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ABSTRACT 
The competition with regards to customers is increasing, and companies have to find unique 
concepts that distinguish them from their competitors. By using efficient marketing strategies, 
companies stand a better chance of breaking through today�s media hype, and thereby reach 
the target group with their message. One of many communication tools available for 
companies is sponsorship, which currently is one of the fastest growing marketing tools. In 
this thesis we have studied sport sponsorship, which is the most commonly used, as well as 
the most superior form of sponsorship. In previous studies regarding this subject, the premier 
motive why companies utilize sponsorship is to expose themselves to their target group. 
However, we found it interesting to study a company that chooses to allocate resources 
towards sport sponsorship, without the element of exposure towards the consumers. In our 
research, we uncovered the fact that companies within the industrial sector often use this type 
of sponsorship.  
 
The purpose of this thesis has been to increase the knowledge of how an industry based 
company employ sport sponsorship. The purpose has been further developed in forms of three 
research questions dealing with objectives and motives with sport sponsorship, selection of 
sponsoring subjects, and risks involved in sport sponsorship. In order to achieve this purpose, 
we have chosen to conduct a case study at SSAB Tunnplåt. We have conducted two 
interviews with two different employees who are involved in the company�s sponsoring 
efforts. The first interview was conducted in person with the Chief Secretary, Carin Sundén, 
whereas the second interview was conducted over the phone with the Finance Director, Stefan 
Enbom. After conducting the empirical study, we identified the objectives and overall goals of 
SSAB Tunnplåt regarding sport sponsorship. These are directed towards improving employee 
relations, as well as the engagement in corporate social responsibility within their region. We 
have come to the conclusion that SSAB Tunnplåt chooses their sponsoring objects 
strategically, this in addition to a well-defined sponsor policy. Further, the company only 
sponsors teams, and not individual athletes, a strategy that aims to protect the company from 
possible scandals. Finally, we have observed that SSAB Tunnplåt seeks to build confidence in 
their sponsoring objects, this through means of long-term investments, an approach that 
intends to prevent breach of contract.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

SAMMANFATTNING 
Konkurrensen om kunderna ökar allt mer och mer, och det gäller för företagen att hitta unika 
koncept som särskiljer dem gentemot sina konkurrenter. Genom effektiv marknadsföring har 
företagen en chans att bryta igenom dagens mediabrus, och på så sätt nå ut med sitt budskap 
till den tilltänkta målgruppen. Ett av de kommunikationsmedel som företagen kan använda sig 
av är sponsring, som har visat sig vara det snabbast växande marknadsföringsverktyget. I 
denna uppsats har sportsponsring, som är den överlägset största typen av sponsring samt 
vanligast, studerats. I tidigare studier kring detta ämne, hävdas att det främsta motivet att 
företag använder sponsring är för att exponera sig mot sin målmarknad. Vi däremot, såg det 
istället intressant att studera ett företag som lägger ner en mängd resurser på sportsponsring, 
men som väljer att inte använda detta i exponeringssyfte mot kunden. Vi fann därmed att 
företag på den industriella marknaden många gånger väljer att använda sin sponsring på detta 
sätt.  
 
Syftet med denna uppsats var att öka kunskapen om hur svenska företag arbetar med sin 
sportsponsring. För att uppnå detta syfte kontaktade vi SSAB Tunnplåt och genomförde en 
fallstudie av företaget. Två intervjuer gjordes med företagets sponsringsansvariga; dels genom 
en personlig intervju på plats med chefssekreteraren Carin Sundén, dels genom en 
telefonintervju med ekonomichefen Stefan Enbom. Efter att ha genomfört denna studie 
identifierade vi att SSAB Tunnplåt främst har som mål och motiv med sin sportsponsring att 
stärka relationen till de anställda, samt framstå som ett ansvarstagande samhällsengagerande 
företag i regionen. Vi tittade även på hur företaget väljer ut sina objekt, samt om de är 
medvetna om de risker, till exempel doping, som sportsponsring kan medföra. Där kom vi 
fram till att SSAB Tunnplåt medvetet väljer ut sina sponsringsobjekt strategiskt, samt 
använder sig av en väldefinierad sponsringspolicy som underlag i urvalsprocessen. Alla avtal 
är välskrivna och innehåller klausuler som behandlar tänkbara risker. Vidare sponsrar 
företaget enbart lag och inga enskilda sportutövare, vilket i sin tur skall skydda företaget 
ytterligare från eventuella skandaler. Slutligen såg vi att SSAB Tunnplåt genom sina 
långsiktiga satsningar försöker bygga upp ett förtroende till sina sponsringsobjekt, som även 
detta skall förhindra avtalsbrott. 
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1 Inledning 
Detta kapitel kommer inledningsvis att ge läsaren en presentation av bakgrunden till det 
valda ämnesområdet sponsring, närmare bestämt sportsponsring. Vidare kommer det första 
kapitlet att behandla problemområdet för att avslutningsvis ta upp syftet med denna uppsats. 
 
De fem grundläggande påverkansverktygen för kommunikation är; reklam, säljstöd, public 
relations, personlig försäljning och direktmarknadsföring (Kotler, 1999). Ett företag använder 
sig ofta av en kombination av dessa verktyg i sin marknadsföring för att nå ut till sin 
målmarknad på ett effektivt sätt (ibid). Faktum är att sponsring passar naturligt in under 
påverkan, då dess grundfunktion är att uppnå marknadskommunikation (Meenaghan, 1991). 
Samtidigt kan det noteras att sponsring är en del av public relation, och att sponsringen 
faktiskt rankas som den snabbast växande formen av marknadskommunikationsaktiviteter 
(Meenaghan & Shipley, 1999). Utvecklingen av sponsring har gått snabbt de senaste 30 åren, 
och sponsring har gått ifrån att ha varit en småskalig aktivitet till att idag klassas som en 
global industri (Meenaghan, 1991; Cornwell & Maignan, 1998).  
 
En förklaring till den snabba utvecklingen av sponsring, kan vara att konkurrensen i samhället 
har ökat i och med globaliseringen, vilket i sin tur har resulterat i en ökad användning av 
marknadsföring (Meenaghan, 1991). I samband med att marknadsföringen används i större 
utsträckning, har den traditionella marknadsföringen blivit allt mer ineffektiv. Faktum är att 
människan ofta exponeras för alltför stora mängder av olika budskap, och då uppstår ett 
mediabrus vilket gör det svårare för marknadsföringen att nå ut med sitt budskap (ibid). Som 
en följd av detta, söks nya vägar för att kommunicera med marknaden och sponsringen har 
kommit att bli ett viktigt verktyg för att kunna tränga igenom dagens mediabrus (Bennet, 
1999). Idag beskrivs sponsringen vara ett effektivt marknadsföringsverktyg, som har i uppgift 
att uppnå gynnsam publicitet för ett företagsnamn via aktiviteter som inte är direkt kopplade 
till företagets affärsverksamhet (ibid). Slutligen kan det konstateras att sponsring nuförtiden 
spelar en vikig roll i marknadsmixen, samt är en viktig strategisk aktivitet med potential att 
skapa korkurrensfördelar på marknaden (Fahy, Farrelly & Quester, 2004). 
 

1.1 Sponsring 
Sponsringen har gått från att vara en välgörenhet till ett integrerat strategiskt 
kommunikationsverktyg och har på så sätt fått en nyckelroll inom strategisk marknadsföring 
(Dolphin, 2003). Jiffer & Roos (1999) illustrerar nedan (figur 1) skillnaden mellan sponsring 
och välgörenhet, och konstaterar att det vid sponsring alltid sker ett kommersiellt utbyte 
mellan sponsorn och den sponsrade. Ren sponsring innebär att sponsorn förväntar sig 
någonting tillbaka av investeringen, medan ren välgörenhet istället ses som en gåva (ibid). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Illustrerar relationen mellan sponsorn och den sponsrade  
Källa: Omarbetad från Jiffer & Roos, 1999, s.26 
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Ren välgörenhet innebär att inga krav på motprestationer förväntas, och inga förväntningar 
finns på sponsorskapet från sponsorns sida (Jiffer & Roos, 1999). Vid dold sponsring 
förväntar sig sponsorn en effekt av investeringen men ställer inga krav på motprestationer. 
Däremot är dold välgörenhet raka motsatsen då sponsorn har krav på motprestationer men 
förväntar sig dock ingen effekt. Slutligen finns ren sponsring där sponsorn kräver en bestämd 
motprestation av sponsorskapet och har stora förväntningar på en effekt av investeringen. Den 
sistnämnda varianten är den de flesta författarna använder sig av vid definition av sponsring 
(ibid). 
 
Det har funnits svårigheter i att definiera sponsring och det finns fortfarande ingen 
generell accepterad definition (Walliser, 2003). Clark (1996) som är verksam inom 
ämnet sponsring, har definierat sponsring på följande vis: 
 

�Sponsring är ett kommersiellt samarbete mellan likvärda och aktiva parter som 
frivilligt väljer varandra. Den säljande parten (t.ex. person, lag, grupp, 
organisation eller evenemang inom idrott, kultur etc.) ställer mot ersättning sin 
goodwill till köparens förfogande för att � i avtalade former � användas i 
planerade kommunikationsåtgärder för att nå bestämde (externa och/eller intern) 
reklam-, PR-, sälj- eller informationsmål.�(Clark, 1996, s.3) 

 
Grönkvist (1985), beskriver sponsring på ett liknande sätt: 
 

�Sponsring är en affärsöverenskommelse mellan två likvärdiga parter som 
bygger på tjänster och gentjänster (motprestationer). Den ena parten är oftast ett 
företag, medan den andra kan vara t.ex. en idrottsorganisation, en 
kulturinstitution eller en individ. Vanligtvis ingår sponsring som en del i 
marknadsmixen och kombineras med andra PR- och marknadsföringsaktiviteter.� 
(Grönkvist, 1985, s.14) 

 
På en punkt är dock praktiskt taget alla experter inom området sponsring överens; sponsring 
är en kommunikations- och marknadsföringsåtgärd (Clark, 1996; Grönkvist, 1985). Det är ett 
kommersiellt utbyte mellan två parter i marknadsföringssyfte, där den säljande parten ställer 
sitt goda anseende till förfogande för köparen mot ersättning (ibid).  
 
Det finns i huvudsak fyra olika former av sponsring i Sverige; kultur-, utbildning-, social- 
samt sportsponsring (Grönkvist, 1999). I Sverige beräknas den årliga omsättningen av 
sponsring ligga på ett par miljarder kronor och sportsponsringen ses som den populäraste 
formen av sponsring, vilken beräknas bestå av hela 70% av den totala sponsringsomsättningen 
(ibid).  

1.1.1 Sportsponsring 
Sportsponsring är ett koncept som uppkom redan under det antika Grekland samt under 
romarrikets tid (Cornwell & Maignan, 1998). Då rika, samt mäktiga, personer hjälpte atleter 
och festivaler ekonomiskt i syfte att öka sin sociala ställning (ibid). Trots denna gamla historia 
av sportsponsring, är den kommersiella sponsringen som vi har idag ett mycket nyare 
fenomen då det var först under 1970-talets senare hälft som sponsring blev vedertaget för 
kommersiellt bruk (Meenaghan, 1991). Från början var det framförallt inom 
sportsammanhang som sponsringen förekom, men så småningom har allt fler områden för 
sponsring dykt upp, men trots detta är sportsponsringen fortfarande överlägset störst (Walliser, 
2003).  
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Pope (1998) har sammanställt en definition speciellt för sportsponsring på följande vis: 
 

�Sponsorship is the provision of resources (e.g., money, people, equipment) by an 
organization (the sponsor) directly to an individual, authority or body (the 
sponsee), to enable the latter to pursue some activity in return for benefits 
contemplated in terms on the sponsor�s promotion strategy, and witch can be 
expressed in terms of corporate, marketing or media objectives.� (Pope, 1998, 
s.2) 

 
Som tidigare nämnts, har det skett en snabb tillväxt inom sponsring (Cornwell & Maignan, 
1998; Meenaghan, 1991; Walliser, 2003). En orsak till detta kan förklaras i att kostnaderna för 
annan marknadsföring har ökat och sponsring ses därför som ett kostnadseffektivt marknads-
kommunikationsverktyg jämfört med den traditionella annonseringen. En annan förklaring, är 
den ökade mediabevakning av sport som har ökat möjligheten att genom sportsponsring 
sprida budskapet till en större målgrupp. Slutligen nämns sponsringens bevisade möjligheter 
att uppnå marknadsföringsmål, samt det ökande event- och fritidsorienterande samhället som 
bidragande faktorer till sponsringens ökande användning (ibid).  
 

1.2 Problemområde och syfte 
Många olika mål och motiv med sportsponsring nämns i teorin, och ligger till grund för 
intresset för sportsponsringen hos sponsrande företag (Meenaghan, 1991). En orsak till att just 
välja sportsponsring är att bilden av sport jämförs med hälsa, alltså en karaktärsbyggande 
aktivitet som många strävar efter (ibid). Då betydelsen av mål och motiv är under ständig 
debatt är det uppenbart att det finns många anledningar till att företag idag väljer att sponsra 
(Clark, 1996). 
 
När företagen väl har valt att sponsra sport, är det viktigt att går de igenom en valprocess som 
förhoppningsvis skall leda dem fram till att finna rätt sponsringsobjekt att sponsra 
(Meenaghan, 1983). Valprocessen omfattar en rad olika beslut och företagen använder sig av 
olika verktyg för att nå fram till ett eller flera ultimata sponsringsobjekt (ibid). 
 
Som en följd av ett felaktigt val av sponsringsobjekt kan företagets investering i sponsringen 
gå förlorad (Meenaghan, 1991). Det kan vara lätt att se sponsringen som ett kostnadseffektivt 
marknadsföringsmedel, men faktum är att många gånger sponsrar företag utan att få någon 
effekt. Det är därför viktigt att bedöma om sponsring överhuvudtaget är rätt 
kommunikationsmedel för företaget, samt vilket sponsringstillfälle som passar företaget bäst 
(ibid). 
 
Med hänsyn till ovanstående diskussion är syftet med denna uppsats att undersöka hur 
svenska företag arbetar med sportsponsring. 
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2 Teori 
Avsikten med detta kapitel är att ge läsaren en inblick i det som ligger till grund för denna 
uppsats, nämligen teorin som behandlar sportsponsring. Först kommer sportsponsringens 
mål och motiv att behandlas. Läsaren kommer därefter att ta del av den valprocess som ett 
intressant sportsponsringsobjekt går igenom. Slutligen kommer riskerna att presenteras, som 
ett företag tar när de väljer att sponsra sport.  
 

2.1 Mål och motiv med sportsponsring 
Sportsponsringens mål och motiv visar varför företag överhuvudtaget sponsrar (Meenaghan, 
1983). Företagets övergripande mål avspeglas i sportsponsringens mål, då de mål som uppnås 
på lägre nivåer inom företaget bidrar till att uppfylla företagets övergripande mål (ibid). Det 
finns däremot ingen tydlig skillnad mellan mål och motiv när det gäller sportsponsring (Clark, 
1996). Pope (1998) har utvecklat en modell (se tabell 1) vilken är en sammanställning av de 
främsta målen samt motiven inom sportsponsring.     
 
Tabell 1: Sammanställning av mål och motiv med sportsponsring 
 
Företagens mål Marknadsföringsmål Mediamål Individuella 

mål 
Ökad medvetenheten Företagsrelationer Uppnå synlighet Chefernas 

intresse 
Stärka företagets 
image 

Nå målmarknad Uppnå publicitet   

Public Relation Varumärkespositionering Förhöja en 
annonskampanj 

 

Öka samhälls-
engagemanget 

Öka försäljningen Undvika mediabrus  

Stärka finansiella 
relationer 

Sampling Målspecificering  

Klientunderhållare    
Stärka statliga 
relationer 

   

Stärka relationen med 
de anställda 

   

Konkurrera med andra 
företag 

   

 
Källa: Översatt från Pope, 1998, s.3 
 

2.1.1 Företagens mål  
Öka medvetenheten 
Att öka medvetenheten om företaget samt deras produkter, är ett mål som rankas som ett av 
de viktigaste när det gäller sponsring (Cornwell & Maignan, 1998; Mennaghan, 1983; Pope, 
1998). Mer specifikt kan detta förklaras med att sponsring används för att öka medvetandet av 
just företaget och dess produkter, med avsikten att uppnå exponering (Cornwell & Maignan, 
1998). Många vidhåller det faktum att exponeringen är ett centralt motiv till sponsring 
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(Grönkvist, 1999; Javalgi et. al, 1994; Shank, 1999). Sponsring är ett speciellt användbart 
verktyg för nya företag som vill visa sin existens samt för företag som vill exponera sina 
produkter vid en eventuell nylansering (Grönkvist, 1999).  
 
