala aspekter som skulle 

kunna synliggöras. De finansiärerna med större kunskap ser å andra sidan mer klara 

kopplingar till ekonomiska aspekter och fördelar för den egna verksamheten och har således 



58 

 

också en större betalningsvilja.  Våra empirirska resultat tyder således på att kunskap är den 

faktor som styr finansiärernas vilja och möjlighet att själva utveckla sin affärsmässighet inom 

idrottsfinansiering. 

Vår analys har visat att det finns en god överensstämmelse mellan finansiärernas 

beslutsprocesser och de förväntningar de har på verksamhetens påverkan av 

idrottsräkenskaper. Detta tyder på att dessa förväntningar med stor sannolikhet skulle kunna 

utgöra det verkliga utfallet i ett framtida scenario då idrottsräkenskaper är verklighet. 

Studien har även funnit klara incitament för att idrottsräkenskaper skulle innebära legitimitet 

för idrottsfinansiering då respondenterna bekräftat varandras förväntningar kring detta. Detta 

tyder på att idrottsräkenskaper med stor sannolikhet skulle gynna idrottssektorn.   

Vidare finner vi klara kopplingar mellan respondenternas besluts- och informationsprocesser 

och den påverkan de upplever att idrottsräkenskaper skulle ha på deras respektive verksamhet. 

De finansiärer som har mer avancerade processer med flera informationskällor har bättre 

kunskap om branschen och kan se mer specifik nytta av idrottsräkenskaper. För övriga 

respondenter är informationskällorna begränsade till idrottsföreningarna och deras ovana att 

söka information skulle kunna förklara deras svårighet att se nyttan i informationen 

idrottsräkenskaper skulle innefatta. Vi har även funnit att denna uppdelning av finansiärer är 

kopplad till storleken och omfattningen av deras idrottsfinansiering.  

De stora aktörerna är således de som skulle påverkas mest av idrottsräkenskaper i ett 

inledande skede. Att de stora aktörernas verksamheter påverkas av idrottsräkenskaper skulle 

kunna ge idrottssektorn den legitimitet finansiärerna har förutspått och leda till att 

finansieringen av idrott utvecklas och blir mer betydande. Den ökade affärsmässighet hos 

idrottsföreningarna som finansiärerna bidrar till genom sina krav på mer avancerade 

motprestationer i samarbetsavtal i kombination med den ökade affärsmässighet hos 

finansiärerna som idrottsräkenskaper skulle kunna bidra till skulle sannolikt kunna leda till ett 

ökat intresse av sektorn som en investeringsmöjlighet.  

Något som talar emot denna utveckling är dock finansiärernas passiva förhållningssätt i 

investeringsbesluten. Vi finner då att frågan huruvida ett mer aktivt förhållningssätt skulle 

kunna innebära ytterligare en utveckling av finansiärernas affärsmässighet och huruvida det 

skulle kunna påverka både värdet av investeringen och värdet av sektorn blir intressant att 

lyfta. Detta anser vi är något som finansiärerna bör överväga för att optimera utväxlingen av 

idrottsfinansiering. 

7.2 Sammanfattande slutsatser 
För att tydliggöra studiens svar på de tre problemfrågeställningar vi formulerat har vi valt att 

presentera dessa i denna avslutande sammanfattning.  

I kombination med finansiella investeringar har funnit att finansiärer bidrar starkt till 

idrottssektorns utveckling och värdeskapande genom att nyttja det beroendeförhållande som 

idrottsföreningarna har till dem. Kravet på socialt ansvarstagande och en ökad affärsmässighet 

som studien visat att finansiärerna ställer på idrottsföreningarna är strategiskt viktigt för 

sektorn i konkurrensen om finansiering med närliggande branscher. 

Vi har konstaterat att det finns ett intresse bland finansiärerna för de uppgifter ett framtida 

satellitkonto för idrott skulle kunna bidra med. Vi kan dock se att intresset är styrt av den 

kunskap finansiärerna har om hur denna information skulle kunna nyttjas för den egna 

verksamheten och att denna kunskap med fördel skulle kunna förhöjas. 
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Vi har funnit att idrottsfinansiärernas påverkan av ett framtida satellitkonto för sektorn 

varierar beroende på verksamhetens storlek. Studien har dock visat klara incitament för att 

idrottssektorn skulle kunna gynnas positivt av ett satellitkonto då det skulle ge sektorn en 

legitimitet för investeringar. 

