
1	
	

 
 
 
 
 
 
Examensarbete 
Kandidatuppsats 

Allsvenska huvudsponsorers sponsring   
 

 

En studie om mål, aktivering och koppling till kostnadsstorlek  

 

 
Författare: Hampus Haglund och David Söderholm  
Handledare: Joacim Larsson von Garaguly 
Examinator: Bertil Olsson 
Ämne/huvudområde: Företagsekonomi 
Kurskod: FÖ 2023 
Poäng: 15 hp 
Examinationsdatum: 2017-05-23 
 
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 
Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned 
på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan 
Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00 



2	
	

Förord 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till vår handledare Joacim Larsson von Garaguly som hjälpt 

oss med uppsatsen. Handledningen har bitvis varit hård men alltid rättvis och uppskattad. Ett stort tack 

riktas även till våra opponentgrupper som genom kursens gång kommit med bra feedback på vårt arbete 

samt alla respondenter som besvarat vår enkät.  

Vår kompetens inom ämnet sponsring har utvecklats enormt under dessa veckor och vi hoppas att 

uppsatsen ska bidra med kunskap till dig som läsare. Hårt arbete ligger bakom varje kapitel och vi 

hoppas det ska lysa igenom.  
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Sammanfattning 

Sponsring i Sverige idag är en miljardindustri och idrotten får den största delen av kakan. Allsvenskan 

ligger i framkant när det kommer till sponsring och föreningarnas omsättning består till stor del av 

sponsorintäkter. Av den summan står huvudsponsorer för den största delen och är därmed den kategori 

sponsorer studien behandlar. 

Vårt syfte är öka förståelsen för vilka mål som är gällande för huvudsponsorerna, om de aktiverar sin 

sponsring samt om storleken på deras kostnad påverkar målen. För att ta reda på det identifierade vi de 

vanligast förekommande målen i litteraturen och lät Allsvenska huvudsponsorer svara på hur viktiga 

målen var för dem. De fick även frågor gällande aktivering och kostnadsstorlek.  

Studien kartlägger vilka mål som är viktigast för de Allsvenska huvudsponsorer som deltagit. 

Exponering och externa mål visade sig vara viktigare än mål som var riktade internt. Det mål som 

utmärkte sig mest var Ökad varumärkeskännedom som fick klart högst resultat. Studien stärker även 

den rådande bilden av att svenska företag är dåliga på att aktivera sin sponsring, exempelvis visade det 

sig att vissa av huvudsponsorerna inte aktiverar sin sponsring alls. På grund av respondenternas låga 

svarsfrekvens gällande frågan om kostnadsstorlek misslyckades studien i viss mån att kategorisera 

målen på det sättet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Mål, aktivering, kostnadsstorlek, associationskostnad, sponsring, huvudsponsorer 

  



4	
	

Summary  

Sponsorship in Sweden is a billion crown industry and sports gets the biggest part of that sum. The 

highest soccer league in Sweden, Allsvenskan, has clubs that rely heavily on sponsorship money to make 

the business run. Each club has sponsors in different categories depending on much they invest. This 

study will focus on the main sponsors in each club that pay the clubs the largest amount.  

Our purpose is to increase the understanding about which objectives with sponsorship that are most 

established among main sponsors to clubs in Allsvenskan. Also to examine if they activate their 

sponsorship and if the size of the investment affect the sponsorship objective. To do this we identified 

the most common objectives with sponsorship from literature and let main sponsors of clubs in 

Allsvenskan respond to how important each of these objectives were to their sponsorship. We also 

included questions regarding activation and size of investment. 

This study shows which objectives with sponsorship that are most established to main sponsors of clubs 

in Allsvenskan. Objectives of more external character regarding exposure seemed more important than 

other objectives. The objective of Brand awareness scored the highest result. The study also underlines 

the notion that swedish sponsors are bad at activating their sponsorship, some of the participating 

sponsors didn’t activate their sponsorship at all. Because most participants did not answer the question 

about how much they invest in the club the study to some degree fail to categorise objectives with 

sponsorship in regards to how big the investment is. 
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1. Inledning 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Under inledningskapitlet presenteras vad studien kommer att handla om. En bakgrund till 

begreppet sponsring ges och fotbollens förhållande till sponsring avhandlas. En 

problemformulering kring ämnet mynnar sedan ut i ett syfte för denna studie. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1.1 Sponsring och fotboll 
Tänk om en sittplatsbiljett till en fotbollsmatch i Allsvenskan skulle kosta fyra gånger så mycket 

som vad det kostar idag. Det är något som skulle kunna ske om inte sponsorpengarna fanns i 

fotbollsallsvenskan menar Sponsrings och Eventföreningen (u.å.). Det skulle få flera 

konsekvenser för alla inblandade omkring fotbollen. Förutom att publiken och intresset 

troligtvis skulle minska för fotbollsallsvenskan skulle även Sveriges fotbollsföreningar drabbas 

hårt ekonomiskt på kort sikt och på lång sikt skulle det kunna vara förödande för svensk fotboll. 

Inkomstkällan från sponsorer är alltså minst sagt viktig för alla fotbollsintresserade parter vare 

sig det gäller supporter eller utövare. 

 

Definitionen och innebörden av sponsring har genomgått en förändring, från ett filantropiskt 

perspektiv till ett mer marknadsstrategiskt handlande skriver Larsson von Garaguly (2016). 

Nationalencyklopedin (2017) definierar sponsring som “en affärsmässig överenskommelse till 

ömsesidig nytta för parterna. Genom att sammankopplas med ett evenemang av stort allmän- 

eller samhällsintresse hoppas sponsorn stärka sin image och trovärdighet” Även Abreu Novais 

och Arcodia (2013, s. 308) talar om samma sak “linking a brand to an event, the image of the 

event can be transferred to the image of the sponsor.” Enligt författarna är imageförändring ett 

av de vanligast förekommande anledningarna till att företag sponsrar. Skatteverket (2005) 

förklarar sponsring som “Med sponsring förstås i regel att ett företag (sponsorn) lämnar 

ekonomiskt stöd till en verksamhet av idrottslig, kulturell eller annars allmännyttig natur.” Det 

ekonomiska stödet “förväntas sedan leda till ökade eller bibehållna inkomster i den verksamhet 

som givaren bedriver”.  

 

Begreppet sponsring innefattar alltså väldigt mycket, grunden är att det sker ett utbyte på en 

marknad mellan två parter som Larsson von Garaguly (2016) skriver om och som NE:s tidigare 
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nämnda definition indikerar. Från den utgångspunkten går det att se sponsring på flera olika 

sätt. Exempelvis endast som en affärsrelation, en investering i förhoppning att kostnaden ska 

generera ökad avkastning i framtiden, en del i företagens marknadsföring eller rent av endast 

som en kostnad, eller som en blandning av alltihop. Det är upp till inblandade parter att 

bestämma hur sponsring bör användas. I vårt arbete har vi valt att förenkla det som en kostnad 

i och med att sponsring redovisas som en kostnad i resultaträkningen i företagens bokföring. 

Samt för att det ur företagens perspektiv är pengar som betalas ut efter sponsringsavtal signeras 

och som sedan ska betalas till föreningen.  

 

Syftet med sponsring har alltså gått från att ge pengar i välgörenhetssyfte till att sponsorn 

förväntar sig en motprestation. Sponsring kan numera ses som en affärsrelation som vilken 

annan som helst som innefattar en betalande part, som är sponsorn och en sponsrad part, i 

idrottens värld är det oftast en förening, utövare eller ett evenemang. För idrottsföreningarna 

och utövarna blir sponsring således ett sätt att anskaffa resurser skriver Larsson von Garaguly 

(2016). Sponsring har blivit ett alternativ till mer traditionell exponering som exempelvis 

reklam och den bransch som dominerar sponsringssektorn är idrotten. Tillskillnad mot 

traditionell reklam och exponering köper den betalande parten rättigheten att använda sitt 

varumärke intill den sponsrade parten som genererar en associationsfaktor. 

 

Sponsringssatsningar inom idrotten i Sverige har överlag ökat stadigt under de senaste åren. 

Den senaste årliga undersökningen som Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM, 2016) 

gör gällande sponsring visar att kostnaderna för sponsring i Sverige 2015 uppgick till 6,9 

miljarder kronor, ett nytt rekord. Av den summan tillfaller nära tre fjärdedelar idrottens förbund 

och föreningar visar samma undersökning (IRM, 2016). Fotbollförbundet är den enskilda aktör 

inom idrotten som får in störst sponsorintäkter årligen i Sverige. Det går dock att konstatera att 

stor del av sponsorpengarna inom fotbollen tillfaller de professionella föreningarna. De tre 

fotbollsföreningar med störst sponsorintäkter drar tillsammans in mer än Svenska 

Fotbollförbundet (Eklund, 2016). 

 

Fotbollsföreningar i Sverige är beroende av sponsorintäkter för att få verksamheten att fungera. 

Inte minst fotbollsföreningar med elitverksamhet förlitar sig till stor del på sponsorer. I snitt för 

de sexton lagen i högsta ligan för herrar (Allsvenskan) kom 34 procent av de totala intäkterna 

2015 från sponsring, reklam och rättigheter. Allsvenska fotbollsföreningarnas totala intäkter 

exklusive spelarförsäljningar landade 2015 på 1.550 miljarder kronor. Av dessa kom 527 
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miljoner kronor från sponsring, reklam och rättigheter enligt rapporten från Deloitte (2016). 

Detta visar på Allsvenska fotbollsföreningars beroende av sponsorintäkter. 