Stärka företagets image 
Då det gäller att bevara och bygga image, är detta ett av de mest betydande målen för 
sportsponsring (Clark, 1996). Många företag siktar på att stärka sin image just genom 
sponsring, för att på så sätt kunna skapa ett gott anseende, det vill säga goodwill (Abratt et. al, 
1989, Meenaghan, 1991). Enligt Jobber (2001) används sponsring främst för att utveckla ett 
starkt varumärke samt för att skapa fördelaktiga associationer till ett företag. Sponsringen kan 
vidare även ses som ett sätt att utnyttja sponsringsobjektets image så att dennes image också 
kopplas till företagets varumärke. Detta kan göras med syftet att stärka varumärkets image, 
men också för att koppla det till en ny och önskvärd image (ibid). Grönkvist (1999) 
konstaterar att sponsring förknippar det sponsrande företaget med det aktuella 
sportevenemang, vilket i sin tur kopplar samman det positiva som evenemanget i sig 
representerar, i själva verket stärker företaget sin image genom sponsorskapet. Det sponsrande 
företaget lånar alltså imagen av det sponsrade objektet för att förstärka sin egen image (Clark, 
1996; Grönkvist, 1999). Faktum är att på så sätt nås målgruppen via deras intressen och 
livsstil (Clark, 1996). Dolphin (2003) anser emellertid att företaget försöker köpa prestige 
genom att associeras med en framgångsrik sport och dess sporthjältar. 
 
Public Relation 
Public Relation är ett av de mest drivande motiven till sponsring, och genom att uppnå 
exponering skall detta motiv kunna influera allmänhetens uppfattning (Dolphin, 2003; 
Meenaghan & Shipley, 1998). Meenaghan (1983) förklarar att sponsring kan hjälpa ett företag 
att nå en viss image, vilket i sin tur kan ändra eller förbättra den publika perceptionen av ett 
företag, dess service samt dess produkt. 
 
Öka samhällsengagemanget 
Att öka samhällsengagemang är ett viktigt mål med sponsringen, och kan förekomma på både 
lokal- och nationellnivå (Meenaghan, 1983). På så vis kan företaget försöka framställa sig 
som en god medborgare, och därigenom skapa ett positivt rykte som influerar de potentiella 
kunderna (Grönkvist, 1999; Jobber ,2001; Meenaghan, 1983). 
 
Stärka finansiella relationer 
En av sponsringens främsta fördelar, är att den ger möjlighet till att skapa relationer (Clark, 
1996). Ett liknande resonemang för Meenaghan (1983) som menar att sponsring ger utmärkta 
möjligheter till att skapa positiva associationer och relationer hos just beslutstagare och andra 
viktiga personer i näringslivet.  
 
Klientunderhållare 
Sponsringen erbjuder ofta bra representationsmöjligheter och detta är många gånger 
avgörande inför ett sponsringstagande (Grönkvist 1999). Genom att bjuda in företag eller 
kunder till olika evenemang, eller till exempel bjuda dem till en VIP-lounge, skapar detta i sin 
tur en positiv association till företaget (Jobber, 2001). Dessa miljöer anses vara exceptionella 
platser för att bygga och förbättra relationer, samt slutföra affärer (Clark 1996; Grönkvist, 
1999; Meenaghan, 1983).  
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Stärka relationen med de anställda 
Att stärka relationen med de anställda, är ett av de äldsta och mest välkända motiven till 
sponsring (Grönkvist, 1999; Meenaghan, 1983). Vidare ger sponsring möjlighet till 
personalvård, vilket i sin tur bidrar till att de anställda känner sig stolta över att tillhöra 
företaget och detta ökar då förhoppningsvis motivationen hos de anställda (Meenaghan, 1983). 
Sponsring kan även många gånger ses som ett medel för att locka nya medarbetare (Dolphin, 
2004; Grönkvist, 1999) 
 
Konkurrera med andra företag 
En orsak till att företag använder sig av sponsring, är för att överleva i dagens 
konkurrensfyllda miljö (Abratt et. al, 1997; Fhay et. al, 2004; Shank, 1999). Detta förklaras i 
att sponsringen ger möjligheter att vinna fördelar gentemot sina konkurrenter, samtidigt kan 
det noteras att sponsringen fungerar som ett hjälpmedel för att möta eller utplåna hot från 
konkurrenterna (ibid). Faktum är att många företag engagerar sig i sponsring endast för att 
deras konkurrenter gör det (Shank, 1999).  

2.1.2 Marknadsföringsmål 
Nå målmarknaden 
Genom sponsring kan företag identifiera sig med en specifik målgrupp och kommunicera med 
den (Meenaghan, 1983). Sportsponsringen används många gånger just för att det är ett bra 
kommunikationsmedel (Dolphin, 2004). Dessutom kan sportsponsringen ge möjlighet att 
kommunicera med en ny målgrupp som eventuellt finns vid ett sportevenemang (Shank, 
1999). Sportsponsringens popularitet har ofta att göra med att sport skapar en neutral plats för 
sponsring, då sport passar de flesta människor och har en masspublik (Abratt et. al, 1997). 
Genom att identifiera produkten eller varumärket med ett visst marknadssegment, så försöker 
sponsorn att binda samman varumärket med en speciell sponsringsaktivitet, för att på så sätt 
uppnå produkt- samt varumärkesrelaterade mål (ibid).  
 
Varumärkespositionering 
Sponsring används ofta för att exponera varumärket i sportsammanhang som att generera gott 
anseende till varumärket (Abratt et. al, 1987; Cornwell & Maignan, 1998). Genom att öka 
medvetenheten om varumärket, upplyser kunden om varumärkets fördelar, i syfte att 
positionera sitt varumärke i målgruppens medvetande (Javalgi et. al, 1994; Meenaghan, 1983).  
 
Öka försäljningen 
För företag med försäljningsrelaterade mål bidrar sponsring till en hierarkisk effekt, det vill 
säga att sponsringen driver kunden närmare ett köp (Shank, 1999). Det främsta skälet med 
sponsring på kort sikt är vanligtvis inte att öka försäljningen, men på lång sikt är det däremot 
många gånger det ultimata målet (Meenaghan, 1983). Abratt et. al (1987) hävdar dock att 
försäljningsökning alltid är det ultimata målet och han hävdar vidare att företag inte skulle 
spendera en stor summa pengar på sponsring om de inte visste att företaget fick ut något av 
sponsringen.  

2.1.3 Mediamål 
Uppnå publicitet  
Mediabevakning av ett sportevenemang är viktigt framförallt för de sponsorer som strävar 
efter varumärkesmedvetenhet, samt uppnå kännedom om företaget ute på marknaden. (Abratt 
et. al, 1987; Jobber, 2001; Kitchen & Erdogan, 1998; Meenaghan, 1983). Att uppnå publicitet 
uppfattas dock oftare som ett delmål, än ett slutgiltigt mål (Mennaghan, 1983). Det är 
påtagligt att det är viktigare att uppnå publicitet genom sponsring för branscher som inte får 
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annonsera i andra medier, till exempel tobak- och alkoholbranschen vilka kontrolleras av 
hårdare regler (Jobber, 2001).  
 
Förhöja en annonskampanj och undvika mediabruset 
Som tidigare nämnts är sponsring ett världsomspännande medium och anses vara ett erkänt 
legitimerat kommunikationsmedel för marknadsföring (Meenaghan, 1991). Det är däremot 
vanligt att sponsringen används som stöd till annan annonsering samt marknadsföring (ibid). 
Sponsring är dock ett effektivt verktyg som dessutom har stora möjligheter att tränga igenom 
det mediabrus som uppstår i dagens överexponerade samhälle (Erdogan & Kitchen, 1998). En 
kombination av många marknadsföringsverktyg ökar emellertid möjligheten att nå ut med sitt 
budskap (ibid). 

2.1.4 Individuella mål 
Chefernas intresse 
Sponsring har möjligheten att leverera personlig tillfredställelse, som inget annat 
marknadskommunikationsverktyg kan (Meenaghan, 1983). Slutligen kan det konstateras att 
vissa chefer går sin egen väg och sponsrar enligt eget intresse för att uppnå status (Grönkvist, 
2001; Meenaghan, 1983). 
 

2.2 Processen vid val av sportsponsringsobjekt 
Efter att målen med sponsringen är uppsatta och sponsringsbudgeten är bestämd, bör valet av 
potentiella sponsringsobjekt noggrant ses över för att slutligen kunna välja det 
sponsringsalternativ som passar bäst samt är det mest effektiva alternativet för det sponsrande 
företaget (Shank, 1999). Vidare beskriver Shank (1999) en detaljerad beslutsprocess och till 
sin hjälp har han en modell (figur 2) vilken illustrerar företagets beslutsprocess vid 
sportsponsring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Modell av företagets beslutsprocess vid val av sportsponsringsobjekt 
Källa: Översatt från Shank, 1999, s.388 

 
Sponsringsförslag tillkommer ofta genom att de som vill bli sponsrade uppsöker företaget, 
men det är dock inte ovanligt att företag på eget initiativ söker upp intressanta objekt (Shank, 
1999). Många större företag får stora mängder erbjudanden om att sponsra olika 
sportaktiviteter (McCook, 1998). Shank (1999) har ställt upp sex viktiga faktorer som företag 
bör beakta för att kunna avgöra om ett sponsringsförlag är potentiellt nog att bli ett 
sponsringsobjekt: 
 

 Anskaffande av sport 
sponsrings förslag 

�   Interak tionsprocess       Köpsystem   

  Köpförslag 

 Köpcenter-
komposition
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- Fansens närvaro och deras demografiska profil 
- Kostnad per person som nås 
- Längd på kontrakt 
- Mediabevakningens vidd 
- Marknadsföringens betydelse 
- Sponsringens fördelar 

 
 
När alla förslag på sponsringsobjekt är samlade, är nästa steg att skapa en inköpsgrupp (Shank, 
1999). I denna grupp ingår det personer som har till uppgift att utvärdera de förslag som har 
kommit in till företaget (ibid). Shank (1999) kan urskilja fyra olika roller i en inköpsgrupp, 
dock bör det förtydligas att flera personer kan inneha samma roll samt att en och samma 
person kan inneha flera olika roller under inköpsprocessen. Den första är gatekeepern som är 
den person som kontrollerar informationsflödet till de andra medlemmarna i gruppen. Den 
andra rollen är influeraren, vilken är personen som påverkar beslutstagaren. Beslutstagare är 
personen med det yttersta ansvaret och som har rätt att acceptera eller att avslå ett förslag. 
Den sistnämnda rollen är inköpare, den person som är ansvarig att förhandla kontraktet och är 
sedan den som formellt sköter kontakten med den andra parten (ibid). 
 
Desto mer rutin samt kunskap personerna i inköpsgruppen har inom ämnesområdet sponsring, 
desto färre personer behöver ingå i den beslutande gruppen och beslutsprocessen går snabbare 
(Shank, 1999). Är det första gången företaget sponsrar, då fordras mer information och 
processen kräver längre tid och fler involverade (ibid). 

2.2.1 Val av sportsponsringstyp 
Inköpsprocessen består av många steg, och det första steget innebär att inköpsgruppen har till 
uppgift att fastställa vilken typ av sportsponsring som företaget vill engagera sig i (Shank, 
1999). Här bör företaget avgöra på vilken geografisks nivå som företaget vill vara aktiv på, 
det vill säga om företaget vill sponsra globalt, internationellt, nationellt, regionalt eller lokalt. 
Ytterligare ett val är på vilken sportnivå som företaget väljer att sponsra, exempelvis juniorer, 
ungdomar eller elit (ibid).  
 
Nästa beslut är ett av de viktigaste, nämligen att bestämma den atletiska plattformen som 
företaget ska satsa på, det vill säga vilken form av sport som skall sponsras (Shank, 1999). 
Abratt et. al, (1987) har gjort en indelning av olika sportsponsringsalternativ och skapat fem 
olika kategorier som presenteras nedan; 
  

- Sportsponsring i allmänhet  
- Sportsponsring av enskild sport  
- Sportsponsring ett sportevenemang 
- Sportsponsring av ett enskilt serielag 
- Sportsponsring av en individuell idrottsutövare 

 
 
Den förstnämnda kategorin är inte ämnad att användas för ett större sponsringsobjekt, eller 
nationellt över hela landet (Abratt et. al, 1987). Denna typ av sportsponsring används istället 
för att t.ex. sponsra en arena i den lokala omgivning som flera olika typer av sporter samt 
evenemang har tillgång till, eller för att gynna lokala sporter. Detta i sin tur för att 
lokalbefolkningen skall kunna ta del av olika idrotter för överkomliga priser (ibid). När det 
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gäller sponsring av en särskild sport menas att ett företag istället siktar in sig på en enda gren 
och inte har avtal knutna till en rad olika idrottsgrenar (Abratt et. al, 1987; Shank, 1999). 
 
Ett speciellt sportevenemang är den vanligaste plattformen för sportsponsring (Shank, 1999). 
Vidare förklaras att företag helst sponsrar en specifik tävling eller turnering, då anses 
nämligen företagsnamnet väcka bättre uppmärksamhet bland publiken (Abratt et. al, 1987). 
Oftast har dock ej företaget någon anknytning till evenemanget de sponsrar, utan många 
gånger görs detta enbart i exponeringssyfte. När det gäller sponsring av individuella lag så 
kan sponsorerna välja att antingen skänka pengar, utrustning, tränarassistens, transport eller 
en kombination av detta. Nackdelen med denna typ av sponsring skulle vara ifall laget åker ut 
tidigt i t.ex. en turnering och sedan inte är med och spelar längre, då förlorar företaget 
publicitet (ibid).  
 
Den sistnämnda kategorin är när företag väljer att sponsra en enskild idrottsutövare (Abratt et. 
al, 1987). En av anledningarna till att företag väljer detta, kan vara precis som tidigare nämnt 
att företaget vill visa upp sitt namn och få uppmärksamhet. Detta kan t.ex. göras genom att 
den sponsrade bär företagsnamnet väl synligt på sina kläder eller sin utrustning (ibid). Vidare 
förklaras det att enskilda atleter kan ha en enorm trovärdighet mot målgruppen och kan 
därmed skapa en direkt association till produkten i kundens sinne (Shank, 1999).  

2.2.2 Valkriterier  
Slutligen står företaget inför valet att välja ett eller flera specifika atleter, lag eller 
sportalternativ som ska sponsras (Shank, 1999). Före det definitiva beslutet tas, bör 
sponsringsobjekten noggrant granskas, och det finns många förslag på valkriterier som 
fungerar som hjälpmedel vid valet av slutgiltigt sponsringsobjekt. Shank (1999) är en av 
många kunniga inom området som ger förslag, samt presenterar kriterier som är uppställda av 
Brant Wansley of Brand Marketing Service LTD. Kriterierna är en samling av frågor som bör 
ställas innan det avgörande beslutet tas, vilka är följande: 
 

- Kan sponsringen erbjuda den rätta positioneringen för varumärket? 
- Kan sponsringen tillföra varumärkets image något? 
- Är sponsringen svår att kopiera av konkurrenter? 
- Kan sponsringen nå den rätta målgruppen? 
- Kan sponsringen tilltala målgruppens livsstil, personlighet samt värde? 
- Passar sponsringen in i företagets nuvarande företags mål samt strategi? 
- Kan sponsringen användas som gästvänlighet för att uppvakta potentiella och 

nuvarande kunder? 
- Är det möjligt att involvera de anställda i sponsringen? 
- Hur kan inverkan av sponsringen mätas? 
- Har företaget råd med sponsringen? 
- Hur lätt kommer planeringen för sponsringen att vara år efter år? 
- Kan sponsringen komplettera företagets nuvarande marknadsföringsmix? 

 
 
Maccook et. al. (1997) tar upp en modell som kallas för Sprint Sponsorship Vision Project, 
som beskriver åtta kriterier vilka bör tas hänsyn till vid val av sponsringsobjekt. Modellen 
utgörs av ett rankningssystem där företaget rankar de olika kriterierna för att kunna utvärdera 
de olika sponsringsförslag som är aktuella efter dess effektivitet. Följande kriterier är 
inkluderade: 
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- Vilka vinstmöjligheter finns för företaget? 
- Finns möjlighet att integrera företagets produkter med evenemang eller objektet? 
- Vad kommer kostnader att uppgå till för sponsringsprojektet? 
- Hur ska exponering ske till företagets målgrupp? 
- Hur är möjligheten att förändra företagets image med hjälp av sponsringsobjekt? 
- Finns det möjlighet för företaget att skapa konkurrensfördelar genom sponsrings-

verksamheten? 
- Hur ser underhållningsmöjligheterna ut för företaget? 
- Finns det möjlighet för företaget att involvera sig i den lokala omgivningen med hjälp 

av sponsringsobjektet? 
 