7.3 Studiens bidrag och förslag till fortsatt forskning 
Studiens bidrag i en praktisk bemärkelse ser vi framförallt gälla idrottssektorns fortsatta 

utveckling. Genom studien har vi identifierat vart satsningar på idrottsräkenskaper har störst 

möjlighet att utveckla sektorn, då dess påverkan har visat sig vara störst hos de större 

aktörerna inom sektorn. Vidare har studien visat på att det finns ytterligare sätt för sektorn att 

utvecklas; genom att anta ett mer aktivt förhållningssätt till finansieringen och att fortsätta 

utveckla de värdeskapande aktiviteter som finansiärerna redan nu bidrar med. 

Genom vår analys av idrottsfinansiärernas värdeskapande aktiviteter har vi inlett arbetet med 

att kartlägga sektorns värdeskapande och värdesystem. Då vår studie endast berör de tidigare 

länkarna i idrottens värdesystem är fortsatt forskning kring idrottsföreningarnas 

värdeskapande nödvändig för att göra bilden av sektorns värdeskapande system komplett. 

Då vi har studerat idrottsfinansiärernas beslutsprocesser mer i detalj har vi kunnat komplettera 

Thjømøe et al. (2002) studie av företagens beslutsprocesser kring sponsring då vi kunnat 

konstatera att nivån på beslutsunderlag och informationssökning i beslutsprocessen står i 

relation till storleken och vikten av finansieringsverksamheten. Vi har också kunnat styrka de 

resultat Thjømøe et al. (2002) presenterat, med undantag för sponsorernas utvärderingar av 

sponsringssamarbeten vilket tyder på att en utveckling har skett på detta område. Fortsatt 

forskning angående sponsorernas utvärderingsarbete är därför att rekommendera för att utreda 

huruvida en sådan utveckling kan bekräftas. 

Vår studie har vidare bidragit till kunskapen genom att våra resultat tyder på att CV-metoden 

är ett användbart instrument för att undersöka intresse och påverkan av satellitkonton då vi 

funnit god överensstämmelse mellan påverkan och beslutsprocesser. Då intresset för 

upprättande av ett satellitkonto för idrott inte är begränsat till Västerbotten utan något som 

diskuteras i både Sverige och Europa skulle en större studie av idrottsfinansiärers intresse och 

påverkan av sådana räkenskaper vara att rekommendera. 

7.4 Studiens begränsningar 
En intressant aspekt som framkommit i vår studie är hur storleken av sponsorernas 

verksamhet kan anses relatera till deras intresse och påverkan av idrottsräkenskaper. Av den 

anledningen finner vi att det hade varit intressant att studera större verksamheter än dem som 

medverkat i vår studie. Vi finner dock att vår avgränsning till Umeå begränsat möjligheten att 

studera sponsorer av den storleken. 

Det hade varit intressant att göra en liknande studie i Österrike, där ett satellitkonto för idrott 

redan är verklighet, för att jämföra med de resonemang som framkommit i vår studie. Då våra 

respondenter resonerar kring eventuella utfall vore det intressant att ställa dessa mot de 

faktiska utfall som skulle kunna observeras för idrottsfinansiärer i Österrike. 

Ett annat intressant perspektiv inom ramen för denna studie hade kunnat vara att intervjua 

ansvariga politiker på statsnivå, då dessa styr över de medel som blir tillgängliga för sektorn 

genom idrottsförbundet. Vi finner även här att vår avgränsning till Umeå medfört att detta 

perspektiv uteslutits.   
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8. SANNINGSKRITERIER 
__________________________________________________________________________________ 

I följande kapitel diskuterar vi studiens trovärdighet och äkthet enligt de kriterier som är 

gällande för kvalitativa studier. 