 

Sponsorer kategoriseras på de flesta Allsvenska fotbollsföreningars hemsidor utefter hur stor 

deras ekonomiska insats är till den gällande föreningen. Allt från brons- silver- och guldsponsor 

hela vägen upp till huvudsponsor. Studien kommer att handla om huvudsponsorer eftersom det 

är de enskilt största sponsorerna i respektive förening. Kostnadsstorleken hos huvudsponsorer 

skiljer sig dock från förening till förening. Vad enskilda huvudsponsorer har för mål med sin 

sponsring kan vara svårt att veta exakt och skiljer sig även det åt mellan företagen. I Olofsson 

och Torkelssons (2009) magisteruppsats definierar de att syftet med sponsring är att uppnå 

utstakade mål.  

 

Målen gällande sponsring kan vara av olika karaktär men en majoritet är monetära, alltså 

pengar. Eftersom det är vinstdrivande företag som oftast är huvudsponsorer är det såklart 

vanligt med ett önskvärt framtida tillstånd med fler kunder, ökad försäljning och liknande. 

Målen kan dock även vara av icke monetär karaktär som exempelvis rent välgörande ändamål. 

Vikten av att aktivera sponsring och därigenom få bättre effekt har även det klarlagts allt mer. 

Begreppet aktivering går att beskriva sammanfattat som allt en sponsor gör för att marknadsföra 

och nyttja samarbetet (O’Reilly & Horning, 2013). Rent praktiskt kan det vara alltifrån att 

sponsorn delar ut gratisprodukter intill ett evenemang till att framhäva samarbetet på sociala 

medier genom olika kampanjer. Litteratur som behandlar ämnet aktivering gör det allt som 

oftast med utgångspunkten att ansvaret för att aktivera ligger hos sponsorn. Den 

utgångspunkten har även vi haft i utformandet av vår studie.  

 

Men vilket mål är viktigast för Allsvenska huvudsponsorer och är det så att målen skiljer sig åt 

beroende på hur stor ekonomisk satsning sponsorerna har gjort i föreningarna? Det finns studier 

som behandlar idrottssponsorers mål. Vad gäller Allsvenska huvudsponsorer och huruvida det 

finns en koppling mellan kostnadsstorlek och mål identifierar vi dock en kunskapslucka i 

rådande litteratur, vilket sedermera ligger till grund för vårt arbete. Dessa faktorer tillsammans 

med aktivering är studiens fokus. Aktiveringens problematik ligger i att forskare och litteratur 

anser att det generellt läggs för lite resurser på aktivering samtidigt som sponsringskostnaderna 

ökar. Med det i ryggen vill vi undersöka om detta även gäller för Allsvenska huvudsponsorer. 

Fotboll är som tidigare bevisat den idrott som genererar mest sponsorintäkter i Sverige. Det kan 
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även leda till ett kunskapsbidrag för de Allsvenska fotbollsföreningarna som efter vår studie 

kan få en bild av om och hur mycket deras sponsorer aktiverar sponsringen. 

 

Vår studie riktar sig främst till Allsvenska fotbollsföreningar som kan tänkas ha nytta av den 

när de vill identifiera huvudsponsorers mål. I och med att sponsorintäkterna från företagen 

strömmar in i fotbollsföreningarna och att det är en så pass central inkomstkälla blir det 

viktigt att vårda sina sponsorrelationer för att inte förlora dem. Vi anser att vår studie kan vara 

hjälpsam även när föreningarna ska attrahera nya sponsorer. Föreningarna kommer kunna få 

kunskap om vad deras eventuella nya sponsorer värderar genom att spegla den här studiens 

resultat. Genom att ha vetskap om vad huvudsponsorerna har för mål med sponsringen kan de 

lättare och effektivare rikta sina sponsorerbjudanden skriver Fäldt och Hahne (2007). Studien 

skall bidra till att föreningar enklare kan begripa vilka mål/värden som ligger till grund för 

sponringssatsningar från olika kostnadssegment 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka mål med sponsring som är mest 

framstående hos huvudsponsorer av Allsvenska fotbollsföreningar och huruvida de aktiverar 

sin sponsring. Samt om det går att finna en skillnad i hur de värderar sponsringsmålen beroende 

på hur stor kostnaden är.  
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2. Teori 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Följande kapitel innehåller en diskussion om begreppet mål. Därefter redogör vi för de mål 

med sponsring vi identifierat i rådande litteratur och som kommer ligga till grund för vår egen 

insamling. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Vi vill inleda detta kapitel med att diskutera begreppet mål och vår teoretiska utgångspunkt för 

användandet av det. Detta eftersom begreppet i sig är mångbottnat och kan ha olika betydelser 

beroende på vilken teori som appliceras. 

 

Den stora distinktion som behöver göras när det kommer till användandet av mål gäller hur man 

ser på organisationer. Hur mål uppfattas bestäms utifrån hur organisationens handlande 

uppfattas. Här gäller det framförallt att skilja på om organisationer ses som institutionella eller 

rationellt handlande. Enligt institutionell teori kan mål i princip ses som irrelevant eftersom 

organisationer där influeras av andra organisationer snarare än rationellt handlande (Zetterquist, 

2009). Utifrån detta synsätt avgörs handlandet inte nödvändigtvis av hur uppsatta mål nås så 

effektivt som möjligt utan snarare hur andra organisationer gör och hur man därför “bör” gå 

tillväga. 

 

Ett kanske mer vanligt förekommande sätt att se organisationer är som “rationella verktyg för 

att uppnå önskade mål” (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 5). Enligt Weber finns två typer av 

rationellt handlande utifrån mål. De kan vara antingen “value rational” eller “means-end 

rational” (Kalberg, 1980). I båda dessa fall finns alltså en målrationalitet som saknas hos 

organisationer enligt institutionell teori. Value rational grundar sig i att organisationen handlar 

utifrån mål som stärker organisationens värden. Means-end är en målrationalitet som snarare 

grundar sig i antagandet att människor är ekonomiskt rationella (economic man). Mål sätts upp 

och utifrån det väljs det bästa handlandet för att uppnå dessa. 

 

Vi har i vår studie utgått från Webers tankar kring organisationers och individers rationella 

handlande. Att agerandet sker för att uppnå uppsatta mål och att det finns en medvetenhet kring 

arbetet med mål hos företagen som deltar. Målen kan sedermera vara av olika karaktär, 

monetära eller icke-monetära. Vi har valt att i kommande punkter presentera de mål med 
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sponsring som är mest centrala i rådande litteratur. Utöver det lyfter vi även aktiveringens roll 

för sponsring. Dessa delar kommer, tillsammans med aspekten kostnadsstorlek, återfinnas i 

samtliga av studiens kommande kapitel eftersom de täcker in vårt syfte. Tanken med vår studie 

är att vi bland annat vill se om huvudsponsorers mål med sponsring skiljer sig åt beroende på 

hur stor accositionskostnaden är för företaget. Vi intresserar oss alltså inte för själva 

kostnadsstorleken i sig, utan kostnaden blir endast intressant i vår studie när den kopplas 

samman med företagens sponsringsmål. Vår förhoppning är att dessa tre delar gällande mål, 

kostnadsstorlek och aktiveringsstorlek ska vara centrala i studien och bidra till en tydlighet för 

läsaren framöver. Samt att det i den uppdelningen finns en tydlig koppling till syftet. 

 

2.1 Bidra till ökad försäljning och varumärkeskännedom 
Att öka försäljningen är ett av de vanligaste målen med all marknadsföring, detta konstaterade 

Abratt, Clayton och Pitt (1987) redan för 30 år sedan. Författarna beskrev då att försäljning ofta 

är det slutgiltiga målet med sponsringssatsningar, i slutändan gäller det att bidra till att 

företagets ekonomiska utveckling. 

 

För att öka försäljning krävs att företaget och produkten marknadsförs. Sponsring har på senare 

tid blivit ett allt mer använt verktyg för att nå kunder på ett nytt sätt. Sponsring skiljer sig på 

många positiva sätt från traditionell exponering och reklam. När det kommer till att förmedla 

budskap kring sitt företag och sin produkt menar Meenaghan (2001, s. 101) exempelvis att 

uppfattning av traditionell reklam kontra sponsring skiljer sig stort hos mottagaren. Samma 

författare skriver att “consumers appear to receive sponsorship communications in a halo of 

goodwill”. Goodwill är något vi kommer gå in på i nästa del men i det här fallet använder 

Meenaghan begreppet för att förklara att kommunikation genom sponsring gör att det går att 

möta konsumenter på en plattform där de har mindre försvarsmekanismer aktiverade. Det gör 

att idrottssponsring kan vara ett effektivt sätt att föra ut budskapet kring sin produkt/tjänst och 

därmed stimulera försäljningen. 

 

Att använda sponsring som ett marknadsföringsverktyg kan även ha positiva effekter om ett 

företag vill öka sin exponering och varumärkeskännedom på marknaden skriver Cliffe och 

Motion (2004). Om ett företag är nyetablerat kan sponsringen således vara ett sätt att förankra 

varumärket i kundernas medvetande. Cliffe och Motion (2004) påstår att sponsring är 
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effektivare än många andra marknadsföringsstrategier om syftet att öka sin 

varumärkeskännedom. Sponsringen kan även användas som verktyg om ett företag vill etablera 

sig på en ny marknad och vinna nya kunder. Genom att associeras med idrotten kan företag 

vinna nya kunders medvetande i samband med idrott. Exempelvis skriver Cliffe och Motion 

(2004) om detta när telefonbolaget Vodafone skulle etablerade sig på Nya Zeeland och valde 

då att sponsra ett nationellt rugbylag. Detta gjordes i syftet att först och främst öka 

varumärkeskännedomen, som i slutändan förväntas leda till nya kunder. 