 
Följande kriterier har observerats av Hermanns et. al, 1986; Puttman, 1991 och Thawaites et. 
al, 1998 (referat av Walliser, 2003):  
 

- Samhörighet mellan sponsorns produkt och den sponsrade aktiviteten 
- Samhörigheten mellan sponsorns mål och den sponsrade  
- Sponsorobjektets popularitet och rykte samt dess villighet att samarbeta (på lång sikt) 
- Den geografiska täckningen 
- Kontaktkvalitet 
- Förväntade kostnader vs. fördelar av sponsringen 
- Sponsringens möjlighet att integrera med sponsorns kommunikations- samt 

marknadsstrategi 
 
 

Meenaghan (1983) har skapat en mer omfattande modell än de tidigare nämnda, som 
innehåller 14 valkriterier som enligt honom generellt är en del av valprocessen där de 
sponsringsförslag som passar sponsorpolicyns riktlinjer, i sin tur utvärderas mot de uppsatta 
kriterierna (ibid). Denna modell består av en metodisk process och förklaras i att 
valkriterierna rankas efter prioritet, för att i nästa steg betygsätta varje förslag efter dess 
möjlighet att fullgöra de uppsatta kriterierna (Meenaghan, 1991). Detta resulterar i att varje 
sponsringsförslag blir betygssatt, vilket i sin tur ska ge en objektiv utvärdering på vilket 
sponsringsförslag som är bäst för företaget (ibid). 
 
Möjligheten att uppfylla de uppsatta målen och motiven 
För det första ska företaget utvärdera om de olika förslagen kan uppfylla de tidigare uppsatta 
målen och motiven (Mennaghan, 1983; Meenaghan, 1991). Sponsringen kan uppfylla fler än 
ett mål och förslagen rankas i en hierarkisk ordning efter deras möjlighet att i högsta grad 
uppfylla de uppsatta målen och motiven (ibid). 
 
Potentialen att associeras med det sponsrade objektet 
När företaget sponsrar ett visst evenemang eller en viss förening, vill det sponsrande företaget 
associeras med objektet och företaget strävar efter att få positiva associationer överförda från 
sportutövarna och dess framgångar till företagets image (Meenaghan, 1983). Detta är till stor 
hjälp när företaget sänder ut ett meddelande så publiken lättare kan ta till sig deras 
meddelande, ifall företaget associeras med evenemanget eller sportaktiviteten (ibid). 
 
Företagets/produktens möjlighet att passa samman med sponsringsobjektet 
När man väljer ett sponsringsalternativ bör det finnas ett samband mellan evenemanget och 
företaget eller produktens image, och orsaken till detta är för att undvika missförstånd eller 
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negativa associationer (Meenaghan, 1983). Meenaghan (1983) nämner tre olika typer av 
samband: produktimagesamband där imagen är lika mellan sponsringsobjektet och sponsorn, 
produktsamband där sponsringsobjektet associeras med företagets produkter eller service, 
imagesamband där evenemangets image har anknytning till sponsorns image. 
 
Mediabevakningens potential 
Betydelsen av mediabevakningen varierar, vissa företag ser mediabevakningen som en bonus 
medan andra ser det som en viktig faktor vid avgörandet av sponsringsobjekt (Meenaghan, 
1983). Alla sponsorer är dock tacksamma för mediabevakning då detta kan förbättra 
företagets profil (ibid). 
 
De finansiella kraven 
Budgeten sätter många gånger gränsen för sponsringens storlek (Meenaghan, 1983). Den 
totala kostnaden för sponsring samt ett avgörande om företaget har råd eller inte med denna 
sponsring, är också ett huvudkriterium för sponsring (Meenaghan, 1991). Det är därför viktigt 
att ha kontroll på sin budget och ta reda på vad som krävs av företaget för att vara sponsor. 
Förutom själva kostnaden för sponsorskapet, krävs det många gånger ett engagemang från 
företagets sida och på så sätt, tillkommer kostnader i form av de anställdas tid och kapacitet 
som de lägger ner på sponsorskapet. Det är också viktigt för företaget att titta på vad de 
verkligen kan få ut av att sponsra samt vilka möjligheter som ett sponsringsskap kan medföra, 
men samtidigt väga fördelarna mot kostnaderna för ett ekonomiskt avgörande (ibid). 
 
Målgruppens täckning  
Möjligheten till exponering och storleken på publiken som exponeras med företagets 
meddelande är ett nyckelkriterium vid valet (Meenaghan, 1983). Exponeringen för publiken 
mäts i termer av antal deltagare respektive fans och graden av mediabevakning. Det är vikigt 
att före sponsringen veta vilken målgrupp företaget riktar sig mot (ibid). Orsaken till detta är 
att möjligheten till att matcha sponsringen med den definierade målgruppen nämligen är en 
kritisk faktor vid valet av ett speciellt sponsringsobjekt (Meenaghan, 1991).   
 
Möjligheten att stärka relationer 
Vissa företag ser det som ett vikigt kriterium att sponsringen medför möjlighet till att få 
personlig kontakt med personer inom näringslivet (Meenaghan, 1983). Vilket i sin tur ger 
möjlighet att bygga relationer med kunder, beslutsfattare och andra inflytelserika personer i 
samhället (ibid). 
 
Chefernas  preferenser 
De högre uppsatta chefernas egna fritidsintressen har ofta inverkan på valet av 
sponsringsobjekt (Meenaghan, 1983). Syfte med denna sponsring är att just stärka relationen 
med alla högt uppsatta chefer och VD: n i företaget (ibid).   
 
Geografisk täckning av den definierande publiken 
Definitionen av målgruppen är viktig för att veta vilket geografiskt område som skall 
användas för sponsring (Meenaghan, 1983). Det sponsrade företaget kan använda sig av en 
eller flera sponsorskap för att täcka det geografiska området som företaget vill nå (ibid). 
 
Anställdas kännedom om sponsringsförslaget 
Det är viktigt att den person som har kontakt med personer inom sponsorskapet även är insatt 
i den sport som utövas (Meenaghan, 1983). Detta ger ökade möjligheter till att skapa ett gott 
samarbete och är därför ett kriterie att ta hänsyn till vid valet av sponsringsobjekt (ibid). 
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Sponsringstyp 
Företaget måste klassificera sponsringsförslagen i ett försök att välja det mest lämpliga 
sponsringsobjektet (Meenaghan, 1983).  Vidare nämner Meenaghan (1983) olika typer av 
sponsring; 
 

- En väletablerad eller en ny sponsring - Det är upp till företaget att avgöra vilken 
sponsringstyp som passar dem bäst. Att sponsra ett väletablerat sponsringsobjekt ger 
säkerhet samt där vet sponsorn redan vilken publik som kan förväntas. Medan ett nytt 
sponsringsobjekt är osäkrare. 

- En engångsföreteelse eller ett långsiktig sponsorskap -  Evenemang som förekommer 
bara en gång respektive flera återkommande gånger. Nackdelen med att sponsra ett 
engångsevenemang är att sponsorn inte blir associerad till evenemanget på samma sätt 
som med ett långsiktigt sponsorskap. Då ett långsiktigt sponsorskap ger fler fördelar 
och skapar fler associationer till sponsorobjektet, som hjälper företaget att skapa en 
relation med publiken. 

- En säsongsbaserad sponsring - Om ett företag strävar efter att sponsra året runt bör 
företaget välja sponsorobjekt som är aktiva året runt. Alternativet är att företaget väljer 
att engagera sig i fler sponsorobjekt så att aktiviteterna tillsammans täcker hela året. 
Vissa företag nöjer sig dock att bara sponsra under kortare perioder. 

 
Position 
Detta kriterium avgör vilken typ av sponsring som det sponsrande företaget väljer att bedriva: 
huvudsponsorskap, medsponsorskap eller annat sponsorskap (Meenaghan, 1983). För vissa 
företag är det viktigt att vara ensam sponsor av en sportaktivitet, detta på grund av att 
medsponsorer kan reducera effekten av sponsorskapet (ibid). 
 
Möjligheten för ogynnsam publicitet 
Det gäller att granska alla möjligheter till ogynnsam publicitet för att kunna minska riskerna 
att bli utsatt för negativ publicitet (Meenaghan, 1983). Mer om detta i kapitel 2.3. 
 
Organisationen av den sponsrade aktiviteten  
Ibland är sportevenemanget anordnat av ett annat företag eller en organisation, det är då 
viktigt att utvärdera om arrangören kan klara av att anordna evenemanget på ett lämpligt sätt 
(Mennaghan, 1983). 
 

2.3 Risker med sportsponsring 
De risker som finns vid sportsponsring beaktas inte alltid av det sponsrande företaget, då det 
är lätt att bara se till fördelarna som sponsringen medför (Grönkvist, 1985). Genom att 
upprätta ett kontrakt mellan sponsorn och det tilltänkta objektet, har företaget tagit det första 
steget mot att skydda sig från eventuella risker. Det är just avtalsskrivning som är det 
vanligaste förkommande sättet för företag att skydda sig mot de risker, såsom dopning eller 
kriminalitet, som finns med sportsponsring (Grönkvist, 1999). Trots att företag skyddar sig 
med avtal från skandaler, så finns risken alltid för dålig publicitet, och då genom att 
företagsnamnet eller dess varumärke kopplas till den inträffade incidenten, vilket i sin tur 
skapar badwill för företaget (Clark, 1996).  
 
Ett exempel på detta var när tre hockeyspelare, från samma lag i den svenska elithockeyserien, 
i början av år 2005 blev anklagade för att ha våldtagit en 22-årig kvinna på ett hotellrum när 
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laget hade bortamatch. Detta skapade stora rubriker i massmedia, och lagets huvudsponsor 
ville ej associeras med det inträffade. Med sitt förtroende för klubbens styrelse, lät 
huvudsponsorn klubbstyrelsen agera på egen hand, vilket resulterade i att de tre 
hockeyspelarna sparkades från laget. Huvudsponsorn krävde inte detta, men förtydligade dock 
att ett avhopp från sponsorns sida kunde bli aktuellt om inte klubbstyrelsen handlade med 
förnuft (Nerikes Allehanda, 2005-02-12; Svenska Dagbladet, 2005-02-12). 
 
Ytterligare en risk som bör beaktas vid sportsponsring, är att det kan inträffa skador på den 
sponsrade och att denne kanske då blir tvungen att avsluta sitt utövande (Abratt et. al, 1987). 
Det kan också vara så illa att sponsringsobjektet väljer att sluta under säsongen eller 
evenemanget, men även att det går dåligt och därmed inte får delta i så många 
sponsorsammanhang som önskat. Allt detta leder till mindre exponering och kan i sin tur 
orsaka en stor förlust för sponsorerna i form av minskad publicitet (ibid). 

2.3.1 Integriteten hotas 
Företag som sponsrar innehar en viss makt genom att de kan ställa krav på sponsringsobjektet 
(Clark, 1996; Grönkvist, 1985). Detta kan dock medföra ofördelaktiga konsekvenser då 
företag eller de sponsoransvariga försöker påverka eller styra innerbörden med 
sportsponsringen, vilket i sin tur kan leda till att målet som företaget önskat sig från början nu 
inte uppnås. Sammanfattningsvis handlar detta om att företag som ställer för höga krav på 
sponsringsobjekt, på så sätt kan gå miste om en bra sponsringsmöjligheter.  Ett exempel på 
detta var då ett företag i Trollhättan, under 1980-talet var villig ställa upp med en miljon 
kronor åt ett sponsringsprojekt. Kravet från företagets sida var att tre anrika idrottsklubbar 
skulle gå samman, men klubbarna avböjde sammanslagningen och därmed gick de även miste 
om sponsorpengarna. I andra fall har det hänt att idrottsklubbar har bytt namn för att kunna ta 
del av sponsorpengar från företag (ibid). 
 
Sponsorn och representanten av sponsringsobjektet, kan avtala en sak som sedan inte 
godkänns av sportutövarna, vilket medför att avtalet ej fullföljs (Grönkvist, 1985). Detta 
skedde då Svenska Tennisförbundet en gång krävde att landslagsspelarna skulle bära en dräkt 
under tävlingarna som förbundet och dess sponsorer hade bestämt. Agenterna och de unga 
tennisstjärnorna hade dock en annan uppfattning och vägrade detta och hotade med strejk. I 
ett sådant här läge har förbundet och sponsorerna oftast inget annat val än att ge med sig och 
göra så som agenterna och spelarna kräver (ibid). 

2.3.2 Finansiella risker 
Som en följd av ett felaktigt val av sponsringsobjekt kan företagets investering i sponsringen 
gå förlorad (Agrawal & Kamakura, 1995). Det är därför alltid viktigt att sponsra medvetet och 
strategiskt, just för att undvika risken för en finansiell förlust, som ofta är en följd av ett 
felaktigt val av sponsringsobjekt. Flera teorier nämner främst negativ publicitet till den 
vanligaste orsaken till just en finansiell förlust (ibid). 
 
En populär sport har ofta en masspublik, men vid ett specifikt sportevenemang är även 
publiken ofta specifik, och det är då ännu viktigare att beakta om sponsringsobjektet når ut till 
sin målgrupp (Clark, 1996). Även om sambandet mellan sponsorn och den sponsrade är svagt, 
eller företaget inte kan avsätta de tidsresurser som engagemanget kräver, så bör företaget se 
över om det verkligen är värt att sponsra. Detta är speciellt viktigt för små företag med svag 
ekonomi att sponsringen genererar värde tillbaka, då sponsringen ofta utgör en stor del av 
marknadsbudgeten (ibid).  
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Alltså bör sponsorn noga överväga om det är värt att investera i sponsringsobjektet, då priset 
på sponsorskap stiger och det krävs allt mer för att lyckas med sponsringen (Agrawal & 
Kamakura, 1995). Skulle negativ publicitet drabba sponsorn, kan detta medföra minskad 
försäljning och inkomstmöjligheter, och företagets kostnad för sponsorskapet blir i slutänden 
ännu högre än väntat (ibid). 

2.3.3 Överexponering och negativ publicitet 
Det sponsrande företaget bör se till att inte överexponeras i samband med evenemanget eller 
under sponsortiden (Clark, 1996). Självklart är det viktigt att synas, men det får inte bli för 
mycket. En effekt av detta kan bli att slutkonsumenten blir trött och irriterad på 
företagsnamnet eller varumärket, vilket i sin tur kan leda till minskad konsumtion (ibid). 
 
Sponsorn kan också skapa sig negativ publicitet genom att förknippas med evenemang där 
stora skandaler inträffar och evenemanget ofta knyts samman med dålig utgång för de 
medverkande (Erdogan & Kitchen, 1998). Till exempel om en sponsor ofta sponsrar 
fotbollsevenemang där huliganbråk ofta förekommer, eller någon annan idrott där åskådarna 
tar oerhörda risker vid tittandet. Det kan som tidigare nämnt, även uppstå negativ publicitet 
för sponsorn om objektet uppför sig illa och inte framstår som ett bra objekt för publiken 
(ibid).
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3. Problemdiskussion 
Sponsring är det snabbast växande marknadsföringsverktyget, och trots det tycker många 
författare att forskningen runt ämnet är bristfällig (Cornwell & Maignan, 1998; Dolphin, 
2003; Javilagi el. al. 1994). Sponsringen i kommersiellt syfte är ett relativt nytt begrepp och 
intresset för sportsponsring har ökat rejält under 1990-talets slut (Cornwell & Maignan, 
1998). Cornwell & Maignan (1998) konstaterar att det är gjort lite forskning om vilka 
förmåner som sponsringen medför och användningen av sportsponsringen som ett strategiskt 
verktyg ur företagets synpunkt.  
 
Sponsring skapar många fördelar för både sponsorn samt den sponsrade, och däremellan 
uppstår ett så kallat �win-win�-partnerskap (Shank, 1999). Det handlar med andra ord om en 
utbytesprocess bestående av tjänster och gentjänster (Grönkvist, 1999; Hagstedt, 1983). Inom 
idrottens värld kan detta betyda att företag erbjuder ekonomiskt stöd, i utbyte mot publicitet 
(Abratt, et. al, 1987).  
 