___________________________________________________________________________ 

8.1 Trovärdighet 
För kvalitativ forskning används fyra delkriterier för att bedöma studiens trovärdighet; 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och bekräfta (Bryman & 

Bell, 2005, s. 306). 

8.1.1 Tillförlitlighet 

En studies tillförlitlighet är direkt påverkad av hur beskrivningen av forskningen och de 

reslutat som framkommit framstår i läsarens ögon. För att visa på denna trovärdighet skall 

detta forskaren därför visa att forskningen bedrivits på ett korrekt sätt i enlighet med de regler 

som finns för kvalitativa studier. Det måste också framgå att den sociala verklighet 

respondenterna i studien beskrivit är korrekt återberättad och tolkad, en metod för detta är 

respondentvalidering.(Bryman & Bell, 2005, s. 307) Vi har i vår studie försökt anamma denna 

metod genom att i alla intervjuer återberättat vår tolkning av respondenternas svar för dem 

och låtit dem bekräfta eller förtydliga för att försäkra att vi förstått våra respondenter korrekt. 

Samtliga intervjuer har också spelats in och transkriberats vilket vi anser vara en del av de 

regler en forskare bör följa för att säkerställa tillförlitlighet i kvalitativa studier.  

8.1.2 Överförbarhet 

En studies överförbarhet är beroende av huruvida liknande resultat skulle alstras vid ett senare 

tillfälle eller i en annan kontext (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Då vi grundligt redovisat våra 

metodologiska val och tillvägagångssätt i kapitlet praktisk metod anser vi att goda 

förutsättningar finns för framtida studier för att bekräfta de reslutat som framkommit i vår 

studie. En viktig aspekt som framträder i kvalitativa studier är dock förtroendeförhållandet 

som uppstår mellan respondent och intervjuare vilket har stor inverkan på det material som 

utfaller ur intervjuerna. Över tid kan även respondenternas situation förändras och således 

påverkar de svar som de återger, det kan heller inte uteslutas att de ansvariga personerna byts 

ut vilket leder till att en annan social verklighet beskrivs.        

Vi anser att den tydliga bild vi återskapat av vår datainsamling och de metoder vi presenterat 

skulle med enkla medel kunna överföras till studier inom andra områden som behandlar 

finansiärperspektivet. Ett exempel på detta kan vara huruvida finansiärer påverkar 

värdeskapande inom kulturen i Umeå.  

Då våra kvalitativa intervjuer har varit djupgående och genererat ett rikt empiriskt material 

har vi presenterat grundliga underlag för våra tolkningar. De tydliga mönster vi funnit i 

respondenternas svar tyder på att studiens resultat bör kunna överföras till mer omfattande 

kontexter än den för vår studie, exempelvis idrottsfinansiärer i Umeå eller Västerbotten. Då 

kommunernas förutsättningar och arbete för idrott kan variera bör dock denna del 

kompletteras för att överföras på kontexter utanför Umeå Kommun. 

Sammanfattningsvis anser vi att den information som tillhandahålls läsaren ger goda 

möjligheter att göra en bedömning av hur överförbara resultaten är till andra kontexter.  
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8.1.3 Pålitlighet 

Pålitlighet innebär att en utförlig beskrivning av alla faser av forskningsprocessen måste 

göras, från problemformulering till analys, för att möjliggöra en bedömning av huruvida 

studiens teoretiska slutsatser är berättigade (Bryman & Bell, 2005, s. 307). För att ge en så 

noggrann beskrivning av forskningsprocessen som möjligt har vi beskrivit varför och hur det 

material som använts varit av vikt för att kunna tillfredställa vårt syfte och 

problemformulering, vilket vi anser vara av vikt för studiens pålitlighet. Då en kvalitativ 

studie omfattar stora mängder data är vi dock väl medvetna om att en granskning kan innebära 

att materialet tolkas på olika sätt vilket kan ge skillnader i de reslutat som utfaller. Vi anser 

dock att det materialet vi tillhandahåller granskarna i denna uppsats är tillräckligt innehållsrikt 

för att bedöma studiens pålitlighet.    