 

2.2 Ökad goodwill och image 
Goodwill är en immateriell tillgång företag kan bygga upp genom att visa upp ett 

samhällsengagemang, exempelvis via ett ekonomiskt bidrag till en förening eller evenemang 

skriver Barkakati, Patra och Das (2016). Om ett företag har som mål att öka sin goodwill kan 

alltså sponsring vara ett väl valt tillvägagångssätt. Förhoppningen från företagens sida är att 

föreningens eller evenemangets goodwill ska smitta av sig på deras egna varumärke skriver 

Madrigal (2001). Med detta som mål är det alltså en associationsfaktor som motiverar företagen 

att sponsra för att på så vis lyfta sitt egna varumärke. 

 

Ett nära besläktat ord till goodwill är image. Det handlar om hur ett företag uppfattas av 

omgivningen. Det är inte lätt att styra omgivningens tankar och uppfattning om ett varumärke. 

I det syftet kan idrotten vara behjälplig skriver Gwinner och Eaton (1999). Enligt samma 

författare är vanliga mål för företag som sponsrar att öka varumärkeskännedomen och etablera, 

stärka eller ändra företagets image. Image kan alltså vara ett mål med sponsorsamarbeten. 

 

2.3 Intern marknadsföring 
Att skapa en god företagskultur där de anställda trivs på arbetet kan ha positiva effekter på deras 

arbete vilket i slutändan gynnar företaget. Sponsring kan ha effekter som gör att de anställda 

motiveras och trivs på en arbetsplats där företaget sponsrar en förening, utövare eller 

evenemang (Cliffe & Motion, 2004). Även i Farrelly och Greysers (2012) studie visar det sig 

att sponsring kan vara en del av flera olika faktorer som motiverar ett företags personal. Detta 

gör att ett beslutfattande om sponsring kan härledas till att företagets mål med sponsringen kan 

vara att måna om sin personal. Slutligen skriver Cliffe och Motion (2004) att sponsringen kan 
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involvera de anställda mer och då öka passionen och lojaliteten för företaget. Beslut om en 

sponsringssatsning kan alltså ha målet att öka de anställdas engagemang för företaget - en intern 

marknadsföringsåtgärd. 

 

2.4 Nätverks- och relationsstärkande mål 
En vanligt förekommande motprestation som idrottsföreningar erbjuder är nätverksträffar och 

evenemang som anordnas för sponsorer. Positiva effekter i allmänhet vid nätverkande är att det 

kan skapa och förstärka relationer. Nätverksbyggande i samband med sponsring kan enligt 

Honkanen och Karlssons (2011) studie leda till att utbyte sker mellan fler parter än enbart den 

sponsrade parten och sponsorn. Att erbjuda den här typen av affärsnätverk är en tänkbar 

motprestation från den sponsrade partens sida som vi tycker är relevant att lyfta då nätverkandet 

skulle kunna vara ett tänkbart mål med att sponsra en idrottsförening. 

 

Ett annat potentiellt mål med sponsring vad gäller nätverk och relationer är att nyttja 

sponsringen för att stärka befintliga kundrelationer. Dolphin (2003) nämner detta som ett 

användningsområde för sponsrande företag. Inom fotbollssponsring är det tänkbart att matcher 

och evenemang används för att fördjupa relationen med vissa kunder och därigenom utveckla 

samarbetet. 

 

2.5 Övriga mål med sponsring 
Utöver de mål som vi har nämnt tidigare i teorin är vi medvetna om att finns det ytterligare mål 

som företag kan ha med sin sponsring men som oftast inte nämns i litteraturen i förhållande till 

större sponsorsatsningar. Exempel på sådana mål som vi identifierat är att företaget vill ta ett 

samhällsansvar eller att det är sponsring med lokal förankring. 

 

Meenaghan (2001) skriver att sponsring som fenomen kan ge samhället nytta vilket i sin tur 

kan vara företagens mål med att sponsra fotbollsföreningar, det vill säga målet är att det ska 

generera ett bättre samhälle och det blir ofta en del i företagens CSR-arbete (Coperate social 

responsibility). Om ett företag har som mål att deras sponsring ska ge samhället och idrotten ett 

ekonomiskt bidrag kan det föjdaktigen skapa goodwill och förbättra varumärkesimage skriver 

Flöter, Benkenstein och Uhrish (2015). 
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Det andra målet vi valt att lyfta fram bland övriga mål med sponsring är att vilja gynna det 

lokala laget och därmed den lokala staden. För det enskilda företaget kan sponsringen generera 

en ökad lokal kännedom och image skriver Mäki och Sjöstrand (2007). Det här målet gäller 

alltså främst företag som starkt vill förknippa sig med en stad eller ett lag. 

 

2.6 Aktiveringens roll inom sponsring 
Begreppet aktivering går att beskriva sammanfattat som allt en sponsor gör för att marknadsföra 

och nyttja samarbetet (O’Reilly & Horning, 2013). I vår studie har vi därför förklarat aktivering 

för huvudsponsorerna som deltagit som “all kostnad för sponsringen som är utanför det som 

direkt tillfaller föreningen. Alltså alla aktiviteter som görs för att marknadsföra och nyttja ert 

sponsorsamarbete”. Aktivering får alltså ses som en kostnad utöver den initiala 

associationskostnaden. 

 

O’Reilly och Horning (2013) har skrivit en studie som syftar till att fördjupa kunskapen kring 

aktivering av sponsring samt vilken ratio av aktivering kontra associationskostnaden som krävs. 

Aktivering är ett begrepp som kan innefatta många olika handlingar. Hur aktivering av 

sponsring går till kan skilja sig och det finns utrymme för fantasifulla lösningar inom området. 

Associerad reklam och produkttester på plats hos den sponsrade parten ses exempelvis som 

relativt standard numera anser O’Reilly och Horning (2013). Rent konkret kan det alltså skilja 

sig enormt från sponsor till sponsor hur aktiveringen sker. Utöver exemplet med associerad 

reklam kan en sponsor för att aktivera sin sponsring exempelvis: Finnas på plats med försäljning 

vid arenan, ge bort matchbiljetter till sina anställda eller bjuda med en viktig kund till en match. 

Det finns fler sätt att aktivera sin sponsring på än vi har möjlighet att skriva ut i vår text.  

 

Många författare poängterar vikten av aktivering av sponsring. Weeks, Cornwell och Drennan 

(2008) pekar på ett tydligt samband mellan aktivering och effekt av sponsring. Sylvestre och 

Moutinho (2007) tar upp att den initiala kostnaden bara ger ett företag rätten att nyttja 

varumärket de sponsrar, huruvida företaget sedan gör det eller lyckas är en annan fråga. Hur 

mycket som bör spenderas på aktivering finns det skilda åsikter om i rådande litteratur, allt från 

att lägga lika mycket på aktivering som på association till många gånger fler än så. Sylvestre 
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och Moutinho (2007) konstaterar sammanfattande att kostnaderna i att marknadsföra och nyttja 

associationen bör räknas in i den totala kostnaden för sponsringen. 

 

Svenska företag har svårt att aktivera sin sponsring på ett effektivt sätt. I en artikel från Dagens 

Industri (2008) nämns att “vart tionde företag lägger mer än hälften av sin sponsringsbudget 

på aktivering. 18 procent av företagen lägger mindre än 10 procent av budgeten”. Det får ses 

som låga siffror gällande aktivering. Samtidigt förtydligar Jan Dahlberg som var sponsringschef 

för If Skadeförsäkring och ordförande i Sveriges annonsörers sponsringskommitté att “Svenska 

företag har mycket att lära av företag i andra länder. I övriga Europa används i genomsnitt 

hälften av sponsringsbudgeten på aktivering” (Djerf, 2008). 

 

En internationell undersökning som IEG (2016) genomförde förra året visade att kostnaden för 

aktiveringen i snitt för deltagarna var 2.20 dollar för varje satsad dollar i association. Resurserna 

som läggs på aktivering av sponsring ökar stadigt men frågan är om svenska företag hänger 

med i den utvecklingen. 
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3. Metod 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Det här kapitlet beskriver studiens tillvägagångssätt och metod. Det som tas upp är: 

Forskningsansats och kunskapsbidrag, urval och bortfall, utformning av enkät, diskussion om 

studiens trovärdighet, tillvägagångssätt för tolkning av data samt metodkritik. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3.1 Forskningsansats och kunskapsbidrag 
Vi utgick i vår studie från teori inom området för att sedan samla in data. Det här 

tillvägagångssättet liknar det Eriksson och Hultman (2014) kallar en deduktiv forskningsansats. 

En sådan ansats valdes eftersom det finns gott om tidigare litteratur och forskning inom ämnet 

som vi använt oss av i utformningen av detta arbete. Förhoppningen var att vårt arbete skulle 

bygga vidare på tidigare forskning samt bidra till ökad kunskap inom området och därigenom 

fylla kunskapsluckan vi identifierade. 

 

Kunskapsbidraget med vår studie utöver vad som redan var forskat kring ämnet var att öka 

förståelsen för vilka mål just Allsvenska huvudsponsorer värdesätter högst. Därtill undersöka 

om Allsvenska huvudsponsorer aktiverar sin sponsring och om det gick att finna en skillnad i 

mål beroende på hur mycket sponsorn betalat för sin sponsring. Dem vi tänkte oss skulle kunna 

ha störst nytta av resultatet var framförallt Allsvenska fotbollsföreningar som efter studien 

skulle få en bild av vad huvudsponsorer har för mål med sponsring. På så sätt får 

fotbollsföreningarna kunskap om kundens mål, något de kan ha användning av vid rekrytering 

av nya samt förlängning av avtal med befintliga sponsorer. 