  
Figur 3: Utbytesprocessen mellan företag och föreningar  
Källa: Hagstedt, 1983, s.43 

 
Enligt Dolphin (2003) beror sponsringens framgångar på hur väl de når de uppsatta målen. 
Målen samt motiven till sportsponsring kan vara många och det är viktigt att de är noggrant 
definierade (Grönkvist, 2000). De vanligaste målen och motiven är generellt att stärka imagen 
och öka medvetenheten för varumärket och/eller företaget, även kallat goodwill (Walliser, 
2003). På andra ställen i litteraturen har marknadsförings-, produkt- samt varumärkesmål 
identifierats som den överlägsna effekten av sponsring (Pope, 1998).   
 
Som vi tidigare har nämnt, är det stora summor pengar som går till sponsring av svensk idrott 
(McCook et. al., 1997). Många företag får årligen hundratals ansökningar om sponsring, samt 
söker själva upp intressanta sponsringsobjekt, och valet mellan att sponsra eller inte baseras 
på urvalskriterierna. De flesta företagen har dock en systematisk urvalsprocess där de 
utvärderar sponsringsförslaget. Det gäller att ta ställning till vad företaget ska sponsra men 
samtidigt är det lika viktigt att veta vad de inte vill sponsra. Detta utförs med syftet att hitta en 
trygg sponsringspartner med vilken en relation kan utvecklas, och alltså inte att finna ett 
objekt som kan åstadkomma negativa effekter, så kallad badwill (ibid). 
 
Urvalsprocessen börjar med att företagen väljer en specifik sport, lag, atlet eller ett 
evenemang som de vill sponsra. Detta val är ofta baserat på hur bra organisationen eller dess 
produkter passar ihop med sportevenemanget eller den individuellt sponsrade (Shank, 1999). 
Olika kriterier sätts upp och fungerar som stöd för att kunna utvärdera de olika 
sponsringsförslagen (McCook et. al, 1997; Meenaghan, 1983; Shank, 1999; Walliser, 2003). 
Dolphin (2003) menar att det finns tvetydlighet i valet av sponsringsobjekt och föreslår att 
framtidens forskning bör beröra detta.  
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Ett dåligt sponsringsval kan förutom en ekonomisk förlust medföra ökade risker för att råka ut 
för skandaler och därmed negativ publicitet (Grönkvist, 2000). På senaste tiden har en rad 
skandaler uppdagats inom sportens värld. I skrivandets stund kan ett dagsfärskt exempel ges 
mellan en svensk elitseriehockeyklubb och en av Sveriges främsta godistillverkare som precis 
har inträffat. Det hela resulterade i att klubbens huvudsponsor var nära att dra tillbaka sitt 
kontrakt för klubben, vilket antagligen hade medfört ödesdigra konsekvenser (Nerikes 
Allehanda, 2005-02-12; Svenska Dagbladet, 2005-02-12). Då är frågan om svenska företag 
verkligen är medvetna om vilka risker som finns och om dessa beaktas vid valprocessen av ett 
sponsringsobjekt.  
 

3.1 Forskningsfrågor 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska företag arbetar med sin sponsring. 
Detta kommer att genomföras med hjälp med följande forskningsfrågor: 
 
FF 1: Hur definierar företagen sina mål och motiv med sportsponsring? 
FF 2: Hur går företagen till väga när de väljer ett sponsringsobjekt? 
FF 3: Hur ser företagen på de risker som finns vid sponsring av sport? 
 

3.2 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen lyfter fram de teorier som är mest relevanta för att uppfylla 
uppsatsens syfte, samt svarar på uppsatsens forskningsfrågor.  

3.2.1 Mål och motiv med sportsponsring 
Pope (1998) har sammanställt olika mål och motiv till sportsponsring. Efter att ha tagit del av 
teorin inom området, såg vi att vissa mål och motiv var mer vanligt förekommande än andra. 
Av den anledningen har vi valt att, utifrån Pope (1998), begränsa oss till de målen och 
motiven som presenteras i tabell 2.  
 
Tabell 2: Sammanställning av mål och motiv med sportsponsring 
 
Öka medvetenheten 
Stärka företagets image 
Public relation 
Stärka relationen 

- Näringslivet 
- Kunder  
- Anställda 
- Chefer 

 

Öka samhällsengagemanget 
Konkurrera med andra företag  
Nå målmarknaden 
Varumärkespositionering 
Öka försäljningen  
Uppnå publicitet  
Förhöja en annonskampanj 
Undvika mediabruset 
 

 
Källa: Egen konstruktion. 

3.2.2 Processen vid val av sportsponsringsobjekt 
Shank (1999) nämner fyra olika roller som ingår i inköpsgruppen: 
 

- Gatekeeper 
- Influerare 
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- Beslutstagare 
- Inköpare 

 
Abratt et. al, (1987) har gjort en indelning av olika sportsponsringsalternativ som ligger till 
grund för den atletiska plattformen, följande kategorier nämns: 
 

- Sportsponsring i allmänhet  
- Sportsponsring av enskild sport  
- Sportsponsring ett sportevenemang 
- Sportsponsring av ett enskilt serielag 
- Sportsponsring av en individuell idrottsutövare 

 
Vi fann att Meenaghan (1983) har skapat den mest omfattande modellen för vilka valkriterier 
som bör beaktas vid valprocessen. Modellen beskriver grundligt alla de 14 valkriterier som 
enligt honom generellt är en del av valprocessen. Meenaghan (1991) trycker också på vikten i 
att ett sponsringsobjekt ska uppfylla sponsorpolicyn, därför lägger vi till sponsringspolicyn till 
valkriterierna.  
 

- Sponsringspolicyn 
- Möjligheten att uppfylla de uppsatta målen och motiven 
- Potentialen att associeras med det sponsrade objektet 
- Företagets/produktens möjlighet att passa samman med sponsringsobjektet 
- Mediabevakningens potential 
- De finansiella kraven 
- Målgruppens täckning  
- Möjligheten till att stärka relationer 
- Chefernas  preferenser 
- Geografisk täckning av den definierande publiken 
- Anställdas kännedom om sponsringsförslaget 
- Sponsringstyp 
- Position 
- Möjligheten för ogynnsam publicitet 
- Organisationen av den sponsrade aktiviteten 

 

3.2.3 Risker med sportsponsring 
Sponsring av sport medför alltid vissa risker och teorin nämner att avtalsskrivning är det 
vanligaste sättet att skydda sig mot just de risker som sportsponsring medför. Ett dåligt 
sponsringsval ökar möjligheten för att utsättas för så kallad badwill. Följande risker fann vi 
mest intressanta: 
 

- Dopning & kriminalitet 
- Skador 
- Maktmissbruk 
- Finansiella risker 
- Överexponering 
- Negativ publicitet 
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FF 1: Hur definierar företagen sina mål 
      och motiv med sportsponsring? 

 
Mest relevanta mål och motiv 

o Öka medvetenheten 
o Stärka företagets image 
o Public relation 
o Öka samhällsengagemanget 
o Stärka relationen 

- Näringslivet 
- Kunder  
- Anställda 
- Chefer 

o Konkurrera med andra företag 
o Nå målmarknaden 
o Varumärkespositionering 
o Öka försäljningen 
o Uppnå publicitet 
o Förhöja en annonskampanj 
o Undvika mediabruset 

FF 2: Hur går företagen till väga när de 
väljer ett sponsringsobjekt? 

 
Mest relevanta valkriterier 

o Sponsringspolicyn 
o Möjligheten att uppfylla de uppsatta målen och motiven
o Potentialen att associeras med det sponsrade objektet 
o Företagets/produktens möjlighet att passa  

 samman med sponsringsobjektet 
o Mediabevakningens potential 
o De finansiella kraven 
o Målgruppens täckning  
o Möjligheten till att stärka relationer 
o Chefernas  preferenser 
o Geografiskt täckning av den definierande publiken 
o Anställdas kännedom om sponsringsförslaget 
o Sponsringstyp 
o Position 
o Möjligheten för ogynnsam publicitet 
o Organisationen av den sponsrade aktiviteten 
 

FF 3: Hur ser företagen på de    
     risker som finns vid     
   sponsring av sport? 

 
Risker med sportsponsring 
o Avtalsskrivning 
o Dopning & Kriminalitet 
o Skador 
o Maktmissbruk 
o Finansiella risker 
o Överexponering 
o Negativpublicitet 

3.2.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Nedan försöker vi visa hur vi har satt forskningsfrågorna i relation till teorin för att underlätta 
för läsaren, samt ge en skarp överblick: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Illustration visar på de teoriavgränsningar som nämns ovan, satta i relation till forskningsfrågorna 
Källa: Egen konstruktion 
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4. Metod 
I detta kapitel presenteras den metod som vi författare har valt att använda för att kunna 
genomföra denna studie. Olika undersökningsansatser kommer att nämnas samt en förklaring 
till vårat val av metod. Därefter följer en detaljerad beskrivning av hur datainsamlingen är 
genomförd samt hur denna har analyserats. Kapitlet avslutas med de metodproblem som 
eventuellt kan ha påverkat reliabiliteten samt validiteten i denna uppsats.  
 

4.1 Forskningsansats 
Först måste det tilltänkta problemområdet definieras. Därefter skall ett syfte formuleras som i 
sin tur eventuellt bryts ner i en eller flera konkreta frågeställningar (Denscombe, 1998). Först 
därefter är det dags att fundera på om det är en kvalitativ eller kvantitativ forskningsansats 
som studien skall baseras på (ibid).  
 
Ett kvalitativt tillvägagångssätt kännetecknas av det djup som studien ger och en större 
förståelse för studien framkommer (Denscombe, 1998). Tillvägagångssättet beskrivs väl och 
tydligt, då den insamlade datan analyseras. En kvantitativ studie uppnår däremot en bredd på 
området. Dessutom försöker en kvantitativ studie förklara samt bevisa resultatet, medan en 
kvalitativ studie istället försöker förstå tanken bakom studiens resultat (ibid). Om en kvalitativ 
studie genomförs, måste även ett variabelt tänkande tillägnas (Svenning, 2003). Detta då 
intervjuer och observationer kommer att formas efter just detta tänkande (ibid). 
 
I en studie som använder sig av en kvantitativ forskningsansats, är det på förhand redan 
bestämt vilka resultat som studien kan leda till (Denscombe, 1998). En kvalitativ 
forskningsansats däremot har inte dessa förutbestämmelser, utan är öppen och kräver en 
följsamhet gentemot det som studeras (ibid). Dessutom kan en kvalitativ undersökning ha som 
syfte att återge verkligenheten (Svenning, 2003) Fördelen med detta är att det kvalitativa 
alternativet tar hänsyn till helheten av studien som ett kvantitativt alternativ inte har möjlighet 
att göra (Denscombe, 1998). Dock finns det ett par bra fördelar med kvantitativa studier; dels 
kan dessa få ut ett objektivt mått på sannolikheten av de slutsatser som kommer fram, samt 
även om dessa slutsatser är korrekta eller ej. Dels anses en kvantitativ studie vara betydligt 
enklare och mindre resurskrävande i jämförelse med en kvalitativ studie (ibid). 
 
Då vi var intresserade av att öka kännedomen om hur svenska industriella företag arbetar med 
sportsponsring, och med utgångspunkt från våra forskningsfrågor, valde vi att genomföra en 
kvalitativ studie. Det kvantitativa alternativet studerar det som kan iakttas objektivt, medan 
det kvalitativa alternativet baserar sig på upplevda erfarenheter. Det är det sistnämnda som vi 
sökte i denna studie, och hoppades med detta kunna besvara de forskningsfrågor vi ställde 
rörande företagens sportsponsring.  
 

4.2 Undersökningsansats  
Denscombe (1998) tar upp följande fem forskningsstrategier: experiment, aktionsforskning 
etnografi, surveyundersökning samt fallstudie. Vi hade valt att bortse från de tre först nämnda, 
där experiment är beroende av exakt samt detaljerad observation, vilket vi inte har i åtanke att 
utföra. Aktionsforskning har i syfte att inte enbart förstå, utan även gripa sig an att förändra 
saker. Etnografi i sin tur skulle ta avsevärt mycket av våran tid, då denna strategi kräver att 
alla sociala, kulturella samt psykologiska aspekter av samhället undersöks. De strategier som 
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kunde vara aktuella för oss att använda i denna uppsats var en surveyundersökning eller en 
fallstudie. När det gäller surveyundersökningar, eftersträvar dessa en bred täckning och ger en 
överblicksbild vid en given tidpunkt (ibid). Dessa undersökningar är beskrivande eller 
förklarande av intervju- eller enkättyp, baserad på ett representativt urval (Svenning, 2003). 
Denscombe (1998) menar också att empirisk forskning är nödvändig vid denna typ av 
strategi, där sökandet efter detaljer i konkreta objekt som går att mäta och registrera är en 
viktig del. Fallstudier riktar sig mot en eller ett fåtal undersökningsenheter i syfte att erhålla 
en djupgående samt detaljrik skildring av händelser, relationer, erfarenheter eller processer 
som uppstår i undersökningsenheten (ibid). Vinsten vid detta tillvägagångssätt är att det på ett 
begränsat utrymme går att ge läsaren en uppfattning om hur något går till eller ser ut 
(Ejvegård, 1996). Därav valde vi att göra en fallstudie, då vi eftersträvade att nå en djupare 
inblick i detta komplexa problemområde. 

4.2.1 Val av fallstudieobjekt 
För att uppfylla uppsatsens syfte, var det viktigt för oss att finna rätt fallstudieobjekt. Redan 
från början hade vi bestämt oss för att fallstudieobjektet skulle vara ett företag som aktivt 
samt strategiskt arbetar med sportsponsring. Genom att ha tagit del av tidigare studier inom 
detta ämne, ser vi författare tydligt att företag som tidigare har studerats, använder 
sportsponsring som ett sätt att kommunicera med sin målmarknad. Samtidigt har vi observerat 
att företag på den industriella marknaden inte alltid vänder sin sponsring mot sina befintliga 
kunder. Vi har därmed valt att i denna uppsats studera den industriella marknaden.  
 
Vi ville också att det skulle vara ett svenskt företag, och kom fram till att det skulle vara 
intressant att undersöka ett företag som är beläget i vår omgivning.  Efter att vi hade tittat på 
olika företag i Luleå och dess omnejd, fann vi att SSAB Tunnplåt var ett lokalt, industriellt 
företag som satsar mycket på sportsponsring. Vi såg det då intressant att undersöka SSAB 
Tunnplåt och hur företaget arbetar med sin sportsponsring. Efter att ha fått ett godkännande 
från SSAB Tunnplåts sida att företaget skulle ställa upp på en intervju längre fram under 
uppsatsens gång, föll valet av det fallstudieobjektet naturligt. 
 

4.3 Litteraturstudie 
En förutsättning för att inledningsvis skapa sig en bild av, samt kunna genomföra 
undersökningen inom vårt forskningsområde, var att först söka rätt på litteratur samt studera 
denna. Dels för att uppnå kunskap inom ämnet, dels för att få ett teoretiskt underlag att bygga 
studien på. Vi har primärt använt oss av vetenskapliga artiklar och sekundärt böcker, som 
tillsammans har utgjort basen för vår uppsats.  
 
De databaser som användes för att finna relevanta artiklar samt litteratur, var Ebsco, Emerald, 
Libris, Mediearkivet, Lucia, Google och Cyber-Journal of Sport Marketing. De sökord som vi 
användes oss av vid sökningen i databaserna var: Sponsring, Sponsorship, Sport, Sport 
Marketing, Marketing strategy, Negative publicity, Risks samt Disadvantages. För att få ett 
mer specifikt sökresultat kombinerade vi sökorden. Sökningar direkt på olika författare 
gjordes även på dem som vi ansåg vara mest intressanta, ur informerande syfte, till vår 
uppsats.  
 

4.4 Datainsamlingsmetod 
Det finns fyra metoder av datainsamling enligt Denscombe (1998). Dessa är: intervju, enkät, 
skriftliga källor samt observation. Fördelarna med en intervju är många; dels går det att samla 
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in detaljerad information från ett mindre antal människor, dels är svarsfrekvensen mycket hög. 
Dessutom är intervju en väldigt flexibel metod som inte kräver så mycket utrustning, samt att 
validiteten är väldigt hög (ibid). Nackdelen kan däremot vara att det är tidskrävande med 
intervjuer, och därför måste intervjun genomföras noggrant samt förberedas väl (Ejvegård, 
1996). En enkät är mindre kostsam metod och passar bäst då antalet respondenter är stort 
(Denscombe, 1998; Ejvegård, 1996). Skriftliga källor är också en förmånlig metod, men 
består oftast sekundär data då dessa vanligtvis bygger på något som från början har 
producerats för något annat ändamål. Med observationer krävs mycket engagemang för att få 
fram data (ibid).  
 