8.1.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Möjligheten att styrka och konfirmera studiens resultat är beroende av att det är tydligt att 

forskarens resultat inte är styrda av dennes personliga värderingar eller teoretiska inriktning 

(Bryman & Bell, 2005, s. 307-8). Även om en fullständig objektivitet är svår att uppnå genom 

ett tolkande synsätt har det varit vår strävan att inte påverka studien genom våra egna 

värderingar eller förförståelse bland annat genom att formulera intervjufrågor som inte är 

ledande och genom att förbereda en definition av det för många obekanta begreppet 

idrottsräkenskaper för att samtliga respondenter skulle få ta del av samma information. Att 

intervjuerna har spelats in och transkriberats bedömer vi också har varit ett stöd för att de 

empiriska resultaten inte skulle kunna påverkas av våra personliga värderingar. Vi har också 

redovisat vår förförståelse av det företagsekonomiska ämnet och våra tidigare erfarenheter av 

idrott för att läsaren ska kunna bedöma huruvida vår bakgrund har påverkat studiens resultat.  

8.2 Äkthet 
För att bedöma en kvalitativ studies äkthet finns fem delkriterier; rättvis bild, ontologisk 

autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet (Bryman 

& Bell, 2005, s. 308). 

8.2.1 Rättvis bild 

Kriteriet rättvis bild syftar till att svara på huruvida de olika uppfattningar som finns bland 

respondenterna har speglats på ett adekvat sätt i undersökningen (Bryman & Bell, 2005, s. 

308-309). I kvalitativa studier är det svårt att presentera all data som framkommit genom 

intervjuerna. För att skapa en rättvis bild av det innehållsrika datamaterial vi anskaffat oss har 

vi därför ett omfattande empirikapitel där vi i flertal fall låtit citat från våra respondenter 

beskriva deras uppfattningar. En annan aspekt som är viktig att tänka på för att skapa en 

rättvis bild är att noga tänka över urvalet av respondenter för att fånga de olika perspektiv som 

är väsentliga för området. Exempel på hur vi försökt uppnå detta är att vi inkluderat två olika 

perspektiv av hur kommunen arbetar i frågan gällande idrottsfinansiering samt att sponsorerna 

är representerade genom både kommunala och privata bolag. Vi anser således att vi 

presenterat en rättvis bild av idrottsfinansiärernas uppfattningar.     

8.2.2 Ontologisk autenticitet 

Kriteriet ontologisk autenticitet syftar till att svara på huruvida undersökningen bidrar till en 

bättre förståelse för respondenterna angående den miljö och situation de verkar i (Bryman & 

Bell, 2005, s. 309). Vi har under genomförandet av studien upplevt att respondenterna har 

visat ett stort intresse för ämnet och de frågeställningar vi presenterat för dem. Ett tydligt 

exempel på detta är begreppet och innebörden av satellitkonton vilket vi upplever har vidgat 

respondenternas vyer angående det arbete de utför. Vi är också övertygade om att resultatet av 
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vår studie kommer att kunna bistå våra respondenter med en ökad förståelse för det 

värdesystem de är en del av.  

8.2.3 Pedagogisk autenticitet 

Den pedagogiska autenticiteten syftar till att besvara frågan huruvida undersökningen bidrar 

till en bättre förståelse för respondenterna om hur andra aktörer inom kontexten upplever 

situationen (Bryman & Bell, 2005, s. 309). Då var studie behandlat flera olika finansiärers 

perspektiv bidrar den till att respondenterna får en bättre förståelse för hur andra aktörer 

resonerar i frågor kring idrottsfinansiering. Ett intresse för detta har framkommit under 

studiens genomförande då respondenterna önskat att få ta del av studiens resultat och ställt 

frågor kring hur andra aktörer beskrivit situationen.   

8.2.4 Katalytisk autenticitet 

Katalytisk autenticitet innebär att undersökningen har gett respondenterna en möjlighet att 

förändra sin situation (Bryman & Bell, 2005, s. 309). Vi upplever att samtliga respondenter 

under intervjuerna gett oss starka incitament för att studien väckt nya intressanta frågor för 

dem och fått dem att reflektera över sina processer. Att få kunskap om hur andra 

organisationer resonerar i sina beslut kan också ha en katalyserande effekt för våra 

respondenter att förändra sin situation. 