 

3.2 Urval 
Eftersom syftet är att öka förståelsen för huvudsponsorer av Allsvenska fotbollsföreningar vill 

vi kunna uttala oss om den populationen. Totala antalet Allsvenska huvudsponsorer inför 

säsongen 2017 var 84 stycken fördelat på sexton föreningar exklusive tröjsponsorer utifrån vad 

vi identifierade på samtliga Allsvenska fotbollsföreningars hemsidor. Vi bortsåg från 

tröjsponsorer eftersom i princip alla lag har något av ett följande företag: Nike, Adidas eller 

Puma, som tröjsponsor och benämner det som huvudsponsor. Hur många huvudsponsorer 
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respektive förening har skiljer sig åt men samtliga Allsvenska fotbollsföreningar har mellan 2-

11 stycken huvudsponsorer. Utifrån hela populationen på 84 huvudsponsorer valde vi att ta ett 

stickprov på 32 huvudsponsorer som skulle delta i studien, två från vardera förening i 

Allsvenskan. Vi gjorde dessa urval utifrån begränsat med tid och resurser med stöd från Trost 

(2012) som anser att det är allt för omfattande att ibland kontakta hela populationen. 

Ambitionen var att göra ett representativt urval för att kunna säga något om den större 

populationen. Trots att studien inte utfördes på samtliga huvudsponsorer var förhoppningen att 

den skulle kunna kan ge en indikation på vad som är gällande för gruppen Allsvenska 

huvudsponsorer. 

 

Eftersom det från fotbollsföreningarnas sida inte sker en uppdelning inom kategorin 

huvudsponsor ansåg vi att det inte spelade någon roll för oss vilka två huvudsponsorer från 

varje förening vi kontaktade. Vi bestämde oss utifrån den aspekten för att göra ett obundet 

slumpmässigt urval (Trost, 2012) genom en lottning. Lottningen skedde förening för förening, 

samtliga huvudsponsorer för en förening skrevs ned på lappar och sedan drogs två från 

respektive förening fram. Denna process genomfördes sexton gånger och därefter hade vi 32 

huvudsponsorer att ta kontakt med. De 32 huvudsponsorerna kontaktades via mailadresser vi 

hittade på deras hemsidor och därigenom frågade vi dem om medverkan. 

 

3.3 Enkät 
Vi valde att använda oss av en enkät för vår datainsamling. Eriksson och Hultman (2015) 

förklarar att enkäter är ett standardiserat insamlingssätt som lämpar sig när forskare vill ställa 

samma frågor till ett flertal personer. Vi bedömde att en enkätundersökning kunde besvara 

samtliga delar av vårt syfte och vi utformade den med både öppna och delvis stängda frågor. 

Vi valde att använda oss av en enkät som kunde besvaras antingen via telefon eller webben 

beroende på vad respondenten föredrog. En webbenkät har fördelen att den är lätt att distribuera 

och kostnadseffektiv skriver Trost (2012). I vårt fall underlättade det rent geografiskt då 

fotbollsföreningarnas huvudsponsorer är utspridda över landet. Skulle vi ha besökt alla rent 

fysiskt hade det blivit för tidskrävande. 

 

För att bemöta risken med låg svarsfrekvens på våra webbenkäter som Trost (2012) skriver om 

valde vi att först kontakta de valda företagen för att komma i kontakt med relevant 
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kontaktperson som kunde besvara enkäten. Respondenterna vi fick kontakt med fick frågan om 

att besvara enkäten och gavs möjligheten att göra det via antingen webben eller telefon. På så 

sätt minskade vi risken för externt bortfall. 

 

3.4 Utformning av enkät och operationalisering 
För att skapa vår enkät använde vi oss av verktyget SurveyMonkey. Det lät oss utforma de 

frågor vi ville och vi kunde genom det enkelt få en enkät anpassad för webben. SurveyMonkey 

underlättade också för oss när svaren väl kommit in med sortering och sammanställning av data. 

Samtliga frågor som användes finns bifogade i bilaga 1 och nedan motiveras utformningen och 

val av frågor till enkäten. 

 

I början av enkäten utformade vi några inledande frågor som underlättade för oss i efterföljande 

resultat och- analysarbete. Frågorna påminner om det Trost (2012) benämner som sakfrågor. 

Sakfrågorna syftade till att berätta för oss vilket företag respondenten representerar, vilken 

förening de sponsrar samt under hur lång tid de har sponsrat föreningen. Frågan om vilket 

företag som svarade gjorde att vi kan se vilka branscher som finns representerade och vilken 

typ av marknad de riktar sig mot. Vi anser dock att vi inte kan använda oss av en indelning 

utifrån bransch utan att riskera att avanonymisera huvudsponsorerna. Däremot kan vi dela upp 

dem utifrån om de riktar sig mot en konsumentmarknad eller en affärsmarknad. Detta behandlar 

vi mer i analyskapitlet. Dessa sakfrågor har inte den direkta koppling till syftet som 

efterföljande frågor har men var alltså till hjälp gällande sorteringen av data. 

 

Den första frågan utöver sakfrågorna var fråga 3, den utformades med den här delen av vårt 

syfte i åtanke: om det går att finna en skillnad i hur de värderar sponsringsmålen beroende på 

hur stor kostnaden är. Genom att få reda på vilken kostnadsstorlek huvudsponsorerna hade var 

tanken att sedan kunna koppla samman det med vilka mål de värderade högst i kommande 

fråga. Kostnadsstorleken kunde besvaras med hjälp av svarsalternativ i form av 250.000 

kronorsspann. På så sätt behövde inte respondenten besvara exakt hur stor kostnaden är men vi 

kunde ändå dela in huvudsponsorerna i olika segment utefter kostnadsstorlek. Vi förtydligade 

för respondenten att vi här menade kostnaden exklusive eventuella aktiveringskostnader. Det 

är värt att nämna att innan vi valde detta tillvägagångssätt undersökte möjligheten att använda 

sekundärkällor för att ta reda på företagens kostnad, främst årsredovisningar. Det visade sig 
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dock att de Allsvenska huvudsponsorer vi undersökte detta på inte redovisade sin sponsring 

under egen rubrik, eller i vissa fall redovisade sin sammanlagda sponsring och att det därmed 

inte gick att urskilja specifika föreningar. Svaren vi sökte efter fanns alltså inte omedelbart 

tillgängliga i externredovisningen utan i sådana fall i internredovisningen. Årsredovisningarna 

visar dessutom företagens föregående års resultat och inte kommande som vi valt att rikta in 

oss på. Utifrån detta valde vi att inkludera en fråga i enkäten om kostnadsstorlek för att få 

information om kostnaden direkt från sponsorerna.  

 

Fråga 4 utformades för att kunna kartlägga vilka mål som värderades högst av de 

huvudsponsorer som deltog i enkäten. Alltså för att kunna öka förståelsen för vilka mål med 

sponsring som är mest framstående hos huvudsponsorer av Allsvenska fotbollsföreningar som 

är en del av vårt syfte. För att besvara detta identifierade vi, utifrån det vi tagit upp under punkt 

2.1 till och med punkt 2.5 under teorikapitlet, de nio mål som vi bedömde som mest relevanta 

för Allsvenska huvudsponsorer. Eftersom vi ville öka förståelsen för vilka mål som är mest 

framstående hos Allsvenska huvudsponsorer valde vi att låta dem värdera respektive mål med 

hjälp av likertskalor från 1-7, där ett motsvarade “Inte alls viktigt” och sju “Väldigt viktig”. 

 

För att minimera risken att vi missade något mål företaget värderar frågade vi under fråga 5 om 

det var något mål vi hade missat och i sådana fall bad vi de skriva det i enkäten/säga det i telefon 

samt bedöma hur viktigt det var för dem på samma sjugradiga likertskala. 

 

Den sista frågan, fråga 6, utformades för att besvara huruvida de aktiverar sin sponsring som 

även det är en del av vårt syfte. Här fick respondenten fylla i om de aktiverar sin sponsring och 

i sådana fall uppskatta hur mycket de aktiverat för kommande säsong angett i procent i 

förhållande till sponsringskostnaden gentemot associationskostnaden. Endast de som svarade 

ja på frågan om de aktiverar ombads fylla i hur stor aktiveringskostnaden var. De fick förklarat 

hur de skulle gå tillväga genom denna text: Om du svarar "Ja", i förhållande till er 

grundinvestering i sponsringen, i procent, ungefär hur mycket spenderas på aktivering? 

(Exempel, investeras 1kr i själva sponsorsamarbetet och utöver det 1kr i aktivering är 

aktiveringskostnaden 100%). Vi valde att utforma frågan på detta sätt eftersom det kan vara 

svårt att uppskatta exakta framtida aktiveringskostnader och likt frågan om 

associationskostnaden kan det vara känsligt att avslöja exakta summor. Därför ansåg vi att om 

respondenten fick svara procentuellt i förhållande till associationskostnaden kunde de 

ungefärligt uppskatta hur stora aktiveringskostnaderna är utan att exakt veta. Aktivering 
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bedömdes vara en relevant aspekt att ta med eftersom rådande teori gör gällande att svenska 

sponsorer generellt aktiverar sin sponsring lite i en internationell jämförelse. Vi ville ha svar på 

om detta även gäller för huvudsponsorer till Allsvenska fotbollsföreningar. 

 

Till slut tackade vi respondenten för deras deltagande och skrev våra och vår handledares 

kontaktuppgifter om de hade några funderingar kring enkäten. Enkäten var uppdelad i fyra delar 

som vi ser det - en del med sakfrågor, en gällande kostnadsstorlek, en gällande mål med 

sponsring och en avslutande del gällande aktivering. 

 

3.5 Datainsamling och bortfallsanalys 
Av de 32 huvudsponsorer som tillfrågades att delta gick 15 med på att besvara enkäten. Vi fick 

in 16 svar då ett företag var huvudsponsor åt två Allsvenska fotbollsföreningar. Det externa 

bortfallet av antalet respondenter blev alltså 17 stycken. Alla som deltog besvarade samtliga 

frågor. Det interna bortfall vi fick var att två respondenter inte fyllde i frågan kring aktivering 

korrekt. Dessutom fyllde de som besvarade följdfrågan till fråga 5 inte i sin värdering av målet 

vilket gör att även deras svar sorterades bort. 