 I vår undersökning valde vi därför att samla in data till uppsatsen genom en intervju som 
skedde på plats med en av företagets ansvariga personer för SSAB Tunnplåts sponsring, 
närmare bestämt med chefssekreteraren Carin Sundén. Ytterligare en intervju genomfördes 
någon vecka senare för kompletterande svar till den första intervjun. Denna skedde via telefon 
och med ekonomichefen Stefan Enbom. Anledningen till att vi använde oss av intervjuer, var 
att vi ville ha möjligheten att kunna skapa en tvåvägskommunikation med respondenten, samt 
att inga missförstånd skulle uppstå. Vi ansåg det också viktigt att kunna utveckla och ställa 
följdfrågor i detta komplexa område, vilket vi inte såg oss ha någon chans till genom de andra 
metoderna.  

4.4.1 Genomförandet av fallstudien 
Vid en första kontakt med företaget talade vi med chefssekreteraren Carin Sundén, som även 
är sponsoransvarig för SSAB Tunnplåt, för att förklara vilken typ av undersökning vi önskade 
genomföra. Efter klartecken att vi pratade med rätt person, bokade vi in en intervju måndagen 
den 2 maj kl. 13:15 på SSAB Tunnplåts Huvudkontor i Luleå med respondenten.  
  
Till intervjun hade vi i förväg konstruerat en intervjuguide (se Bilaga A), vilken användes 
som stöd samt underlag vid vår intervju. Denna intervjuguide bestod av ett antal frågor som 
var relaterade till vårt undersökningsområde och låg helt till grund för vår intervju. Ett par 
dagar innan sände vi över denna intervjuguide via e-post till respondenten, så att denne kunde 
förbereda sig inför mötet med oss. Vi lät även ett antal personer, bland annat vår handledare 
Lars Bäckström, bedöma intervjuguiden ett par dagar före intervjun för att få höra synpunkter 
på eventuella brister.  
 
Hela intervjun spelades in med hjälp av en bandspelare, för att ge oss möjligheten att kunna 
gå tillbaka och lyssna samt analysera svaren. Efter att ha gjort detta och empirin var 
färdigskriven, insåg vi att vi var i behov av ytterligare svar för att kunna utveckla, samt få 
bekräftat det analyserade materialet. Ytterligare kontakt med SSAB Tunnplåt upprättades den 
19 maj via telefon, denna gång med respondenten Stefan Enbom, samt att ett nytt 
frågeformulär (se Bilaga B) med kompletterande frågor skickades via e-post. Efter detta 
samtal med Enbom ansåg vi oss ha tillräckligt med information för att kunna slutföra vår 
studie. 
 

4.5 Tillvägagångssätt vid analys och resultat  
I analyskapitlet jämförde vi de svar som vi erhöll från respondenterna vid SSAB Tunnplåt i 
Luleå, mot den teoretiska referensramen som vi har presenterat i kapitel tre. Vi har försökt att 
följa teorikapitlets och forskningsfrågornas följd, för att göra det enklare för läsaren att förstå 
de eventuella likheter samt skillnader som vi har funnit vid jämförelsen.  
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4.6 Metodproblem 
Ett metodproblem uppstår oftast genom ett mätfel, då ofullständigheter i mätmetoden inträtt, 
antingen genom brister i mätinstrumentet eller att instrumentet används på fel sätt 
(Denscombe, 1998). Dessa två ofullständigheter beskriver brister i validitet respektive 
reliabilitet (ibid). För att uppnå bästa, möjliga mätresultat, skall validiteten samt reliabiliteten 
vara så hög som möjlig i studien (Ejvegård, 1996).  
 
Med validitet menas att mätmetoden mäter det som undersökaren avser skall mätas 
(Denscombe, 1998). Validiteten är det viktigaste kravet på ett mätinstrument, då detta avser 
bedömningen av en undersöknings giltighet (ibid). Reliabiliteten däremot, är i stället hur 
noggrann mätmetoden egentligen är, som undersökaren använder sig av (Svenning, 2003). Är 
reliabiliteten hög skall andra som vill undersöka detta, kunna komma fram till samma resultat 
genom samma angreppssätt (Denscombe, 1998). Reliabiliteten är alltså ett mått på 
pålitligheten samt preciseringen i genomförda mätningar (ibid). Om ingenting förändras i 
populationen då två undersökningar med samma syfte genomförs, samt genomförs med 
samma metod, skall dessa båda undersökningar ge exakt samma resultat (Svenning, 2003).  
 
Vi har försökt att öka vår validitet genom att studera det teoretiska ämnesområdet, samt att 
försöka välja ut de teorier som bäst uppfyller uppsatsens syfte. Intervjuguiden utformades så 
att den följer uppsatsens teoretiska referensram samt syftet med uppsatsen, för att på så sätt 
kunna besvara forskningsfrågorna. Under intervjuerna försökte icke ledande frågor ställas så 
att respondenterna fick möjligheten att själva uttrycka sina svar, samt att vi undvek att ställa 
direkta ja- och nejfrågor. Ett problem som kan tänkas påverka validiteten kan vara om 
respondenterna inte är tillräckligt insatta i problemområdet, vilket kan resultera i att 
frågeställningarna inte besvaras på ett korrekt sätt (Denscombe, 1998). Vi hade dock försökt 
att försäkra oss mot detta genom att tala med rätt personer, och via den andra intervjun på 
samma företag kunde vi också jämföra svaren vi fick från den första, för att se att 
respondenterna var överens och svarade lika.  
 
Reliabiliteten i vår undersökning har vi försökt att öka genom att först testa intervjuguiden på 
ett antal personer, och därigenom få synpunkter på intervjuguidens brister. Under intervjun på 
SSAB Tunnplåt, spelades även mötet in på en bandspelare för att dokumentera samtalet. Detta 
har också gett oss möjligheten att gå tillbaka och lyssna på intervjun igen, allt för att undvika 
missuppfattningar. Reliabiliteten kan ha påverkats negativt då vi inte spelade in den andra 
intervjun per telefon, utan bara gjorde anteckningar om det som sades. För att undvika vidare 
problem med reliabiliteten, har vi varit noggranna med frågeställningarna så att respondenten 
uppfattar dessa på rätt sätt. Det finns också risk för att vi har påverkat reliabiliteten genom att 
vi inte har uppfattat de svar vi har fått, men har försökt att förhindra detta genom att få våra 
intervjuer bekräftade efteråt av respondenterna. De fick då chansen att justera och påpeka 
eventuella fel i tolkningar av intervjuerna. 
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Moderbolag 

5. Empiri 
Detta empirikapitel kommer att presentera samt behandla den data som har blivit insamlad 
vid de två intervjuer som har genomförts mot SSAB Tunnplåt.  Först kommer läsaren att få en 
kort presentation av koncernen SSAB, följt av det studerade dotterbolaget SSAB Tunnplåt. 
Resterande del av kapitlet kommer att återberätta de svar som vi har erhållit vid våra 
intervjuer.    
 

5.1 SSAB � Svenskt Stål AB 
SSAB anses vara ett medelstort stålföretag i Västeuropa och koncernen har idag cirka 9400 
anställda och redovisade en omsättning år 2004 på cirka 24,6 miljarder kronor (www.ssab.se). 
SSAB grundades 1978 då en sammanslagning av Domnarvets Järnverk i Borlänge, Oxelösund 
Järnverk och Norrbottens Järnverk i Luleå skedde. Sedan dess har koncernen arbetet 
framgångsrikt med höghållfast tunnplåt och kyld stål. Idag består koncernen av, förutom 
moderbolaget SSAB, fyra dotterbolag; SSAB Tunnplåt, SSAB Oxelösund, Plannja samt 
Tibnor. De två förstnämnda står för produktionen av tunnplåten respektive den kylda stålen. 
Plannja vidareförädlar plåten och Tibnor vidareförmedlar plåten ut till de svenska kunderna. 
Koncernen börsnoterades 1989 på Stockholmbörsens A-lista och sedan 1994 har SSAB-aktien 
varit en av de mest omsatta aktierna på börsen (ibid). 
 

 
 
Figur 5: Organisationsschema över SSAB 
Källa: Egen konstruktion 

 

5.2 SSAB Tunnplåt  
Detta företag är Nordens största tillverkare av tunnplåt och en av de främsta aktörerna inom 
Europa på området extra- samt ultrahöghållfast tunnplåt (www.ssab.se). Tunnplåten används 
bland annat inom fordons-, verkstads- samt byggindustrin. Vår respondent Sundén nämner ett 
exempel på ett segment där efterfrågan har ökat otroligt mycket på senare tid, och där bolaget 
utvecklar och specialiserar sin produktion. Detta segment, skydds- och säkerhetsplåt, är en typ 
av plåt som heter Steel Protect och används bland annat för att göra fordon skottsäkra. SSAB 
Tunnplåt omsatte 12 miljarder kronor under året 2004, och dess tillverkningskapacitet 
uppgick till drygt 3 miljoner ton framställd tunnplåt tunnare än 16mm. Denna produktion är 
uppdelad inom företaget och sker på två orter; Borlänge och Luleå. I Luleå framställs stålet 
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via den så kallade metallurgiprocessen, och i Borlänge sker valsning, beläggning samt 
efterbehandling av plåten. Hädanefter när vi pratar om SSAB Tunnplåt i detta empirikapitel, 
kommer det enbart att röra verksamheten som finns i Luleå. Här arbetar cirka 1500 av 
bolagets drygt 4500 anställda (ibid). 
 

5.3 Sponsring 
Företaget har två personer som ansvarar för bolagets sponsring, chefssekreterare Carin 
Sundén samt ekonomichef Stefan Enbom. SSAB Tunnplåt får varje år in hundratals 
ansökningar som Sundén och Enbom har i uppgift att se över, detta för att se om de är 
intressanta som blivande sponsringsobjekt eller ej. Det är mycket sällan berättar Sundén, att 
företaget går ut och erbjuder sig som sponsor, men dock håller Sundén och Enbom ständigt 
ögonen öppna för intressanta objekt samt sammanhang där det kan vara bra att synas. En 
kategori som har expanderat kraftigt och ökat markant de senaste åren är kulturområdet, där 
SSAB Tunnplåt för övrigt hittar flest intressanta sponsorobjekt när företaget planerar för 
framtida sponsorsatsningar. En orsak till att området kultur gör sig mer hörd och sedd nu 
förtiden, kan enligt Sundén vara att kultur tidigare velat stå fristående från kommersiella 
krafter, men också att de kommunala anslagen har minskat till kulturella evenemang. Vidare 
nämner Sundén att det är lättare att leta efter bra objekt, än att sålla bort mindre bra objekt på 
marknaden. Då skapar de sig en uppfattning om de olika evenemangen och vart de eventuellt 
vill synas. 
 
Efter att de sponsringsansvariga har utvärderat de olika förslagen, upprättas en plan för 
kommande sponsringsaktiviteter, vilket vanligtvis utförs under hösten. De mest intressanta 
förslagen presenteras för SSAB Tunnplåts ledningsgrupp, som i sin tur tar det slutgiltiga 
beslutet om vilka aktiviteter som bolaget skall sponsra. 
 
Sponsring av utbildning utgörs främst av de tekniska utbildningarna vid Luleå Tekniska 
Universitet i syfte att underlätta framtida rekrytering. Något annat som SSAB Tunnplåt 
arbetar med, är den så kallade grannsamverkan. Syftet med detta projekt är att knyta kontakt 
med stadsdelarna som ligger nära SSAB Tunnplåts verksamhet, vilka är Svartöstaden, 
Hertsön samt Örnnäset. Genom denna samverkan har det upprättats ett samarbete med 
närliggande skolor i de just nämnda stadsdelarna. Ett exempel är Hertsöns högstadieskola som 
har sponsrats med en fullutrustad datorsal av SSAB Tunnplåt, vilken företaget med jämna 
mellanrum uppdaterar.  
 
Alla typer av sponsring hos SSAB Tunnplåt skall gemensamt verka för företagets långsiktiga 
mål, nämligen att förbättra lönsamheten. Det är viktigt för företaget att framstå som ett gott 
företag och att återknytas till Luleå. Dessutom är det viktigt för företaget att ha en 
demografisk bredd på sin sponsring, för att så många anställda som möjligt skall kunna känna 
samhörighet med sina intressen.  
 
Sponsringen inom koncernen är delegerat, vilket innebär att alla dotterbolag inom koncernen 
sköter sin egen sponsring på lokal nivå. För SSAB Tunnplåts verksamhet i Luleå, innebär 
detta att företaget begränsar sitt geografiska område vad gäller sponsring till Norrbotten, men 
med fokusering på Luleå och dess omnejd. För sponsringen finns en redan förutbestämd 
budget. Tanken är att all sponsring skall rymmas inom denna budgetram, men det finns alltid 
utrymme för att bevilja ytterligare sponsringsobjekt om det skulle dyka upp något extra 
intressant sådant. Sundén uppskattar sportsponsringen till 40 procent av den totala budgeten 
som är avsatt för sponsring. De övriga 60 procenten riktar sig främst mot kultur-, social- samt 
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utbildningssponsring. Alla sponsringsavtal tecknas årsvis, med undantag för de avtal som är 
löpande, vilka förlängs automatiskt varje år om inget annat är beslutat. 
 

5.4 Sportsponsring 
Sundén förklarade att det är viktigt att ha klara riktlinjer gällande sportsponsring. Då SSAB 
Tunnplåt är den största privata arbetsgivaren i kommunen, får företaget otroligt många 
förfrågningar angående sponsring. Företagets goda vinstutveckling har medfört en ännu större 
ökning av sponsringsförfrågningar. Det är då viktigt att en klar utvärderingsmodell finns att 
följa, så att arbetet med alla ansökningar har snabb och effektiv gång.  
 
Utvärderingen av de olika sponsringserbjudandena som SSAB Tunnplåt erhåller sker inom 
vissa riktlinjer, och genom att följa koncernens sponsringspolicy så vet Sundén och Enbom 
vad som är lämpligt att sponsra. Sponsringspolicyn innefattar framförallt att sponsringen ska 
ske på lokal nivå och dessutom vara politiskt samt religiöst obundet. Då SSAB Tunnplåt inte 
riktar sin sponsring till företagets potentiella kunder, har företaget bestämt att de vill profilera 
sig som ansvarstagande för ortens ungdomsverksamhet, samt låta de anställda känna sig 
delaktiga i företagets framgångar.  
 
SSAB Tunnplåt har valt att inte sponsra mer än tre lag på elitnivå. Dessa tre lag är: Luleå 
Hockey samt damerna i Luleå Basket och fotbollsdamerna i Alviks IK. Utöver detta satsar 
företaget stort på att även sponsra all ungdomsverksamhet på orten. Anledningen enligt 
Enbom, är att SSAB Tunnplåt vill av omgivningen ses som ett ansvarstagande företag, 
gällande ungdomsverksamheten.  Ett schablonbidrag ges till alla stadsdelsföreningar i Luleå 
som har någon form av ungdomsaktivitet, och det är då sagt att pengarna specifikt skall 
tillfalla ungdomslagen. Ett undantag är Bodens BK som ligger utanför Luleå kommun, men 
som ändå blir sponsrade av SSAB Tunnplåt. Detta då många av de anställda kommer just från 
Boden. 
 
En stor del i SSAB Tunnplåts strategi gällande sportsponsring, ligger i att sport är ett mycket 
positivt sammanhang att vara engagerade inom. Sundén benämner Luleå Hockey som en 
effektiv och framgångsrik lagmaskin, och drar paralleller till elitsatsningarna och dess laganda 
som sedan speglar av sig på personalen. Vidare förklarar Sundén att inom en processindustri 
är det viktigt att det finns en positiv laganda och en bra stämning, och då många anställda är 
engagerade i Luleå Hockey, förstärks just detta genom sponsorskapet. Enbom fortsätter sedan 
med att ge oss ett exempel rörande Luleå Hockey. Antag att 400 anställda från företaget går 
på en match och ser laget vinna, då kan dessa anställda känna stolthet att de arbetar åt 
företaget som har stöttat samt hjälpt laget till denna framgång.  
 
En nackdel som företaget ser med sin elitsatsning på Luleå Hockey, är att denna kan kopplas 
samman med den dominans av manliga medarbetare inom stålindustrin. Av denna orsak har 
därför SSAB Tunnplåt gjort satsningar på de tidigare nämnda damlagen, Luleå Basket samt 
Alviks IF, med syftet att även kvinnor är framgångsrika lagmaskiner samt locka fler kvinnliga 
sökande för framtida rekrytering.   
 