8.2.5 Taktisk autenticitet  

Kriteriet taktisk autenticitet berör frågan om respondenterna har fått förbättrade möjligheter 

att företa de åtgärder som krävs för att förändra situationen genom den studie som genomförts 

(Bryman & Bell, 2005, s. 309). Då studien berört områden som våra respondenter var bekanta 

med sedan tidigare men också för dem nya områden, exempelvis i form av satellitkonton, 

anser vi att vi ökat deras förståelse och kunskap i ämnet. Genom denna nya kunskap och de 

förslag på förbättringar som studiens resultat lett till anser vi att respondenterna fått bättre 

möjligheter att genomföra de åtgärder som behövs för att förbättra sin situation.     
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Bilaga 1: Intervjuguide kommun och idrottsförbund 

Intervjuguiden är utformad för att utgöra ett stöd för oss som intervjuare under intervjuns 

genomförande. Vi är medvetna om att de inledande frågorna ofta kan besvaras av ett ja eller 

nej och vi har därför förberett följdfrågor för de fall vi skulle få mycket korta svar. 

Intervjuernas genomförande har således inte varit så strukturerat som guiderna kan ge 

intrycket av. 

Tema verksamhet 

 Kan du beskriva er verksamhet och det uppdrag som åligger er? 

 På vilket sätt finansierar ni idrottsverksamhet? 

 Vilka är era förmånstagare? 

 Gör ni någon uppföljning eller utvärdering av investeringar? 

Om nej, hur kommer det sig? 

Om ja, av vilken anledning gör ni det?  

Hur går utvärderingarna till? 

Hur har detta påverkat senare investeringsbeslut? 

 Arbetar ni för idrottsverksamhet på annat sätt än genom finansiellt stöd? 

På vilket sätt? 

 Undersöker ni era förmånstagares behov av stöd?  

Om ja, hur går det till? 

På vilket sätt påverkar den informationen er verksamhet? 

Om nej, finns det någon anledning till detta? 

Hur tror ni att sådan information skulle kunna påverka er verksamhet? 

 Undersöker ni slutkundens, utövarens eller samhällsinvånarens, behov?  

Om ja, hur går det till? 

På vilket sätt påverkar den informationen er verksamhet? 

Om nej, finns det någon anledning till detta? 

Hur tror ni att sådan information skulle kunna påverka er verksamhet? 

Tema evenemang 

 Finansierar ni idrottsevenemang? 

Av vilken anledning gör ni/gör ni inte det? 

Om ja, vilken typ av evenemang är intressanta för er? 

Varför är dessa mest intressanta? 

o Undersöker ni effekterna av evenemang?  

Om ja, hur påverkar informationen er verksamhet? 

Vilka effekter anser ni har störst betydelse? 

Om nej, finns det någon anledning till att ni inte gör det? 

o Arbetar ni för attrahera evenemang till kommunen? 

Om ja, på vilket sätt gör ni det? 

Tema beslutsprocesser 

 Av vilken anledning stödjer ni idrottsverksamhet? 

 Utifrån motivet, finns det områden som är viktigare att finansiera?  

 Ställer ni krav på en motprestation från förmånstagaren? 

Om ja, kan du ge ett exempel på vad det kan vara? 

 Hur går ni tillväga för att fatta beslut angående finansiering?  

Vem fattar dessa beslut? 

Vilka underlag krävs för dessa beslut?  

 Söker ni upp finansieringsobjekt som ni anser vara intressanta, eller kontaktar de er?  
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Om ja, vilka kriterier använder ni för sådana beslut? 

 Var söker ni information inför beslut angående finansiering av idrottsverksamhet och 

evenemang?  

Tema satellitkonton 

 Känner ni till vad idrottsräkenskaper innebär? 

 Skulle ni vara villiga att satsa egna resurser för att upprätta idrottsräkenskaper? 

Av vilken anledning är ni intresserade/inte intresserade av det? 