 

Respondenterna fick från tisdag den 18 april klockan 10.00 till och med fredag den 21 april 

klockan 23.59 på sig att besvara enkäten. Ett påminnelsemail skickades ut den 20 april till de 

som gått med på att svara på enkäten men inte hade gjort det än, vilket var fyra stycken 

respondenter. Efter påminnelsemailet var det två av dessa respondenter som besvarade enkäten 

via webben. Samtliga respondenter som deltog föredrog att svara på enkäten via webben men 

gavs chansen att svara via telefon. 

 

3.6 Studiens trovärdighet 
För att en undersökning skall vara giltig och tillförlitlig bedöms validitet och reliabilitet skriver 

Körner och Wahlgren (2015). Validitet beskrivs i Bjereld, Demker och Hinnefors (2009, s. 112) 

något förenklat som “i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att mäta”. Om 

undersökningen bedöms ha hög validitet har den alltså en hög giltighet. Validitet beskriver vad 

det är som mäts och reliabilitet beskriver hur det mäts. För att granska reliabiliteten beaktas hur 

mätningen har genomförts och om resultatet anses kunna återupprepas flera gånger, därmed 
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bedöms undersökningens tillförlitlighet (Bjereld et al., 2009). Undersökningen måste ha hög 

reliabilitet om ens validiteten ska kunnas bedömas. Undersökningen måste således vara korrekt 

genomförd annars fallerar hela undersökningen och om den är valid eller inte har ingen 

betydelse på grund av låg reliabilitet skriver Bjereld et al., (2009). 

3.6.1 Validitet 

För att ge vår undersökning hög validitet och då avse mäta det vi verkligen vill mäta 

operationaliserade vi enkätfrågorna utifrån vårt syfte (läs: 3.4). Vår ambition var att ringa in 

alla frågor och begrepp utifrån syftet: mål, aktivering och kostnadsstorlek. Eftersom vårt syfte 

gällande mål var att öka förståelsen för vilket som var mest framstående använde vi oss av 

likertskalor. Med hjälp av det kunde respondenten göra en värdering vilket var viktigt för oss 

när vi sedan sammanställde datainsamlingen. 

 

Vi ville ha en enkät som endast fångade in västliga frågor utifrån syftet och att den  skulle vara 

enkel att besvara för respondenterna med tydliga frågor som Trost (2012) poängterar ger en hög 

validitet och reliabilitet. Genom att utforma tre frågor som direkt berörde vårt syftes tre delar 

tycker vi att vi lyckades få in data gällande det vi ville mäta. 

3.6.2 Reliabilitet 

Vår ambition var att datainsamlingen skulle vara så pass tillförlitlig att den vid återupprepade 

försök skulle ge samma/liknande resultat och minimera slumpens påverkan (Trost, 2012). För 

att ge undersökningen hög tillförlitlighet ville vi minska risken för att enkäten skulle uppfattas 

som svårtolkad samt om det fanns några direkta felaktigheter i den. Krångliga och lätt 

missuppfattade frågor samt användande av negationer gör att respondentens svar tappar 

trovärdighet. Frågan gällande aktivering gavs tillsammans med en kort förklaring till begreppet 

och ett exempel på hur respondenterna skulle ange sitt svar i procent. Överlag fick vi inga 

återkopplingar om att respondenterna inte förstod frågorna, ett lågt internt bortfall och en 

datainsamling som går i linje med tidigare forskning gällande mål och aktivering. För att 

säkerställa att enkätens utformning och funktion fick vår handledare och vänner till oss ge 

feedback på enkäten och därefter skickade vi ut den till våra respondenter. 
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3.7 Tolkning av data och metodkritik 
Den data vi samlade in till vår studie finns analyserad i kapitel 5. Analysen gällande mål (fråga 

4) gjordes utifrån hur huvudsponsorerna värderade målen. I och med att de svarade på frågan 

med hjälp av en sjugradig likertskala gick det att se vilka mål som värderades högst och lägst 

eftersom de sträckte sig från Inte alls viktigt till Mycket viktigt. Utifrån insamlad data 

sammanställde vi det i ett stapeldiagram för att enkelt visualisera värderingen av mål hos 

Allsvenska huvudsponsorer. Den övriga data som är kopplad till vårt syfte gäller aktivering och 

kostnadsstorlek och är av mer faktamässig karaktär vilket bidrar med en kategorisering i 

analysen. 

 

Den stora kritik vi har i förhållande till vår metod har att göra med antal svarande och 

svarsfördelning på en specifik fråga. Först och främst anser vi att 16 svar gör det svårt att uttala 

oss generellt om gruppen huvudsponsorer till Allsvenska fotbollsföreningar. Även om svaren 

kan ge en indikation på hur det ligger till hade fler svar varit att önska, “ju större urval desto 

större sannolikhet att det skall vara representativt” som Trost (2012, s. 37) skriver. 

 

Hur hade vi kunnat lösa problemet med för få svar? Vi hade kunnat kontakta fler 

huvudsponsorer. Om vi tillfrågat fler och då haft ett större urval hade ett liknande bortfall inte 

varit lika kostsamt. En annan aspekt var svarstiden, om vi gett respondenterna mer tid att svara 

på enkäten hade vi fått in fler svar. Några dagar efter att vi stängt ned enkäten hörde två 

huvudsponsorer av sig att de kunde tänkas svara på enkäten. Men då vi redan påbörjat studiens 

resultat- och analysarbete samt stängt ner enkäten fick vi tacka nej till deras medverkan. 

Anledningen till att vi inte gjorde något av dessa förslag beror främst på tiden, vi var tvungna 

att driva processen framåt och kunde inte vänta in svar allt för länge. 

 

Vid utformningen av webbenkäten var vi medvetna om risken för lägre svarsfrekvens än om vi 

skulle träffa respondenterna i ett fysiskt möte och be dem fylla i svaren. Detta påtalar även Trost 

(2012) men på grund av att våra respondenter är utspridda i landet var det vårt enda realistiska 

alternativ. En annan risk med webbenkäter är att vi inte kan säkerhetsställa vem som svarade 

på den. Däremot var ambitionen att alltid nå den inom företaget som har kunskap om deras 
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sponsring. Vi kontaktade alla huvudsponsorer separat med personliga mail och tror att vi 

därigenom fått rätt respondenter till enkäten även om vi inte kan säkerställa detta. 

 

Den sista kritiken gentemot oss själva är utformningen av frågan gällande kostnadsstorlek, se 

fråga 3 i Bilaga 1. Kritiken grundar sig i den låga svarsfrekvensen vi fick då hälften svarade 

Vet ej/Vill ej svara. På grund av det kunde vi inte se någon skillnad i målen jämfört med hur 

stor kostnadsstorleken var, som en del i vårt syfte berörde. Eftersom det gäller pengar är det en 

känslig fråga att besvara, det visste vi på förhand och försökte tackla det genom att de fick svara 

inom olika spann. Däremot kanske vi ändå var naiva som trodde att en majoritet skulle besvara 

frågan. Med facit i hand hade vi gjort det annorlunda om vi gjort det igen, kanske försökt 

undersöka en skillnad i mål utifrån föreningarnas omsättning, storlek eller någon annan 

liknande variabel. 
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4. Resultat 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Under detta kapitel presenteras resultatet vi fick fram från enkätundersökningen. Vi har valt 

att dela upp resultatet i följande tre kategorier: mål, aktivering och kostnadsstorlek. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

4.1 Mål 
Eftersom vårt syfte bland annat är att öka förståelsen för vilka mål med sponsring som är mest 

framstående hos huvudsponsorer av Allsvenska fotbollsföreningar fick respondenterna svara 

på hur viktigt varje mål är för dem. Under denna punkt kommer vi således att presentera vilka 

mål vi funnit är viktigast för huvudsponsorer av Allsvenska fotbollsföreningar överlag oavsett 

kostnadsstorlek. Vi har valt att dela upp och presentera målen utifrån samma uppdelning som 

vi hade under teorikapitlet. Vi vill innan resultatpresentationen förtydliga en sak, det resultat 

som presenteras är en sammanställning av vad samtliga huvudsponsorer svarat. Det säger alltså 

ingenting om hur högt respektive sponsor rankar respektive mål. Det kan således vara så att 

vissa mål värderas högt av en sponsor samtidigt som det bedöms som inte alls viktigt för en 

annan. Resultatet ger därför endast en generell bild för vilka mål som värderas högst eller är 

vanligast förekommande hos Allsvenska huvudsponsorer. Vissa huvudsponsorer ser 

naturligtvis vissa av de mål vi tagit fram som irrelevanta, för dessa fall anser vi att 

svarsalternativet inte alls viktigt gav huvudsponsorerna chansen att visa det.  

 

Vi börjar med att redovisa hur viktiga samtliga mål bedömdes vara för huvudsponsorerna i 

Figur 1. Utifrån samtliga insamlade svar presenteras resultatet genomsnittligt på en skala 0-10 

där 10 utgör Mycket viktigt och 0 Inte alls viktigt. Respondenterna värderade målen på en 

sjugradig likertskala men Surveymonkey, det verktyg som vi sammanställde resultaten med 

hjälp av, slog ut detta på en tiogradig skala. Därav presenteras det enligt 0-10.	
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Figur	1:	Allsvenska	huvudsponsorers	mål	med	sponsring	

 

Respondenterna gavs utöver dessa svarsalternativ möjligheten att skriva i om det var något mål 

som de hade med deras sponsring som vi inte hade med i enkäten. Tre av sexton fyllde i att de 

hade ytterligare mål. Målet för två av dessa visade sig vara att gynna ungdomsidrotten samt ha 

ett hållbarhetsarbete med mål att skapa lokala idoler för ungdomarna. En huvudsponsor svarade 

även att avtalet innefattade rabatt på årskort och matchbiljetter för företagets kunder, det anser 

vi dock bör falla inom ramen för målet Förbättra relationer med befintliga kunder. Men då 

ingen av de tre respondenterna angav hur viktigt det var för dem kan vi inte lägga till det i 

resultatet och får då bortse från deras svar som ett internt bortfall. Överlag fyllde samtliga 

huvudsponsorer i Mycket viktigt på minst ett av de mål vi presenterade. 