Ett bra sammanhang att synas med sitt varumärke, är just genom sport. Genom sin 
sportsponsring vill SSAB Tunnplåt bygga ett gott anseende kring företaget, och visa på ett 
starkt samhällsengagemang. Genom sitt 20-åriga samarbete med Luleå Hockey, förklarar 
Enbom att många kopplar just SSAB Tunnplåt till Luleå när de hör talas om hockeylaget. Det 
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är därför viktigt för företaget att deras elitsatsningar vet vad de står för, då dessa ståndpunkter 
ofta speglar av sig på sin huvudsponsor, konstaterar Enbom.  
 
SSAB Tunnplåt satsar mycket på friskvård åt deras anställda, bland annat genom att sponsra 
olika sportevenemang i Luleå. Företaget betalar till exempel anmälningsavgiften åt alla 
anställda som önskar deltaga i Luleå Stadsmara, Vårruset, Drakrodden, men ser även till att 
sponsra själva arrangemanget ekonomiskt. SSAB Tunnplåt har en stor sportanläggning i 
Luleå som drivs av bolagets egen personalstiftelse NJA. Anläggningen innehåller bland annat 
gym, motionshall, spinning, minigolfbana, bowlinghall, bastu och solarium som de anställda 
och deras familjer får lova att nyttja. Även ett antal Korpklubbar finns att tillgå som företaget 
sponsrar, allt för att uppmuntra personalen till en sundare fritid. 
 
Det har alltid varit ett stort tryck från anställda som söker sponsringsbidrag till 
fritidsaktiviteter där någon familjemedlem är engagerad. Många gånger har det beviljats 
bidrag som inte alltid varit så genomtänkta. För att ge alla samma chans, samt göra det mer 
rättvist för alla anställda, har SSAB Tunnplåt kommit på en lösning för just detta, berättar 
Sundén. En pott med totalt 30 sponsringspaket lottas ut bland alla anställda två gånger per år, 
15 sponsringspaket per omgång, och alla anställda är välkoma att söka för deras egen eller 
familjens räkning. Kravet är att pengarna skall gå till den förening eller det lag där den som 
vinner är engagerad, och alltså inte till en enskild idrottsutövare. Lottdragningarna har stående 
datum, 1 mars samt 1 september, och de som inte vinner i första omgången ligger automatiskt 
kvar i potten till nästa dragning. Denna utlottning har funnits sedan 1995 och medförde så 
pass stor positiv respons från anställda samt att arbetsbelastningen gällande sponsrings 
förfrågningar minskade oerhört, att nu hela koncernen använder sig av just denna modell. 
Målet med just denna typ av sponsring är att gynna personalandan samt stärka �vi-andan� 
bland personalen och deras familjer.  
 
I kontrakt som skrivs mellan den sponsrade och SSAB Tunnplåt, har företaget vissa krav från 
sin sida. Ett krav som ställs och är lika för alla oavsett sponsringsnivå, är att varumärket skall 
vara väl synligt. Enbom nämnde att dräkter som företaget betalar åt föreningar, där skall 
varumärket placeras på bröstet. Ytterligare ett exempel, är att företaget har som mål att få sitt 
varumärke tydligt utsatt i anslutning till föreningarnas tillhåll, såsom klubbhus och arenor.  
 
Vid frågan om det ställs några krav på motprestationer från sponsringsobjektet, fick vi svaret 
att det alltid ingår någon form av gentjänst i kontraktet men att detta skiljer sig åt från varje 
sponsringsobjekt. Ett exempel är att spelare från Luleå Hockey ställer upp då företaget har så 
kallade familjeevents för anställda och deras familjer. Ett annat exempel är olika ungdomslag 
som hjälper till vid personalfester och andra evenemang med att stå i garderoben, förbereda 
eller bara finnas till hands under evenemangets gång. Kraven som SSAB har på Luleå Hockey 
är bland annat att låta SSAB synas väl tydligt på matchdräkter, matchprogram eller rinken. 
Kontraktet med Luleå Hockey är, som tidigare nämnt, styrt från koncernledningen och har 
inget med SSAB Tunnplåt att göra.  
 
För att skydda sig mot de eventuella risker som kan uppstå i samband med sponsringen, är 
avtalen som skrivs väl genomarbetade. Klausuler gällande droger, dopning eller andra 
skandaler, finns alltid inskrivna. Det är inte bara vid sponsringen av elitlagen som dessa 
klausuler upprättas, utan vid all typ av sportsponsring som SSAB Tunnplåt inleder ett avtal 
med. Vid valet av sponsringsobjekt är de sponsringsansvariga väl medvetna om de risker som 
finns och därför väljer företaget medvetet att inte medverka i sådana sammanhang där det kan 
förekomma så kallad badwill. Ett exempel från förr är då flera hundra studenter årligen ringde 
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från Luleå Tekniska Universitet och bad om bidrag för tygmärken till overaller, men detta har 
nu minskat och sker inte så ofta längre. Anledningen till detta var att SSAB Tunnplåt inte 
längre skänker pengar till aktiviteter som dessa, då overallerna ofta förekommer i 
spritsammanhang och bolaget inte vill synas eller kopplas samman med just detta. SSAB 
Tunnplåt har aldrig råkat ut för några skandaler, men skulle detta inträffa är det bolagsjuristen 
som har hand förhandlingarna.  
 
För några år sedan gick SSAB Tunnplåt in och sponsrade Luleå Basket då de hade 
ekonomiska problem och hotades med konkurs. Luleå Basket hade svårt att hitta sponsorer då 
klubben precis hade varit med om en stor skandal; en manlig tränare hade haft sällskap med 
en av de kvinnliga spelarna, vilket ej ansågs vara acceptabelt. Då skandalen var utagerad 
ansåg dock SSAB Tunnplåt att det är i sådana här situationer som det är särskilt viktigt att 
visa team-andan och satsa på laget. Företaget tog därför risken att hjälpa klubben ekonomiskt 
och räddade därmed Luleå Basket från konkurs.  
 
Oavsett om ett lag gör en positiv eller en negativ prestation ifrån sig, påverkar detta inte 
SSAB Tunnplåts sponsringsinsats. Sundén berättar istället för oss att det är företags vinst som 
påverkar sponsringsbudgeten. Går det bra för företaget, läggs mer pengar ner på sponsring 
och tvärtom. Vidare berättar Sundén att den industriella branschen är cyklisk och har en 
tendens att oftast gå bra en period för att sedan vända och gå mindre bra nästa period. Detta i 
sin tur påverkar alltså bolagets sponsringsaktiviteter.  
 
Sponsringens svaghet kan vara att det lättare fokuseras på elitverksamhet, än på barn och 
ungdomar som verkligen behöver hjälpen samt gör god inverkan på dem. Det kan också vara 
så att sponsringen inte heller får bredd och olika variationer på idrotterna som sponsras. 
Sundén säger sig tro på det positiva som en kombination av idrott och ungdomar kan medföra; 
nämligen att barnen och ungdomarna lär sig att ha roligt i grupp, och dessutom kunna fungera 
tillsammans samt prestera som ett lag.   
 
Då vi ställer frågan om hur det kommer sig att inte SSAB Tunnplåt går in och sponsrar en 
arena, får vi till svar att det ingår i bolagets sponsringspolicy att inte sponsra något som kräver 
drift och underhåll. Plannja, ett annat dotterbolag till SSAB, krävde dock att som 
huvudsponsor till basketklubben, så skulle klubben ta Plannja Basket som klubbnamn. Något 
liknande har SSAB Tunnplåt inte gjort. Däremot sponsrar företaget Teknikens Hus med en 
speciell SSAB Tunnplåt avdelning, och är dessutom huvudsponsor av Teknik i åttan, en 
tekniktävling bland Sveriges åttondeklassare.  
 
Mediabevakningen av olika evenemang där SSAB Tunnplåt är engagerade väger självklart in 
vid valet av ett sponsringsobjekt, men är inte bland de främsta motiven. Sponsring i syfte att 
främja kundrelationerna sker mycket sällan, ett exempel var dock VM i Falun som SSAB 
Tunnplåt sponsrade i kundaktivitetssyfte. 
 
Materialsponsring är också en sponsringsaktivitet som SSAB Tunnplåt är aktiva inom via det 
fleråriga samarbetet med evenemanget Skulpturpark. Konstnärerna som är aktiva i 
evenemanget blir sponsrade med plåt från SSAB Tunnplåt, så de i sin tur kan göra sina 
skulpturer. 
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6. Analys 
I detta kapitel kommer den empiri som vi presenterade i föregående kapitel att kopplas 
samman med den teori som vi har valt att använda oss av. Varje teoriavsnitt kommer att 
presenteras enskilt i separata avsnitt. 
 

6.1 Företagets mål och motiv med sportsponsring 
Det första målet som berörs av Pope (1998) är att genom sponsringen öka medvetenheten för 
företaget och deras produkter, och är enligt flertalet författare det vanligaste målet med 
sponsring (Cornwell & Maignan; 1998Mennaghan, 1983; Pope, 1998). Det är dock inget 
SSAB Tunnplåt strävar efter. Då företaget redan besitter ett välkänt varumärke, är syftet 
istället att skapa en uppfattning bland allmänheten att företaget är en bra arbetsplats.  
 
Ytterligare ett mål för SSAB Tunnplåt är att stärka företagets image, och som företaget 
nämner, är just sport ett bra sammanhang synas genom, då sport medför positiva associationer 
till företaget. Grönkvist (1999) och Clark (1995) för ett liknande resonemang, och konstaterar 
att det sponsrande företaget många gånger har för avsikt att låna imagen av det sponsrade 
objektet, för att i sin tur förstärka sin egen image.  
 
Då public relation är ett av sponsringens mest drivande motiv enligt teorin (Meenaghan & 
Shipley, 1998; Dolphin, 2003), ser vi en likhet i SSAB Tunnplåts resonemang gällande sitt 
önskemål att synas. Detta då företaget vill kunna påverka allmänhetens uppfattning om 
företaget.  
 
Sponsring används många gånger som ett verktyg för att öka företagets samhällsengagemang, 
vilket också är ett vanligt motiv till sponsring (Mennaghan, 1983; Pope, 1998). För SSAB 
Tunnplåts del, är detta ett starkt motiv för sin sportring, då det är ett av företagens främsta mål. 
Genom dess satsning på de lokala ungdomslagen, försöker företaget skapa sig ett gott 
anseende i samhället och via detta förmedla att de är ett starkt ansvarstagande företag som 
värnar om de unga i regionen.  
 
I sammanställningen över viktiga mål och motiv med sponsringen, diskuterar Pope (1998) 
relationer med de anställda som ett mål. Sponsring ger också möjlighet till personalvård 
(Mennaghan, 1983), vilket stärker relationen till de anställda. Vidare resonerar Mennaghan 
(1983) att sponsringen även medför att de anställda känner sig stolta över att tillhöra företaget, 
vilket i sin tur förhoppningsvis kommer att leda till ökad motivation bland företagets 
medarbetare. Detta stämmer överens med SSAB Tunnplåts personalpolicy, där de vill främja 
företagets anställda till en sundare samt trevligare fritid. Den positiva laganda som 
förhoppningsvis stärks av sponsringen, förbättrar stämning på arbetsplatsen. På så sätt 
tillfredsställer SSAB Tunnplåt sina medarbetare samt höjer deras motivation.  
 
Teorin visar att sponsring ger goda förutsättningar för framtida rekrytering (Dolphin, 2004). 
Detta är inte direkt ett av de motiv som SSAB Tunnplåt prioriterar med sin sponsring, utan ser 
istället detta som en positiv effekt som sponsringen kan medföra. 
 
Relationen till de anställda för SSAB Tunnplåt, har som tidigare antytts, väldigt stor betydelse. 
Däremot har företaget inte för avsikt att stärka andra relationer som teorin nämner, det vill 
säga befintliga kunder, leverantörer eller andra aktörer i näringslivet, genom sin sponsring 
(Meenaghan, 1983). 
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Teorin säger att sponsring ger möjligt att vinna fördelar gentemot sina konkurrenter, och på så 
sätt hjälpa det sponsrande företag att överleva i en konkurrensfylld miljö (Abratt et. al, 1997; 
Fhay et. al, 2004;  Shank, 1999). Eftersom SSAB Tunnplåt sponsrar på lokal nivå och inte har 
några direkta konkurrenter på orten, så är sponsringen till skillnad från teorin inte ett medel 
för SSAB Tunnplåt att konkurrera med andra företag.  
 
Då SSAB Tunnplåt inte har några produktrelaterade mål med sin sponsring, finns det inget 
intresse i att nå sin målmarknad, och syftet med företagets sponsring är heller inte att öka 
försäljningen. Företaget strävar istället efter att få en god kommunikation med deras anställda 
samt allmänheten, till skillnad från teorin som antyder att sponsring är ett 
kommunikationsmedel mellan företaget och dess kunder. Så väl Abratt et al (1987) som 
Meenaghan (1983) påstår att sponringens ultimata mål är försäljningesökning på lång sikt, 
vilket överensstämmer med SSAB Tunnplåts riktlinjer. Företaget ser även att positioneringen 
av sitt varumärke är viktigt vilket går i linje med teorin som säger att sponsring ofta används 
för att exponera varumärket, samt upplysa kunden om varumärkets fördelar.  
 
Abratt et. al (1987) förklarar att mediamålen är vikiga för de företag som genom 
sponsringsaktiviteter önskar uppnå produkt- samt varumärkesrelaterade mål. SSAB Tunnplåt 
har ingen betydande avsikt att uppnå några mediamål med sponsringen, men ser det ändå som 
positivt för företaget att få publicitet.  
 
Slutligen nämner Pope (1998) att vissa chefer går sin egen väg och sponsrar efter eget intresse. 
Detta är dock främmande för SSAB Tunnplåt, och då företaget tillämpar utlottningen bland de 
anställda och görs ingen särbehandling för cheferna. I stället sponsrar företaget personalens 
fritidsintressen med syftet att öka tillfredställelsen på arbetsplatsen. Faktum är att Meenaghan 
(1983) påstår att sponsring är ett effektivt kommunikationsverktyg för att leverera personlig 
tillfredställelse. 
  

6.2 Valprocessen vid val av ett sportsponsringsobjekt 
Inköpsgruppen är en grupp personer som är involverade i företagets valprocess för att komma 
fram till de slutliga sponsringsobjekten (Shank, 1999). Vid SSAB Tunnplåt kan vi identifiera 
Sundén, Enbom samt ledningsgruppen som ansvariga för sponsringen. I teorin nämns fyra 
olika roller i inköpsgruppen, där Sundén och Enboms roller stämmer överens med teorins 
gatekeeper, influerare samt inköpare. Förutom att de ansvarar för inköpet, informerar de även 
ledningsgruppen om de olika sponsringsförslagen som Sundén samt Enbom anser var mest 
lämpade för företaget att sponsra. Detta visar tydligt att Sundén och Enbom påverkar beslutet, 
i linje med teorins influerare, då de båda gör det mesta jobbet med urgallringen. Slutligen kan 
ledningsgruppen på SSAB Tunnplåt identifieras med teorins beslutstagare.  
 
Teorin tar upp olika typer av atletiska plattformar, det vill säga vilka olika typer av 
inriktningar av sportsponsring som företag planerar att satsa på. Den första som nämns är 
sportsponsring i allmänhet, vilket innebär sponsring av ett sammanhang där flera typer av 
sporter är aktiva. Nästa typ är sponsring av en enskild sport, det vill säga att endast sponsra en 
enskild idrottsgren. Vidare nämns sponsring av ett sportevenemang, då ett företag sponsrar en 
speciell tävling. Nästa typ är sponsring av enskilda lag, och den sistnämnda typen är 
sponsring av en enskild sportutövare. SSAB Tunnplåts atletiska plattform gällande 
sportsponsring betsår framförallt av sport i allmänhet samt enskilda lag, men även sponsring 
av sportevenemang. När företaget sponsrar sport i allmänhet, sker detta då företaget sponsrar 
de lokala ungdomslagen. SSAB Tunnplåt sponsrar tre individuella lag, närmare bestämt Luleå 



ANALYS 

 30

Hockeys herrlag, Aliviks damfotbollslag samt Luleå Baskets elitdamlag. SSAB Tunnplåt 
sponsrar även olika typer av sportevenemang på lokal nivå och då främst tävlingar där 
allmänheten kan deltaga. Slutligen kan vi summera att SSAB Tunnplåts altetiska plattform 
idag består av lokala ungdomslag, tre elitlag samt diverse sportevenemang.  
 