 På vilket sätt skulle idrottsräkenskaper kunna påverka er verksamhet och era 

finansieringsbeslut?  
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Bilaga 2: Intervjuguide sponsorer 

Intervjuguiden är utformad för att utgöra ett stöd för oss som intervjuare under intervjuns 

genomförande. Vi är medvetna om att de inledande frågorna ofta kan besvaras av ett ja eller 

nej och vi har därför förberett följdfrågor för de fall vi skulle få mycket korta svar. 

Intervjuernas genomförande har således inte varit så strukturerat som guiderna kan ge 

intrycket av. 

Tema verksamhet 

 Kan du beskriva hur er sponsringsverksamhet ser ut? 

 På vilket sätt finansierar ni idrottsverksamhet? 

 Vilka är era förmånstagare? 

 Undersöker ni era förmånstagares behov av stöd?  

Om ja, hur går det till? 

På vilket sätt påverkar den informationen er verksamhet? 

Om nej, finns det någon anledning till detta? 

Hur tror ni att sådan information skulle kunna påverka er verksamhet? 

 Undersöker ni slutkundens, utövarens eller samhällsinvånarens, behov?  

Om ja, hur går det till? 

På vilket sätt påverkar den informationen er verksamhet? 

Om nej, finns det någon anledning till detta? 

Hur tror ni att sådan information skulle kunna påverka er verksamhet? 

Tema evenemang 

 Finansierar ni idrottsevenemang? 

Av vilken anledning gör ni/gör ni inte det? 

Om ja, vilken typ av evenemang är intressanta för er? 

Varför är dessa mest intressanta? 

o Undersöker ni effekterna av evenemang?  

Om ja, hur påverkar informationen er verksamhet? 

Vilka effekter anser ni har störst betydelse? 

Om nej, finns det någon anledning till att ni inte gör det? 

o Arbetar ni för attrahera evenemang till kommunen? 

Om ja, på vilket sätt gör ni det? 

Tema beslutsprocesser 

 Av vilken anledning har ni valt att sponsra idrottsverksamhet? 

 Utifrån motivet till sponsring, finns det områden som är viktigare att finansiera?  

 Ställer ni krav på en motprestation från förmånstagaren? 

Om ja, kan du ge ett exempel på vad det kan vara? 

 Följer ni upp och utvärderar investeringen? 

Om nej, finns det någon anledning till det? 

Om ja, av vilken anledning gör ni det?  

Hur går utvärderingarna till? 

Hur har detta påverkat senare investeringsbeslut? 

 Hur går ni tillväga för att fatta beslut angående sponsring?  

Vem fattar dessa beslut? 

Vilka underlag krävs för beslut?  

 Söker ni upp finansieringsobjekt som ni anser vara intressanta, eller kontaktar de er? 

Om ja, vilka kriterier använder ni för sådana beslut? 
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 Var söker ni information inför beslut angående sponsring av idrottsverksamhet och 

evenemang?  

Tema satellitkonton 

 Känner ni till vad idrottsräkenskaper innebär? 

 Skulle ni vara villiga att satsa egna resurser för att upprätta idrottsräkenskaper? 

Av vilken anledning är ni intresserade/inte intresserade av det? 

 På vilket sätt skulle idrottsräkenskaper kunna påverka er verksamhet och era 

finansieringsbeslut? 
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Bilaga 3: Definition av idrottsräkenskaper 

Det statistiska ramverk som används för att mäta den ekonomiska betydelsen av en specifik 

sektor som inte är synliggjord i det traditionella statistiska systemet av den nationella 

ekonomin kallas satellitkonton (www.meerwaarde.com). Idrott är ett exempel på en sådan 

sektor. Idrottsräkenskaper innebär således att den försäljning inom andra sektorer som kan 

relateras till idrottsverksamhet redovisas i ett statistiskt system så att det samhällsekonomiska 

bidraget från näringen synliggörs. Exempel är; utrustning för idrottsutövande, 

transportkostnader till och från träningar och matcher, logi och restaurangbesök i samband 

med idrottsevenemang. 
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