4.1.1 Bidra till ökad försäljning och 
varumärkeskännedom 

Tre av de mål som huvudsponsorerna ombads att bedöma berörde 

försäljning och varumärkeskännedom. De visas i Figur 2. Vi 

gjorde en skillnad i försäljningsmål, beroende på om 

huvudsponsorns mål var att öka försäljningen gentemot befintliga 

kunder eller nå nya kunder.	 

 

Det mål som fick allra högst genomsnitt inom denna kategori och 

som även var mest framträdande i hela undersökningen var Ökad 

varumärkeskännedom med ett genomsnitt på 9,06 på en tiogradig 
Figur	2:	Ökad	försäljning	och	
varumärkeskännedom 



27	
	

skala som Figur 2 visar. Undersökningen visar tydligt att huvudsponsorers mål med 

sponsringen väldigt ofta handlar om att öka varumärkeskännedomen då tretton av sexton 

svarade att det var Mycket viktigt för dem. Resultatet visar också tydligt att huvudsponsorerna 

bedömer det som ett viktigare mål att Nå nya kunder än att öka försäljningen gentemot sina 

befintliga kunder. 

4.1.2 Bidra till ökad goodwill och image 

Bidra till förhöjd/ändrad image och Bidra till samhället/vara engagerad 

i samhället och därigenom öka företagets goodwill var de mål som togs 

upp för att täcka in goodwill och image som lyftes fram under teorin. 

 

Allsvenska huvudsponsorer bedömde att dessa mål var viktiga för dem. 

Det genomsnittliga resultat vi fick fram hamnade på 7.06 på en tiogradig 

skala för målet som berörde företagets goodwill och 6.75 för målet som 

berörde företagets image. Totalt sett bedömdes dessa mål som näst högst 

och tredje högst i vår undersökning.  

4.1.3 Intern marknadsföring 

Figur 4 visar respondenternas svar på hur de bedömde målet Förbättra interna 

relationer till anställda och öka motivation, som var det mål som berörde intern 

marknadsföring. Med ett genomsnitt på 4,31 av 10 bedömdes detta mål som minst 

viktigt i jämförelse med övriga mål som lyftes fram.  

     4.1.4 Nätverks- och relationsstärkande mål 

De två målen som figur 5 visar ringade in nätverk- och 

relationsstärkande mål. Respondenterna fick bedöma hur viktigt 

Förbättra relationer med nuvarande kunder och Skapa nya relationer med 

andra företag/externa intressenter var för deras sponsring. Utifrån de 

insamlade svaren kan vi se att skapa nya relationer med ett genomsnitt på 

6.25 är viktigare än att skapa en god relation till nuvarande kunder vars 

genomsnitt blev 4.56. 

 

Figur	3:	Ökad	goodwill	och	
image 

Figur	4:	Intern	
marknadsföring 

Figur	5:	Nätverks-	och	
relationsstärkande	mål	
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4.1.5 Övriga mål 

Figur 6 visar Bidra till stadens utveckling genom att gynna den lokala föreningen 

placerade vi under Övriga mål i teorikapitlet. De fanns i rådande litteratur men 

passade inte in under övriga punkter. Det fick ett väldigt spritt resultat. Fem 

huvudsponsorer svarade att det var mycket viktigt medan två svarade att det inte var 

viktigt alls och resterande svar var utspridda på alternativen däremellan. Det gav ett 

genomsnitt på 5,75 av 10. 

 

4.2 Aktivering 
En av enkätfrågorna rörde aktivering av sponsring hos de Allsvenska huvudsponsorerna. På 

frågan fick respondenterna ange om de aktiverade sponsringen och i sådana fall hur stor 

aktiveringskostnaderna är i förhållande till associationskostnaden angett i procent. Figur 7 visar 

på resultatet för huruvida huvudsponsorerna 

aktiverar sin sponsring alls. En majoritet uppger 

att de aktiverar sin sponsring i någon form. Fyra 

av tolv svarade nej på frågan om de aktiverar sin 

sponsring. De tolv huvudsponsorer som uppgav 

att de aktiverade gav tio stycken svar på hur stor 

aktiveringskostnaden är procentuellt i 

förhållande till associationskostnaden. Två 

respondenter angav alltså inte hur mycket de 

aktiverade. Resultatet från de som angav sin 

aktiveringsstorlek blev genomsnittet 10 procent 

(i förhållande till associationskostnaden). Av alla svar som uppgavs var samtliga inom spannet 

5-25 procent. Det vanligast förekommande svaret var tio procent, det uppgav fem av de tio 

huvudsponsorerna som uttalade sig om sin aktiveringsstorlek.  

4.3 Kostnadsstorlek 
Den andra delen från vårt syfte var att se om det går att finna en skillnad i hur de värderar 

sponsringsmålen beroende på hur stor kostnaden är. För att besvara det frågade vi 

respondenterna hur stor deras kostnad för sponsringssamarbetet (exklusive aktivering) var inför 

Figur	6:	Övriga	mål 

Figur	7:	Aktivering	eller	ej 
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den Allsvenska säsongen 2017 till vald förening. På grund av att frågan kan vara känslig att 

besvara samt att respondenten eventuellt inte har kunskap om företagets kostnader för sponsring 

la vi till alternativet Vet ej/Vill ej svara. Detta blev också det vanligast förekommande svaret. 

Figur 8 visar fördelningen på respondenternas svar, de alternativ som ingen fyllde i finns inte 

med i diagrammet. 

 

	
Figur	8:	Kostnadsstorlek	

	

Eftersom en så stor del av respondenterna valde att inte uppge kostnadsstorleken blir det svårt 

för oss att uttala oss om skillnader i mål beroende på sponsringskostnaden till föreningarna som 

vi hade tänkt på förhand. Det vi dock kan se utifrån svaren  är en indikation på vilka mål som 

är viktigast för huvudsponsorer som sponsrar mellan 250.001-500.000 kronor. Detta eftersom 

sex av åtta hamnade inom detta spann av de som angav hur stor deras sponsringskostnad är för 

kommande säsong.  

 

Figur 9 visar hur viktigt sponsringsmålen är för kategorin huvudsponsorer som sponsrar med 

mellan 250.001-500.000 kronor. Det presenteras genom ett genomsnittligt resultat på en skala 

0–10 utifrån samtliga insamlade svar. 
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Figur	9:	Mål	med	sponsring	hos	sponsorer	i	kategorin	250	000-500	000	kronor 

 

Inom detta segment är målen Ökad varumärkeskännedom och Bidra till samhället/vara 

engagerad i samhället och därigenom öka företagets goodwill mest framstående och värderas 

lika högt av huvudsponsorerna. Den mest framstående skillnaden gentemot Figur 1 är att 

samhälls-och lokala mål värderas högre av sponsorer i det här skiktet. Samt att ökad försäljning 

gentemot nuvarande kunder värderades som minst viktigt.  
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5. Analys 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

I det här kapitlet analyserar vi resultatet som presenterats i tidigare kapitel. Vi börjar med en 

analys av hur framstående sponsringsmålen var för sponsorerna. Efter det analyseras även 

aktivering och mål med sponsring utifrån kostnadsstorlek. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

5.1 Mål 
En intressant aspekt utifrån resultatet för vilka mål huvudsponsorerna hade är de gällande 

vårdande av nuvarande relationer kontra möjligheten att skapa nya relationer. Målen som gäller 

försäljning samt nätverksbyggande valde vi att dela upp på det sättet - alltså vad är viktigast, 

att nå nya kunder eller öka försäljningen gentemot befintliga kunder? Samt - vad är viktigast, 

att förbättra relationer med nuvarande kunder eller att skapa nya relationer med andra 

företag/externa intressenter? För båda dessa var det viktigare för huvudsponsorerna att nå nya 

kunder och samarbeten, att fokusera på det externa. Att sponsra visar sig vara en 

marknadsföringsåtgärd som kan användas när företag vill slå sig in på nya marknader och 

därigenom nå nya kunder, likt Cliffe och Motion (2004) argumenterade för tidigare i 

teorikapitlet. Utan att namnge några företag som deltog i vår enkät så var det inget företag med 

direkt idrottsanknytning. Detta stärker Cliffe och Motions (2004) tankar om att sponsring av 

idrott kan vara en plattform där ambitionen ofta är att slå sig in på nya marknader. 

 

Konstaterandet att mål gällande exponering är mest framträdande stärks ännu mer i och med att 

Ökad varumärkeskännedom värderades överlägset högst av huvudsponsorerna. Detta går i linje 

med Fäldt och Hahnes (2007) tidigare studie som också behandlar Allsvenska huvudsponsorers 

mål med sponsring. I en jämförelse med deras studie fick Ökad varumärkeskännedom ett högt 

genomsnitt med 4.3 på en femgradig skala. Däremot fick förhöjd image allra högst genomsnitt 

på 4.65. I vår undersökning fick image-förändring/förhöjning tredje högst genomsnitt av 

samtliga mål. Vi kan därmed konstatera att om det gäller imageförändring eller strävan efter en 

förhöjd image är sponsring ett verktyg som företag värdesätter högt. Detta går ihop med 

Gwinner och Eatons (1999) resonemang att idrotten kan vara behjälplig om ett företag vill 

förändra sin image. Vad skillnaderna i vår undersökning i jämförelse med Fäldt och Hahnes 

(2007) kan bero på är svårt att säga men eftersom skillnaderna är så pass små att vi tycker oss 
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få ett, om inte exakt, men likvärdigt resultat som dem fick i sin studie. Skillnaderna kan bero 

på tillfälligheter eller vem som tillfrågades delta till exempel.    