Att följa företagets sponsringspolicy, framhäver Mennaghan (1983) är en viktig del i 
utvärderingarna av sponsringsobjekten. Vidare menar han att sponsringspolicyn fungerar som 
en vägvisare för vilken typ av sportsponsring som företaget vill arbeta med, samtidigt som 
den visar vad som är acceptabelt eller ej att sponsra. SSAB Tunnplåt följer i linje med teorin, 
då företaget har en nedskriven policy som följs för att kunna göra det första urvalet av 
potentiella sponsringsobjekt. Enligt teorin nämns olika riktlinjer som tillsammans bildar ett 
ramverk innefattande bland annat den atletiska plattformen, den fastställda geografiska nivån, 
sportkategorin samt den sportnivå som företaget vill sponsra (Shank, 1999). SSAB Tunnplåts 
sponsringspolicy inrymmer alla dessa målsättningar som teorin nämner ovan, detta med syftet 
att effektivisera urvalet av sponsringsobjekt.  
 
Innan det slutgiltiga beslutet om sponsring tas, bör de sponsringsobjekt som är mest 
intressanta noggrant utvärderas. I teorin finns det en mängd olika förslag på valkriterier som 
fungerar som hjälpmedel vid det slutgiltiga valet av sponsringsobjektet (Shank, 1999). 
Förutom företagets sponsringspolicy, så är det alltid viktigt att sponsringsobjektet uppnår de 
uppsatta målen som SSAB Tunnplåt har med sin sponsring. Detta stämmer överens med 
Meenaghans (1983) teori som nämner just möjligheten att uppfylla de uppsatta målen som det 
första samt främsta valkriteriet. 
 
Nästa valkriterie som Meenaghan (1983) talar om, är möjligheten för företaget att associeras 
med det sponsrade objektet. Detta till fördel för företagets image för att på så vis, kunna få 
positiva associationer överförda från sponsringsobjektet och dess framgångar. Våra 
respondenter för ett liknande resonemang och önskar se sina sponsringsobjekt som goda 
representanter för SSAB Tunnplåts del.  
 
Ett resonemang som förs av Mennaghan (1983), är att det finns ett samband mellan 
evenemanget och företaget eller produktens image, detta för att inga negativa associationer 
eller missförstånd skall uppstå hos målgruppen. För SSAB Tunnplåts del är det företagets 
image som bör passa samman med evenemanget. Dock är detta inget som företaget lägger 
någon större vikt på.  
 
Meenaghan (1983) framhäver de finansiella kraven och potentialen till mediabevakning som 
två av de vanligaste valkriterierna, vid valet av rätt sponsringsobjekt. Det förstnämnda 
kriteriet, finansiella krav, styr till skillnad från teorin inte valet av sponsringsobjekt, då SSAB 
Tunnplåt faktiskt alltid har utrymme att sponsra evenemang om det är tillräckligt intressant. 
För SSAB Tunnplåt är det viktigt att exponeras genom sponsring till sin målgrupp, det vill 
säga företagets anställda samt regionens invånare. Mediabevakningen däremot, har mindre 
betydelse för företaget vid valet av sponsringsobjekt. Skulle dock mediabevakning 
förekomma, ser SSAB Tunnplåt detta som en bonus och något de är tacksamma över.   
 
Nästa kriterium behandlar målgruppens täckning som enligt Meenaghan (1983) är ett 
nyckelkriterium. Detta kriterium tar SSAB Tunnplåt indirekt hänsyn till när ett 
sponsringsobjekt utvärderas, då företaget vill sponsra objekt som gynnar så många som 
möjligt i sin målgrupp.   
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Som teorin säger är möjligheten att stärka relationer viktig vid valet av sponsringsobjekt 
(Mennaghan, 1983). Att stärka relationer så som till inflytelserika personer samt beslutsfattare 
inom näringslivet, är inte intressant för SSAB Tunnplåts del. Företaget satsar istället på att 
stärka de redan etablerade relationerna de har till sina sponsringsobjekt.   
 
Chefernas preferenser har ofta betydelse för valet av sponsringsobjekt (Meenaghan, 1983). 
Detta tar SSAB Tunnplåt avstånd ifrån och menar att de personer som arbetar med sponsring, 
arbetar professionellt och påverkas inte av egna intressen, utan ser till företagets bästa. 
Däremot kan personalens engagemang i en viss sport påverka valet av sponsringsobjekt. 
 
För att nå den önskade målgruppen, det vill säga företagets anställda, begränsar SSAB 
Tunnplåts sin sponsring främst till lokalnivå, närmare bestämt till Luleå kommun. SSAB 
Tunnplåt använder sig av flertalet sponsorskap för att täcka det geografiska området. Detta 
stämmer överens med Mennaghans (1983) resonemang runt valkriteriet geografiska täckning 
av målgruppen, som har betydelse vid valet av sponsringsobjekt.  
Enligt Mennaghan (1983) har det stor betydelse om de personer som ansvarar för sponsringen 
på det sponsrande företaget, har god kännedom om sporten samt ett gott kontaktnät hos 
motparten. Följaktligen ökar detta möjligheten för företaget att upprätta en god kontakt och ett 
gott samarbete med sponsringsobjektet (ibid). Detta är inget som går i linje med SSAB 
Tunnplåt, då de genom ett långsiktigt samarbete skapar god kontakt med sina 
sponsringsobjekt och företaget låter sig inte påverkas av de sponsringsansvarigas kontaktnät. 
 
För att veta vad som skall sponsras bör företaget ha klart för sig vilken typ av sponsring som 
företaget vill sponsra (Mennaghan, 1983). SSAB Tunnplåt följer denna teori, då företaget 
framförallt väljer att sponsra redan väl etablerade sponsringsaktiviteter och siktar på att skapa 
ett långsiktigt sponsorskap. Detta visar att SSAB Tunnplåt har starka riktlinjer för vilken typ 
av sponsring de vill satsa på och företaget vet till stor del redan vad som är värt att satsa på 
eller ej. 
 
Nästa valkriterie avgör vilken position som det sponsrade företaget vill ha vid ett sponsorskap 
(Mennaghan, 1983). Mennaghan (1983) hävdar att medsponsorskap inte är attraktivt för ett 
sponsrande företag. SSAB Tunnplåt anser dock att det är nödvändigt att det även finns 
medsponsorer, då de flesta sponsringsobjekt kräver flera sponsorer för att täcka alla 
omkostnader som uppkommer runt en aktivitet eller ett evenemang. Därmed kan SSAB 
Tunnplåt mycket väl tänka sig att enbart vara medsponsor, men ser dock helst företaget som 
huvudsponsor av sina sponringsobjekt. 
 
En del av valprocessen är att granska möjligheter till ogynnsam publicitet för att kunna 
minska riskerna att eventuellt bli utsatt för negativ publicitet (Meenaghan, 1983). SSAB 
Tunnplåt väljer medvetet sponsringsaktiviteter som anses utgöra mindre risk för att medföra 
för just detta. Mer om detta i kapitel 6.3. 
 
Det sista kriteriet som behandlas av Meenaghan (1983) i teorin rörande valprocessen, går ut 
på att företaget tar hänsyn och utvärderar den organisationen som står bakom 
sponsringsförslaget. Detta är en avgörande faktor för SSAB Tunnplåt då företaget beaktar 
arrangörens seriositet och dess förmåga att tillfredställa de krav som förtaget vill att 
sponsorobjektet ska uppfylla.   
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6.3 Risker med sportsponsring 
Det är lätt för företagen att se det positiva med sportsponsring, och inte beakta de risker som 
sportsponsringen eventuellt kan medföra (Grönkvist, 1985). SSAB Tunnplåt försöker skydda 
företaget så gott det går från skandaler eller andra olyckor genom välskrivna avtal. Enligt 
Enbom har företaget inte råkat ut för några större skandaler, utan har klarat sig bra ifrån det. 
Risken för dålig publicitet finns alltid, och skulle en olycka väl ske, är det stor chans att 
varumärket kopplas till incidenten (Clark, 1995). Genom att satsa på långsiktiga relationer till 
sina sponsringsobjekt, hoppas SSAB Tunnplåt att risken minskar för att en incident som 
skapar negativ incident skall inträffa.  
 
Skador går det aldrig att komma ifrån, heller inte avhopp från den sponsrades sida. Dessutom 
finns risken för att ett sponsringsobjekt, oavsett om det är en individuell utövare eller ett helt 
lag, presterar mindre bra (Abratt et al, 1987). Då SSAB Tunnplåt har valt att enbart sponsra 
lagsporter, säger respondenterna att företaget inte direkt påverkas av en skada eller ett enskilt 
avhopp. Detta då ett lag skall vara uppbyggt på ett sätt som gör att en lagmedlems bortfall inte 
påverkar laget i sin helhet. Däremot finns alltid risken att ett lag inte lyckas prestera så pass 
bra som önskat. Inträffar detta, löper SSAB Tunnplåt risken att förlora publicitet som 
företaget hoppats kunna få som en bonus. Sundén förtydligar dock att sponsringsobjekt inte 
går miste om sin sponsring från SSAB Tunnplåt på grund av detta, då det är den långsiktiga 
relationen som väger tyngst.   
 
Företag som sponsrar kan utöva sin makt på ett missbrukande sätt gentemot sitt 
sponsringsobjekt så att den sponsrade går miste om sponsringsbidraget (Clark, 1996; 
Grönkvist, 1985). Det kan också vara tvärtom att sponsringsobjektet utövar sin makt tillbaka 
mot sponsorn och inte gör som denne önskar (ibid). SSAB Tunnplåt skulle aldrig missbruka 
sin makt mot sitt sponsringsobjekt, utan klargör genom avtal vilka krav som företaget ställer 
på objektet från början. Att själva bli drabbade av ett avtalsbrott precis som teorin säger, är 
SSAB Tunnplåt inte direkt bekymrade över då de försöker hålla en god relation till sina objekt.  
 
Att investera i ett sponsringsobjekt har sitt pris. För ett mindre företag kan detta betyda större 
ekonomiska risker än för ett större företag med stabilare ekonomi. Det gäller därför för 
företagen att välja sina objekt med omtanke, och på så sätt undvika att investera i objekt som i 
sin tur inte kommer att ge företaget något tillbaka i utbyte (Agrawal & Kamakura, 1995; 
Clark, 1996). För ett företag som SSAB Tunnplåts storlek är denna risk inte så stor även om 
företaget noga väljer och räknar på sina objekt.  
 
Det är viktigt att synas i samband med sponsring, men företaget måste beakta risken för 
överexponering under sponsortiden. Effekten som överexponering kan medföra, är att 
slutkonsumenten blir så pass trött och irriterad på varumärket att konsumenten i slutänden 
väljer bort det (Clark, 1996). SSAB Tunnplåt ser dock ingen risk till att detta skall inträffa.
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7. Slutsatser 
Uppsatsen kommer att avslutas med detta sammanfattande kapitel. Utifrån de tidigare 
fastställda forskningsfrågorna kommer vi att dra slutsatser baserat på den teori som är 
använd, samt den analys som är gjord. Sist i kapitlet kommer vi att ge läsaren tips på vidare 
forskning inom ämnet. 
 

7.1 Hur definierar företagen sina mål och motiv med sportsponsring? 
Genom vår studie av sportsponsring har vi kommit fram till att det finns flera mål och motiv 
som ligger bakom beslutet av att sponsra sport. Dessa kan dock se olika ut för svenska företag 
beroende på inom vilken bransch företagen är verksamma. I vårt fall valde vi att undersöka ett 
företag, SSAB Tunnplåt, som inte riktar sin sponsring direkt mot sina befintliga kunder. 
Istället har SSAB Tunnplåt som mål med sin sponsring att tillfredsställa sin omgivning, det 
vill säga företagets anställda samt den närbelägna regionens invånare.  
 
Det som vi ser som SSAB Tunnplåts främsta syfte med sportsponsringen, är att vårda 
personalen. Vi hävdar att genom att motivera samt låta personalen känna sig uppskattad på 
arbetstid så väl som på fritiden, skapar detta en bra stämning på arbetsplatsen. På lång sikt tror 
vi att detta ökar produktiviteten som i sin tur ökar vinsten för företaget. Genom att ha en väl 
fungerande arbetsplats med en trevlig och trygg miljö, som tydligt visar att företaget bryr sig 
om sina anställda, minskar med all säkerhet personalomsättningen. Vidare leder detta till att 
den kunskap som finns hos medarbetarna stannar inom företaget, och då sparar SSAB 
Tunnplåt både tid och pengar för att utbilda nya medarbetare. Vi tror därför att sponsring, 
framförallt sportsponsring, är ett bra verktyg för att uppnå just denna extraordinära 
företagskultur som verkar finns inom SSAB Tunnplåt. 
 
Genom sin sportsponsring tror vi att företaget vill visa sitt samhällsengagemang, för att 
därigenom lättare bli accepterad för sin verksamhet. SSAB Tunnplåt är Luleå kommuns 
största arbetsgivare, och förmodligen ett av de företag som förorenar miljön mest i regionen. 
Därför tror vi att företaget har för avsikt att skapa goodwill, som i sin tur lyfter fram samt 
förbättrar företagets position i samhället, och hjälper SSAB Tunnplåt att framstå som ett gott 
företag. Vi kan därmed dra slutsatsen att sportsponsring är ett utmärkt kommunikationsmedel 
för att nå denna önskvärda image som företaget strävar efter.  
 
Ytterligare en slutsats som vi har dragit av denna studie är att företag som har 
företagsrelaterade motiv, lägger mindre vikt på företagets media- samt marknadsföringsmål. 
Dock ser vi ett samband med att företagsrelaterade företag har större fokus på 
varumärkesrelaterade mål. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att följande är SSAB Tunnplåts primära mål: 

− Stärka relationen med de anställda 
− Öka samhällsengagemanget 

 
Nedan presenteras SSAB Tunnplåts sekundära mål: 

− Öka medvetenheten 
− Stärka företagets image 
− Varumärkespositionering 
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7.2 Hur går företagen till väga när de väljer sponsringsobjekt? 
Klara mål med sportsponsringen ger möjlighet till en bättre urvalsprocess, och det är också 
tydligt att väl specificerade valkriterier är avgörande för att lyckas med sin sportsponsring. En 
välgenomtänkt valprocess är viktig för att öka det sponsrade företagets möjligheter med att 
komma fram till rätt objektsbeslut. Som en följd av att finna rätt sponsringsobjekt, når 
företaget inte bara möjligheten att uppnå goodwill, utan även att nå oväntade positiva effekter. 
Vi anser därför att det är av största betydelse att företagen lägger ner resurser och strategiskt 
väljer ut sina objekt för att uppnå just detta. Vad vi har erfarit så får större företag, speciellt de 
som uppvisar bra resultat, in stora mängder av sponsringsförfrågningar. Det är då extra viktigt 
att ha klara riktlinjer för vad företaget strävar efter med sin sponsring. 
 
Om företag använder sig av en väl genomtänkt sponsringspolicy samt ställer upp sina 
grundläggande kriterier, tror vi att företaget är på god väg att uppnå sina mål och motiv med 
sponsringen. Samtidigt erhålls en överblick av vad de vill sponsra eller ej, samt att detta 
effektiviserar valprocessen avsevärt. 
 
Utifrån vår studie kan vi se att budgeten har inverkan på valprocessen samt valet av 
sponsringsobjekt, men är inte alltid en avgörande faktor. Ett stort företag med bra 
vinstutveckling har utrymme för ett sponsringsobjekt så länge det är intressant nog. De 
möjligheter som finns till att stärka olika relationer till företagen, bör inte påverkas i allt för 
stor utsträckning av företagens ekonomi. Vi anser att en god relation tar tid att bygga upp och 
genom att företagen visar sitt engagemang och intresse för sin målgrupp, påskyndas denna 
process och resultatet blir att företaget får med största sannolikhet en personligare relation till 
sin målgrupp. 
 
Vilken relation som ett företag vill stärkas bestäms av företagets mål med sponsringen. I vår 
studie kan vi konstatera att när företaget inte har produktrelaterade samt försäljningsrelaterade 
mål, är det relationen med de anställda som prioriteras. Vi kan också konstatera att utifrån vår 
studie är den största målgruppen hos det undersökta företaget SSAB Tunnplåt, dess anställda. 
Vi hävdar att SSAB Tunnplåt försöker att stärka sin relation till de anställda genom att välja 
sponsringsobjekt knutna just till medarbetarnas fritidsintressen. När SSAB Tunnplåt väljer att 
lägga sin sponsring på regionens ungdomsverksamhet, engagerar inte detta bara den anställde 
utan även hela familjen, samt att allmänheten i övrigt blir automatiskt en del av företagets 
satsning.  
 