 

Målet som fick näst högst genomsnitt i vår undersökning var det som berörde företagets 

goodwill. Det visade sig därmed att respondenterna värdesätter goodwill högt. Allsvenska 

huvudsponsorer vill alltså via idrotten få en positiv associationsfaktor som sedermera ska smitta 

av sig på företaget och därigenom lyfta det egna varumärket. Detta resultat går i linje med 

Madrigals (2001) argumentation angående goodwill. Ett mål som däremot inte fick högt 

genomsnitt i vår undersökning var det gällande intern marknadsföring. Målet fick lägst 

genomsnitt i jämförelse med resterande mål och visar sig därmed inte vara ett mål som 

respondenterna värderar högt. Återigen kan konstateras att mål med externt fokus värderas 

högre än de interna bland Allsvenska huvudsponsorer. Målet med att Bidra till stadens 

utveckling genom att gynna den lokala föreningen fick ett blandat resultat, det värderades sjätte 

viktigast för våra respondenter. Anledningen till detta kan bero på hur stor lokal anknytning 

huvudsponsorerna vill skapa och vilka städer föreningen de sponsrar kommer ifrån. Som Mäki 

och Sjöstrand (2007) skriver är detta en faktor gällande ett sådant sponsringsmål. 

 

Som tidigare nämnt under metodkapitlet kunde vi dela in huvudsponsorerna utefter vilka 

kundgrupper de riktade sig mot. För att inte riskera att avanonymisera respondenterna kan de 

delas in i företag som riktar sig mot privatpersoner och företag som säljer till företag (B2B), 

majoriteten av de som besvarade enkäten är främst på en B2B-marknad. Med den bakgrunden 

blir det intressant att analysera vad B2B-företag har för mål med sponsringen. Det visar sig att 

relationsmålen från resultatet får relativt låga siffror sammanställt i hela undersökningen. 

Resultatet förvånar oss med tanke på att relationsstärkande mål värderas lägre än mål gällande 

exponering. Eftersom majoriteten av företagen som besvarat enkäten verkar på en B2B-

marknad hade det varit tänkbart att mål som gäller stärkande av relationer och vårdande av 

nuvarande kunder skulle värderas högre. 

 

5.2 Aktivering 
I teorikapitlet ställde vi frågan om svenska företag hänger med i utvecklingen gällande 

aktivering av sponsring. Resultatet från vår enkät visar klart och tydligt att fotbollsallsvenska 

huvudsponsorer aktiverar lite i jämförelse med internationella företag som IEG’s (2016) 
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undersökning visar. Vårt resultat stärker tidigare undersökningar som gjorts kring aktivering av 

sponsring hos svenska företag. Även om det inte finns några exakta siffror kring hur mycket en 

sponsor bör lägga på aktivering kan konstateras att snittet på 10 procent av 

associationskostnaden som vi fick fram bland Allsvenska huvudsponsorer är lågt. 

 

Resultatet vi fått fram är väldigt likt det som undersökningen som presenterades i artikeln från 

Dagens Industri (2008) kom fram till. Detta är nio år sedan och utvecklingen gällande aktivering 

verkar helt ha stagnerat. Detta trots att flertalet studier, som exempelvis Weeks et al. (2008), 

visar på att det finns tydligt positiva samband mellan aktivering och effekt på sponsring. För att 

sponsringssamarbetet ska gynna den sponsrade parten så mycket som möjligt gällande 

motprestation och hur sponsringsmålen kan uppnås bör företagen alltså aktivera sin sponsring 

mer. Här ligger svenska sponsorer tydligt efter i utvecklingen visar både vår studie och tidigare 

undersökningar. Att aktivera för runt 10 procent som vår studie fick fram och tidigare fått som 

resultat är något som Niklas Olovzon, chef på sponsringsbyrån S&B, hävdar är “slöseri med 

pengar” (Djerf, 2008). Med andra ord finns det en tydlig koppling mellan våra punkter mål och 

aktivering. Efter vår studie står det klart att det finns utvecklingspotential gällande den 

kopplingen. 

 

5.3 Kostnadsstorlek 
Att så många respondenter svarade Vet ej/Vill ej svara på frågan gällande kostnadsstorlek gör 

det svårt för oss att göra en kategorisering och koppla kostnad för sponsring till mål som vi 

tänkt. Däremot fick vi in sex svarande i den näst lägsta kategorin, 250 001-500 000 kronor 

vilket gör att vi kan uttala oss kring några mål som skilde den kategorin från samtliga 

huvudsponsorer som svarade. Det som är tydligt för dessa huvudsponsorer är att mål gällande 

bidrag till samhället för ökad goodwill samt att bidra till stadens utveckling genom stöttning 

av den lokala föreningen båda fick ett högre resultat när det gällde enbart detta segment. En 

anledning kan vara att vissa av dessa huvudsponsorer, som betalar en relativt låg summa för 

sponsring, har en stark lokal anknytning. Huvudsponsorer inom detta relativt låga 

kostnadssegment värderar alltså mål som kan kopplas till en värderationalitet högt. 

Förmodligen spelar det in att de flesta av dessa huvudsponsorer sponsrar vad som får anses 

vara mindre Allsvenska fotbollsföreningar sett till publiksnitt, antal år som etablerade i 

Allsvenskan och att det ofta är lag från mindre städer. Vi kan inte riskera att avslöja vilka 
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föreningar och sponsorer men de ligger under publiksnittet i Allsvenskan och flera är 

nykomlingar i serien under senare år. Utifrån dessa faktorer är det tänkbart att sponsringen här 

är mer tydligt riktad mot invånarna i staden och att mål som att bidra till att gynna stadens 

utveckling blir allt viktigare. Precis som Meenaghan (2001) är inne på kan sponsring av det 

lokala laget för att gynna staden vara en del i ett CSR-arbete. Kanske är detta mer 

framträdande för sponsorer som betalar en lägre associationskostnad. Att etablera sig på den 

lokala scenen tycks viktigare för huvudsponsorerna som har en associationskostnad på 250 

001-500 000 kronor. 

 

En sista intressant iakttagelse är att ökad försäljning gentemot befintliga kunder får lägst 

genomsnitt av samtliga mål och tappar ungefär hälften av sitt värde när vi bryter ut kategorin 

huvudsponsorer som betalar mellan 250.001-500.000 kronor. I denna kategori är målet alltså 

inte att använda sponsring som ett försäljningsverktyg gentemot sina befintliga kunder. 

Däremot ligger målet att nå nya kunder på ungefär samma nivå som för samtliga 

respondenter. Precis som under analysen av mål för samtliga respondenter kan vi konstatera 

att mål gällande nya kunder alltså är viktigare än befintliga kunder, dock med en ännu större 

tydlighet för denna kategori. 
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6. Slutsats 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Kapitlet innehåller utifrån studien, det mest centrala vi har kommit fram till och det vi tycker 

oss kunna säga om ämnet. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka mål med sponsring som är mest 

framstående hos huvudsponsorer av Allsvenska fotbollsföreningar och huruvida de aktiverar 

sin sponsring. Samt om det går att finna en skillnad i hur de värderar sponsringsmålen 

beroende på hur stor kostnaden är. 

 

Vi har kommit fram till följande: Samtliga huvudsponsorer som deltog i enkäten har svarat 

Mycket viktigt på minst ett av målen vi angav. Det antyder att huvudsponsorer av Allsvenska 

fotbollsföreningar faktiskt har tydliga mål med sin sponsring och att de kan värdera vad som 

är viktigt för dem att få ut av samarbetet. När det kommer till sponsring på den här nivån, 

huvudsponsorer till Allsvenska fotbollsföreningar, handlar det om så stora summor att det är 

därför förståeligt att det finns en tydlig tanke bakom sponsringssatsningen. Det står dock klart 

efter vår studie att Allsvenska huvudsponsorer kan drivas av antingen en mål- eller 

värderationalitet som vi nämnde i teorikapitlet. Somliga värderar mål med monetär karaktär 

högt, som exempelvis att skaffa nya kunder eller ta hand om sina nuvarande. Medans somliga 

huvudsponsorer värderar mål som kan kategoriseras in i en värde-rationalitet högre, mål med 

mer CSR-karaktär eller lokal anknytning. Det är svårt för oss att göra en exakt uppdelning 

här, den tendens vi kan se är att sponsring på denna nivå tenderar att handla mer om mål 

knutna till målrationellt agerande företag. 

 

Vi tycker att studien lyckats kartlägga Allsvenska huvudsponsorers mål med sponsring. Det 

mest framträdande målet var Ökad varumärkeskännedom. Frågor gällande exponering och 

igenkänning av varumärke kopplat till sponsring är vanligt förekommande i litteraturen. 

Resultatet av vår studie följer därför litteraturen gällande varumärkeskännedom, även övriga 

mål gällande exponering samt att nå nya kunder och marknader fick relativt höga resultat. Att 

dessa typer av mål är framträdande hos huvudsponsorer av Allsvenska fotbollsföreningar har 

förmodligen att göra med Allsvenskans plattform. Det är en stor arena vad gäller publik på plats 

och i TV. Föreningarna i ligan har en hög omsättning som till stor del består av sponsorintäkter. 
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Det gör Allsvenskan attraktiv som kanal för att uppnå mål gällande exponering och 

varumärkeskännedom. 

 

När det kommer till aktiveringsfrågan lyckades vi få in ett resultat som indikerar att sponsorerna 

aktiverar i mindre grad än vad forskning påvisar att de bör göra. Tolv av sexton respondenter 

angav att de aktiverade sin sponsring på något sätt. Dock endast tio procent i genomsnitt i 

förhållande till associationskostnaden vilket får anses som lite. Resterande fyra huvudsponsorer 

angav att de inte aktiverade sin sponsring alls inför kommande säsong. 