Då SSAB Tunnplåt väljer denna typ av satsning, som redan börjar i tidig ålder hos 
ungdomslagen, gör företaget också ett strategiskt val att exponera sitt varumärke. Företaget 
exponeras i ett sammanhang som anses vara familjärt och där företaget når målgruppen i ung 
ålder, vilket visar på ett långsiktigt mål med  sponsringen. Vi bedömer att det är ett bra 
sammanhang att synas i, med syftet att påverka allmänhetens uppfattning. Av den orsaken att 
positiva associationer förs till företaget genom denna typ av sponsring, kan en effekt bland 
annat bli att företaget anses vara givmilt. Genom vår studie kan vi också konstatera att 
långsiktig sponsring ger bättre effekt på budskapet, samt bidrar till en bättre inverkan på 
målgruppen.  
 
Om företaget vill stärka sin image är det också viktigt att kunna associeras med det sponsrade 
objektet, för att kunna uppnå den goodwill som företaget ofta strävar efter. Det är av samma 
anledning viktigt att veta vilket mål som företaget stävar efter, för att kunna välja ett 
sponsringsobjekt som har ett samband med företaget eller dess produkter.  
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Fortsättningsvis så bör objektet ha möjligheten att nå målgruppen både demografiskt och 
geografiskt. Den geografiska täckning som företaget vill uppnå, visar enligt vår studie att den 
kan uppnås genom en rad olika sponsringsobjekt som kompletterar varandra.  
 
Det är vanligt att företaget tillfredställer personalens egna fritidsintressen genom sponsring, 
och vi kan fastslå att detta ofta är ett avgörande kriterie. Att chefernas egna intressen avgör  
valet av sponsringsobjekt, kan möjligen vara vanligare i en mindre organisation då specifika 
personer inte arbetar med sponsringen. 
  
Medsponsorskap är nuförtiden nästan obligatiriskt då idrottsföreningar och evenemang kräver 
flertalet sponsorer. Men det är dock mer förmånligt att ha ett huvudsponsorskap då du 
exponerar sitt företagsnamn i större utsträckning. Att utvärdera föreningen och organisationen 
tror vi inte har någon direkt påverkan på valprocessen, för policyn bör redan ha satt stopp för 
oetiska och oseriösa evenemang.  
 

7.3 Hur ser företagen på de riskerna som finns vid sportsponsring? 
Inom idrottens värld har det under de senare åren inträffat en hel del skandaler, och företagen 
bör därför beakta detta noga när de ingår ett avtal med ett nytt objekt. Kraven som ställs på 
sportutövarna, är idag högre än vad de var för exempelvis 20 år sedan. Detta medför att 
sportutövarna känner allt större press på sig att prestera bra, och det kan då hända att 
sportutövarna tar till otillåtna medel, så som dopningspreparat, för att nå just dessa förväntade 
resultat. Det vanligaste sättet från företagens sida, anser vi vara genom välskriva avtal 
innehållande klausuler som behandlar just denna risk. 
 
Att satsa på enbart lag, så som SSAB Tunnplåt har valt att göra, tror vi att risken minskar att 
utsättas för den negativa publicitet som en skandal kan medföra. Ett företag tror vi drabbas 
hårdare av en skandal utförd av en enskild sportutövare, då sponsorn knyts direkt till 
sportutövaren i fråga. När det gäller ett helt lag däremot, och en enskild spelare i laget väljer 
att bryta mot spelets regler, kan laget då välja att avsätta denna individ och på så sätt försöka 
lämna skandalen bakom sig och gå vidare. För företag som sponsrar lag innebär då detta att 
företagets image inte skadas på samma sätt som om företaget hade valt att sponsra 
individuella sportutövare. Detta då företaget förknippas med själva laget och inte med den 
enskilda �syndabocken�. 
 
Av samma anledning minskar även risken för ett företag att gå miste om önskad publicitet om 
en skada skulle uppstå på en enskild lagspelare. Syftet med ett lag är att en spelares bortfall 
inte skall påverka själva laget, utan det skall vara starkt nog att klara sig ändå. Därför ser vi att 
en lagsatsning medför mindre risker att sponsorobjektet försvinner om en skada skulle uppstå. 
Det är först om ett helt lag skadar sig som företaget skulle förlora på sitt objekt, och chansen 
att det skulle inträffa anser vi vara obefintlig.  
 
SSAB Tunnplåt väljer strategiskt och medvetet sportsponsringsobjekt samt aktiviteter som 
inte medför någon större risk. Genom företagets långsiktiga satsningar, skapas ett förtroende 
mellan SSAB Tunnplåt och deras objekt. Vidare menar vi att en långsiktig relation resulterar i 
starkare relationer till sponsringsobjektet och då är det möjligt att risken minskar för att 
sponsringsobjektet skulle utsätta sig för en skandal som skadar sponsor. 
 
En annan fördel med att sponsra ett lag, är att företag inte lika lätt påverkas om någon 
sportutövare råkar ut för en skada. Ett lag är uppbyggt så att en spelares bortfall inte påverkar 
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lagets prestation avsevärd. Att välja det vi kallar för familjära sporter, som exempelvis fotboll, 
skyddar sig företaget genom att inte sponsra våldssporter, som exempelvis kampsporter, där 
det vanligtvis förkommer fler skandaler än via en så kallad familjär sport. 
 

7.4 Rekommendationer till företag 
Det är vikigt att företaget arbetar startegiskt med sin sponsring, och vi anser att en 
väldefinierad sponsringspolicy bör ligga till underlag i urvalsprocessen. Vidare ser vi det 
viktigt för ett företag att ha klara och tydliga mål med sin sportsponsring för att lyckas bättre 
med sin urvalsprocess samt minska riskerna. Yttreligare bör valkriterierna tydligt specificeras, 
vilket vi anser vara avgörande för att komma fram till rätt sportsponsringsobjekt. Alltså är en 
välgenomtänkt valprocess av stor betydelse för att få ett så träffsäkert sponsringsobjekt som 
möjligt. 
 
Företag bör låta sina sponsringsaktiviteter täcka hela året, med en kombination av olika 
sponsringsaktiviteter, för att alltid finnas färskt i minnet hos målgruppen. För att uppnå detta 
bör riktlinjer sättas upp som styr sportsponsringen i rätt riktning, för att uppnå den bästa 
kombinationen av sponsringsobjekt. 
 
Företagets ungdomssatsning är också ett bra val, då företaget börjar exponera sitt budskap till 
målgruppen redan i tidig ålder, men även bra i syfte att nå en stor målgrupp. En satsning av de 
större elitlagen är en bra lösning för företag som vill knytas an till stora framgångar samt en 
stor målgrupp.  

7.5 Rekommendation till fortsatt forskning 
Det finns få studier gjorda på området sportsponsring, och just sportsponsring innehåller 
många olika områden som är intressanta att forska inom. Det skulle vara intressant att forska 
vidare, med liknande forskningsfrågor som vi har använt oss av, för att se om våra slutsatser 
stämmer överens med andra företag inom på industriella marknaden.  
 
Ett annat tips till fortsatt forskning som kan vara intressant att undersöka, är vad sponsring av 
skolor har för betydelse för företaget respektive skolan, och hur denna nya typ av 
sponsringsområde har växt samt hur det möjligen kommer att utvecklats.  
 
Intressant vore också att forska vidare inom området risker, för att få ytterligare insikt hur 
företag som har satsat på ett skandalomsusat sponsringsobjekt har påverkats.
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Bilaga A 
Intervjuguide 
Denna intervjuguide har sammanställts av Karin Morin & Jessica Nygren, studerande på 
Ekonomprogrammet med inriktning Marknadsföring vid Luleå Tekniska Universitet. Guiden 
har använts som stöd till intervjun, utförd hos SSAB Tunnplåt måndagen den 2 maj 2005, 
som ligger till grund för vår kandidatuppsats, C-nivå, inom ämnet Sportsponsring. 
 
Generella uppgifter 

1. Företagets namn: 
2. Årtal företaget grundades: 
3. Antal anställda: 
4. Börsnoterat: 
5. Namn och befattning på respondent: 
6. Organisations uppbyggnad 

• Koncern/Dotterbolaget: 
• Internationellt/nationellt: 

7. Årlig omsättning:  
8. Produktions typ: 
9. Målmarknad: 

 
Sponsring 

10. Har ni någon speciell avdelning eller ansvarig för företagets sponsring?  
• Vem/vilka ingår i denna avdelning? 
• Hur länge har ni arbetet med sponsring koncern resp. dotterbolag? 

11. Vilken proportion av er marknadsföringsbudget är budgeterad till sponsring? 
• Finns det någon uppdelning av sponsringsobjekten mellan koncern och 

dotterbolag? (Exempelvis efter geografiskt område eller kostnaden för 
sponsorskapet.)   

12. Finns det någon nedskriven sponsringspolicy? 
• Skiljer sig denna mellan dotterbolag och koncern.  
• Vilka friheter finns för dotterbolag? 

 
Sportsponsring 

13. Vilken proportion av den totala sponsringen består av sportsponsring? 
14. Vilken typ av sportsponsring använder sig ni av? (Enskilda atleter, lag, specifika 

evenemang) 
• Varför just dessa typer av sportsponsring? 

 
Mål och motiv med sportsponsring 

15. Varför väljer ni att sponsra sport?  
16. Vilket/vilka är företagets främsta motiv och mål med sportsponsring? 

(Marknadsföringsmål; öka försäljning, nå målgruppen, varumärkesposition, Mediamål; 
publicitet, mediabevakning, Företagsmål; stärka image, relationer, konkurrens; 
Personliga mål) 

• Skiljer sig målen och motiven mellan de olika sportsponsrings typerna? 
• Använder ni er av sportsponsring som ett sätt att stärka era relationer och i så 

fall vilka relationer och hur tror ni att just sportsponsringen stärker relationerna? 
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Val av sponsringsobjekt 
17. Söker företaget själv upp sponsring objekt eller kommer föreningarna till er? 
18. Ungefär hur många sponsringsobjekt blir ni erbjudna eller erbjuder ni er för, under ett 

år? 
19. Vilka personer är inblandade i valet av sponsringsobjekt? 
20. Vilka kriterier anser ni är viktigast för ett sponsringsobjekt vid valet av 

sponsringsobjekt? 
• Skiljer sig kriterierna mellan olika typer av sportsponsring? 
• Måste det finnas ett samband mellan företaget/produkten/kunderna och 

sponsringsobjektet? 
21. Vilka motprestationer kräver ni?  

• Vad vill ni att sponsringen ska erbjuda i utbyte mot er investering?  
• Ser ni sportsponsring som en kort- eller långsiktigtinvestering? 

22. Vilka olika aktiviteter använder ni er av sportsponsringen, vilka krav ställer ni på 
sponsorskapet? (Arena, dräktreklam, inbjudningar, kick-off, annonsering, PR, SP, 
försäljning) 

  
Risker med sponsring 

23. Vilka risker ser ni med sponsring? 
24. Hur skyddar sig företaget mot dessa risker? 
25. Hur skriver företaget avtalet och tänker ni då på de eventuella risker som kan uppstå? 

• Hur långa avtal skriver ni? 
• Hur resonerar ni med bl.a. uppsägnings klausuler? 
• Vad händer vid en konflikt? (Avtalsbrott) 
• Hur hanteras en �skandal� hos den sponsrade? 

26. Hur påverkas företaget av en positiv respektive negativ idrottsprestationer?  
• Påverkas avtalet av resultatet? 

27. Vilka svagheter och styrkor ser ni med den sportsponsringen som ni gör idag och 
vilken framtid tror ni att sportsponsringen har för företaget? 

 
 
Tack för att Ni tog er tid att svara på dessa frågor! 
/Jessica & Karin 
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Bilaga B 
Varför sponsrar SSAB Tunnplåt i Luleå? 
Ranka de olika påståendena mellan 1-4, i den högra kolumnen. Där 1 visar 
alternativet inte alls har någon betydelse vid er sponsring, 2 har liten betydelse, 3 har 
stod betydelse men ej ert främsta mål och 4 visar på att det är ert främsta mål. 

  

Öka medvetenheter - Sponsring sker i syfte för att öka medvetandet av just 
företaget och dess produkter?  
Stärka företags image - Genom sponsring förknippas det sponsrande företaget 
med det aktuella sportevenemang, vilket i sin tur kopplas samman det 
positiva som evenemanget i sig representerar, och på så sätt stärker sin image 
genom sponsorskapet? 

 

Public Realtion - Genom att uppnå exponering kunna påverka allmänhetens 
uppfattning om företaget och/eller dess produkter?  
Öka samhällsengagemanget - Genom det här sättet försöker företaget 
framställa sig som är en god medborgare och på så sätt skapa ett positivt 
rykte? 

 
Stärka finansiella relationer - Sponsring ger möjligheter till att skapa positiva 
associationer och relationer hos beslutstagare och andra viktiga personer i 
näringslivet? 

 
Klientunderhållare -Det är vikigt att sponsringen erbjuder bra 
representationsmöjligheter?  

 
Stärka relationer med de anställda 
- Sponsring en möjlighet till personalvård? 
- Rekryteringsmotiv- locka nya medarbetare? 

 
Klientunderhållare - Det är vikigt att sponsringen erbjuder bra 
representationsmöjligheter?  
Konkurrera med andra företag � Ett motiv till sponsring är att kunna möta 
eller utplåna hot från konkurrenterna?  
Nå målmarknaden - Sponsrar sport av den orsaken att det en neutral plats för 
sponsring, då sport passar de flesta människor och har en masspublik?  
Varumärkespositionering - Sponsring är ett bra sätt att stärka företagets 
varumärke?  
Öka försäljningen - Att öka försäljningen är de ultimata målet på långsikt? 

 
Uppnå publicitet � Sponsrar ni för att uppnå mediabevakning och publicitet? 

 
Förhöja en annonskampanj och undvika mediabruset - Sponsringen används 
för att stödja annan marknadsföring?  
Individuella mål � sponsrar efter chefernas intresse? 
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Att sponsras eller inte sponsra, ett sponsringsförslag! 
Utvärderingen av ett sponsringsobjekt, förklaras i flesta teorier som en metodisk process där 
första steget i innebär att; sponsringsförslaget utvärderas mot sponsringspolicyns riktlinjer. De 
objekt som passerar denna urgallring analyseras sedan mot olika uppsatta kriterier. För att vi 
ska få en tydlig bild av vilka kriterier som ni värdera högst vid er valprocess vill vi att Ni 
rankar de olika val kriterierna.  
Här betyder 1 att kriteriet inte har någon inverkan, 2 betyder lite inverkan, 3 har inverkan, 4 
har stor inverkan på ert beslut. 
 
Sponsringsobjektets möjligheter till att uppfylla företagtes uppsatta målen 
och motiven. 

 

Sponsringsobjektets potential att associeras med det sponsrade objektet.  
Företagets/produktens möjlighet att passa samman med sponsringsobjektet  
Potential till media bevakning runt sponsringobjektet  
De finansiella kraven- sätter bugeten gränser  
Målgruppens täckning och storleken på publiken  
Möjligheten till att stärka relationer med personer inom näringslivet  
Chefernas referenser påverkar valet  
Den geografiskt täckning som ett sponsringsobjektet ger  
Anställdas kännedom om sponsrings förslaget dvs. personer i företagets är 
involvering 

 

Position av sponsorskap dvs. om erbjudandet är ett huvudsponsorskap eller 
ett medsponsorskap. 

 

Valet styrs av sponsringsobjektets möjligheten för ogynnsam publicitet  
Organisationen av den sponsrade aktiviteten dvs utvärdera om arrangören kan 
klara av att anordna evenemanget på ett lämpligt sätt 

 

 
Har sponsringstypen någon betydelse? 
 

• En väletablerad eller en ny sponsring 
• En engång företeelse eller ett lång siktig sponsring 
• En säsongsbaserad sponsring 

 
 
Övriga frågor: 

• Vilka motprestationer kräver SSAB Tunnplåt av sina sportsponsringsobjekt? Vi förstår 
självklart att det skiljer mellan ungdomslagen och elitlagen, men går det att få ett mer 
specifikt exempel på vad dessa motprestationer kan bestå utav?  

• Vilka krav har ni som sponsor när det gäller att skriva kontrakt, alltså vad vill ni skall 
ingå i kontraktet till eran fördel? Samt vilka motprestationer önskar ni få ut av de 
sponsrade föreningarna? Skillnad mellan elitlag, ungdomslag samt specifika 
evenemang. 

• Finns det någon typ av sponsring som Ni sysslar med som ni gör av ren välgörenhet, 
dvs där inga krav eller motprestationer ställs på sponsringsobjektet?  

• Vilka nackdelar ser Ni med sportsponsring förutom risker för negativ publicitet, sk 
badwill. Exempelvis dopning, rattfylla, kriminalitet bland idrottsutövarna? 

• Vad är orsaken bakom att Ni väljer att sponsra så många stadsdelsföreningar när det 
gäller ungdomssponsring? 

Kommentar: 