 

Frågan är varför sponsorer i Sverige i stort och huvudsponsorer i Allsvenskan inte väljer att 

aktivera sin sponsring mer? Det finns litteratur och forskning som tyder på att det kan öka 

effekten av sponsringen. Förklaringarna till varför det ser ut som det gör kan såklart vara många. 

En förklaring kan vara det som Larsson von Garaguly (2016) skriver att hur aktiveringen går 

till beror allt som oftast på vad företaget har för mål. Om företag har mer samhälls-och CSR 

mål och drivs värderationellt är det förmodligen inte lika relevant att spendera lika mycket 

pengar på aktiveringen som om exempelvis exponering vore målet. Det som talar emot detta 

argument är att Ökad varumärkeskännedom fick högst genomsnitt av samtliga mål i vår studie 

och det finns många aktiveringsåtgärder för att öka den effekten. Detta leder oss till att 

problematiken kanske ligger djupare än så. En trolig tänkbar anledning till att svenska sponsorer 

har låga aktiveringskostnader kan vara den målrationalitet vi presenterade i teorikapitlet. 

Sponsorerna indikerar i vår studie att inte uppvisa en tydlig mål-medelrationalitet. Agerandet 

för att nå uppsatta mål brister då dem inte aktiverar sponsringen tillräckligt. Medlet för att uppnå 

målen är sponsringen och för att uppnå målen bör de alltså aktivera sponsringen. Hade de 

uppvisat en tydlig målrationalitet hade de aktiverat sponsringen mer och i och med att 

forskningen och tidigare studier då pekar på en bättre avkastning.  

 

Vår slutsats gällande kostnadsstorlek är att vi inte fullt ut lyckades fylla den kunskapslucka vi 

tidigare identifierade. Vi har utifrån insamlat material svårt att uttala oss om den delen av vårt 

syfte. Dock fick vi fram en grupp sponsorer på sex respondenter som betalade mellan 

250.001-500.000 kronor. Deras mål skiljde sig en aning jämfört med samtligas svar. Att bidra 

till samhället och den lokala föreningen ansågs som viktigare bland denna kategori 

huvudsponsorer. 
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7. Avslutande diskussion och vidare 
forskning 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

I studiens sista kapitel lyfter vi våra egna tankar kring ämnet och diskuterar det vi anser vara 

väsentligt. Det gör vi med den litteratur vi läst samt resultatet av vår undersökning i åtanke. 

Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskningsområden. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Eftersom huvudsponsorerna brister i sitt aktiveringsarbete anser vi att föreningarna ska ta ett 

större ansvar i frågan. Som tidigare nämnt ligger aktiverings-ansvaret idag mestadels på 

företagen. Måste det verkligen vara så? Föreningarna bör kunna bidra med en del kunskap och 

idéer gällande aktivering. Eftersom sponsring är ett utbyte mellan två parter på en marknad 

borde föreningarna vara väldigt måna om att den andra parten blir nöjd och återkommer. Man 

brukar säga att det är lättare och billigare att behålla sina befintliga kunder än att skaffa nya. 

Föreningarna bör kunna se sponsorer som kunder i en sådan liknelse och vilja leverera en 

värdefull tjänst. Speciellt med tanke på att sponsorintäkter är en så pass stor del av de 

Allsvenska föreningarnas totala intäkter som vi nämnde tidigare i inledningen. 

 

Utöver aktivering är det utifrån ett sponsorperspektiv värt att även diskutera val av förening 

utifrån mål. Föreningarna har olika förutsättningar och vissa föreningar bör därför passa bättre 

beroende på vilket mål som finns hos sponsorn. Vill du som sponsor exempelvis uppnå ökad 

varumärkeskännedom bör du kanske ta antalet åskådare på plats och i TV-sofforna i beaktning. 

Om du däremot vill bidra till stadens utveckling genom att gynna den lokala föreningen bör 

sponsorn ha en lokal koppling till föreningen för att få ut maximalt av samarbetet. Om 

exempelvis förändrad image är det viktigaste målet bör sponsorn välja förening utefter det 

nämnda målet. Detta är bara några exempel, det vi vill poängtera och ge som råd till Allsvenska 

sponsorer är att de bör välja förening att sponsra utefter sina mål eller sina värderingar. 

 

7.1 Vidare forskning 
Vi har i vår studie ytterligare stärkt bilden av att svenska sponsorer lägger lite pengar på 

aktivering. Detta har konstaterats tidigare så frågan är kanske inte längre om svenska sponsorer 

aktiverar för lite utan snarare varför de aktiverar så lite. För att få svar på detta krävs kanske en 
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mer djupgående bild av hur aktiveringsarbetet går till hos svenska sponsorer. En studie om 

varför/varför inte företag aktiverar och hur de motiverar det ser vi som intressant och något som 

skulle bidra till kunskapsläget. 

 

En annan aspekt som vore intressant att forska i är hur mål med sponsring och aktivering skiljer 

sig mellan olika sponsorkategorier - alltså huvudsponsorer kontra “guld”, “silver”, “brons” och 

så vidare bland fotbollsallsvenska sponsorer. Det finns då en ännu större skillnad i 

kostnadsstorlek mellan kategorierna och det är tänkbart att skillnaden i mål blir allt tydligare 

och att kanske helt andra mål än de vi tagit upp blir relevanta. Det kan avgränsas på många 

olika sätt beroende på vilken typ av sponsor forskaren vill undersöka - Enbart guldsponsorer, 

sponsorer av en förening utan elitverksamhet, samtliga sponsorer inom en förening och så 

vidare. 
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Bilaga 1 

Undersökning av mål hos sponsorer av Allsvenska fotbollsföreningar. 

Du kommer nu få svara på 6 frågor gällande sponsring. Det är viktigt att poängtera att 

företagets namn inte kommer redovisas i följande uppsats även om du ombeds fylla i detta. 

Det är enbart till för att underlätta vår sorteringsprocess. 

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vad sponsorer av Allsvenska fotbollsföreningar 

har för mål med sin sponsring. Enkäten är öppen till och med måndag 24 april klockan 23.59. 

Vi ber dig svara efter bästa förmåga och tackar på förhand för ditt deltagande. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Ditt 

deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. 

 

1. Vilket företag representerar du? 

_________________________________________ 

 

2. Vilken/vilka Allsvensk(a) fotbollsförening(ar) sponsrar företaget du representerar? 

_________________________________________ 

 

3. Hur stor är er sponsorinvestering i den Allsvenska föreningen för året 2017? 

(Enbart summan som tillfaller föreningen - alltså exklusive eventuella personal -och 

aktiveringskostnader) 

• < 250 000 kronor 

• 250 001 – 500 000 kronor 

• 500 001 – 750 000 kronor 

• 750 001 – 1 000 000 kronor 

• 1 000 001 – 1 250 000 kronor 

• 1 250 001 – 1 500 000 kronor 

• 1 500 001 – 1 750 000 kronor 

• 1 750 001 – 2 000 000 kronor 

• 2 000 001 – 2 250 000 kronor 

• 2 500 001 – 2 750 000 kronor 

• 2 750 001 – 3 000 000 kronor 
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• > 3 000 000 kronor 

• Vet ej/Vill ej svara 

 

4. Hur viktigt är respektive mål vid ert företags sponsring av den Allsvenska 

föreningen? 

Ökad försäljning gentemot befintliga kunder 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7                

  

Inte alls viktigt                                                                                        Mycket viktigt 

 

Nå nya kunder 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7                

  

Inte alls viktigt                                                                                        Mycket viktigt 

                 

Ökad varumärkeskännedom 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7                

  

Inte alls viktigt                                                                                        Mycket viktigt 

 

Bidra till förhöjd/ändrad image 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7                

  

Inte alls viktigt                                                                                        Mycket viktigt 

 

Förbättra interna relationer till anställda och öka motivation 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7                

  

Inte alls viktigt                                                                                        Mycket viktigt 

 

Förbättra relationer med nuvarande kunder 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7                

  

Inte alls viktigt                                                                                        Mycket viktigt 
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Skapa nya relationer med andra företag/externa intressenter 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7                

  

Inte alls viktigt                                                                                        Mycket viktigt 

 

Bidra till samhället/vara engagerad i samhället och därigenom öka företagets goodwill 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7                

  

Inte alls viktigt                                                                                        Mycket viktigt 

 

Bidra till stadens utveckling genom att gynna den lokala föreningen 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7                

  

Inte alls viktigt                                                                                        Mycket viktigt 

 

5. Finns det övriga mål som är viktiga för er sponsring som inte togs upp? 

• Ja 

• Nej 

Om du svarar “Ja”, beskriv målet/målen samt beskriv hur viktigt det är enligt samma 

skala 1-7 som i frågorna ovan 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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6. Aktiverar ni er sponsring på något sätt? 

Med “aktivering” menar vi all kostnad för sponsringen som är utanför det som direkt 

tillfaller föreningen. Alltså alla aktiviteter som görs för att marknadsföra och nyttja ert 

sponsorsamarbete. 

• Ja 

• Nej 

Om du svarar “Ja”, i förhållande till er grundinvestering i sponsringen, i procent, 

ungefär hur mycket spenderas på aktivering? 

(Exempel, investeras 1 krona i själva sponsorsamarbetet och utöver det 1 krona i 

aktivering är aktiveringskostnaden 100%) 

 

Tack för ditt deltagande! 

Uppstår det några frågor är du välkommen att kontakta: 

Hampus Haglund, h14hamha@du.se, 073-6149216 

David Söderholm, h14davsd@du.se, 073-2439729 

Falun 

18/4-17 

Handledare: Joacim Larsson von Garaguly, jlr@du.se 

 

 
 


