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Sammanfattning 
 
Det här är en kandidat uppsats i företagsekonomi med inriktning marknadsföring som är 

gjord på Handels- och IT Högskolan I Borås. Inriktningen på uppsatsen är sponsring och 

vi har valt att fokusera studien på hur företag använder sig av strategisk sponsring. Syftet 

med rapporten är att kartlägga hur företag arbetar med strategisk sponsring samt försöka 

skapa en förståelse kring hur företagen i undersökningen beslut om sponsrings ser ut. 

Resultatet av studien är tänkt att även kunna hjälpa de som söker sponsring att utveckla 

erbjudanden till sina sponsorer. Vi har utfört en litteraturstudie och intervjuer med sex 

olika företag. Efter genomförd studie så framkom flera olika aspekter av sponsring, bland 

annat att alla företagen i undersökningen arbetar med sponsring. Det framkom även att 

företagen i undersökningen ibland sponsrar bara för att uppnå goodwill och att de inte 

heller har någon nedskriven sponsringspolicy med ett undantag. Några av de slutsatser 

som vi kom fram till är att de lokala företagen i undersökningen kan sponsra mer lokalt 

på ett sätt som de större konkurrenterna inte kan vilket gör att de lokala företagen i 

undersökningen tjänar mer på den lokala sponsringen. De deltagande företagen använder 

sponsring även som nätverk då de genom sin sponsring får tillgång till ett nätverk med de 

andra sponsrande företagen. Nätverk är ett bra exempel på vad sponsorsökande aktörer 

kan ta med i sitt erbjudande när de söker sponsring. Vi har även märkt en tydlig brist hos 

företagen i undersökningen av att använda sponsringen i sin övriga marknadsföring. Vi 

anser därför att de tappar mycket värde av sponsringen. 
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II 

Abstract  
 

This is a thesis that is made for the Business and IT School in Borås, on a graduate 

education in business administration with a marketing specialization. The essay has 

focused on providing sponsorship. We have chosen to focus the study on how companies 

use strategic sponsorships. The study aims to identify how companies are working with 

strategic sponsorship and try to create an understanding of how corporate sponsorship 

decisions looks like. The results of the study are supposed to be able to help those who 

are seeking sponsorships and to develop their offerings to companies which they are 

seeking sponsorships of. We conducted a literature review and interviews with six 

different companies. After we had conducted the study it revealed a number of 

components, including how all companies in the study works with sponsorships. We 

noticed that the companies sometimes sponsor just to be kind. They don´t have any 

written down sponsorship policy with just one exception.  Some of the conclusions we 

reached are that purely local businesses can sponsor more locally in a way that the bigger 

competitors cannot. It means that local businesses benefit more from the smaller local 

sponsorship. Companies also use sponsorship as a network where they are looking for 

sponsorships to get a bigger network to other companies. It is a good example of what the 

sponsor applicants may include in its offer when looking for sponsorships. There is a 

lacking of companies using their sponsorships in their other marketing channels. When 

not doing that, we feel that they lose much value of the sponsorship. 
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1 Introduktion 

Det här kapitlet innehåller en introduktion och problemformulering om sponsring, syfte 

och avgränsningar.  

 

Annonsering, tv-reklam, radio, hemsidor, sponsring, internetreklam, mejl, sms, appar och 

kundklubbar är en mängd av alla de kanaler som företag kan använda sig av för att skapa 

uppmärksamhet och igenkännedom för sitt företag. Vår uppsats kommer enbart fokusera 

på sponsring och dess plats i svenska företags marknadsstrategier med inriktning på om 

det förekommer strategisk sponsring. Grönkvist (2000) hävdar att sponsringen numera är 

så vanligt förekommande i företags marknadsföring att den inte noggrant övervägs innan 

beslut tas. Grönkvist (2000) förklarar strategisk sponsring som att ändamålet går i 

enlighet med företagets kärnvärde och image.  Företagen bör också uppfylla en tydlig 

koppling mellan företaget och det som sponsras samt att det utvärderas. Jiffer och Roos 

(1999) håller med men nämner också att det är viktigt att det görs en sponsorplan, 

bestående av analys, strategi, genomförande och uppföljning.   

 

Cornwell et al. (2005) menar att sponsring är en vanlig marknadsföringsföringskanal. 

Sponsring och Eventföreningen styrker det på sin hemsida med information om hur stor 

sponsringsomsättningen är i Sverige.  Under 2011 uppgick sponsringsomsättningen till 

5,8 miljarder vilket motsvarar 8,8 procent av de svenska företagens totala 

medieinvestering. Event i marknadsföringssyfte låg på 3,5 miljarder, motsvarande 5,3 

procent av medieinvesteringen. Tillsammans så utgör de den största mediekanalen av 

dem alla. De siffrorna utgår från vad företagen har rapporterat in och då mäts bland annat 

inte hela eller delar av sponsorernas aktiveringskostnader.
1
  

 

Dahlén och Lange (2009) tycker att huvudsaken med sponsring är imageöverföring detta 

stöds även av Dolphin (2003), Cornwell et al (2005), Mack (1999), Doherty och Murray 

(2007). Det innebär att man som företag skapar en association mellan det egna företaget 

och ett event eller ändamål. Enligt Dahlén och Lange (2009) kan man sponsra sport, 

konst, media och välgörenhet för att uppnå imageöverföring. Astous och Bitz (1995) 

tycker att sponsringens två huvudsyften är att få en ökad varumärkeskännedom samt en 

förbättrad image. Dolphin (2003) tar även upp användningen av sponsring för att öka 

värdet på företagets övriga kommunikation och skapa goodwill. Enligt Clark (1996) kan 

företag använda sig av sponsring för att skapa en association till något positivt genom att 

sponsra ett visst ändamål. Medan Ashill et. al (2006) tar upp den viktiga aspekten att man 

kan använda sig av sponsring som ett konkurrensmedel och på så sätt få ett övertag inom 

sin bransch, även Christensen (2006) håller med om detta.  
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I Dagens Nyheter står det skrivet att företag ofta sponsrar på lösa grunder och utan 

ordentliga uppföljningar (Torén-Björling, 2009). Smith (2004) understryker vikten av att 

det ska finnas en tydlig koppling mellan företaget och sponsringsändamålet, vidare håller 

han med Torén-Björling (2009) att det är tydligt att företag sponsrar utan förstå 

effekterna av det och således inte gör genomtänkta och strategiska val. Även Dahlén & 

Lange (2009) betonar vikten av sponsringens passform men även vikten av att det finns 

en koppling mellan sponsorn och sponsringsändamålet.  

 

För att nu återgå till det som Ashill et. al (2006) skrev om att använda sponsring som ett 

konkurrensmedel, så visar det att företagen borde tänka mer strategiskt gällande 

sponsring. Det borde vara av intresse för företagen att använda sponsring som ett 

konkurrensverktyg eftersom behovet att lyckas differentiera sig från övriga på marknaden 

ständigt ökar. Vad gör företag för medvetna beslut och vad har de för strategi när det 

kommer till sponsring? 

 

Inom massmedia blir sponsring uppmärksammat. Göteborgs Posten tar upp problemet 

med att det är lagidrotter som får mest pengar och de individuella sporterna blir lidande 

(Lukins, 2011). Sponsring och Eventföreningens siffror visar hur sponsringens 

årsomsättning är fördelad emellan olika ändamål. Under 2011 gick, enligt Institutet för 

reklam- och mediestatistik, 72 procent till idrott, 15 procent till sociala och humanitära 

ändamål och 13 procent till kultursatsningar. Deras siffror visade också på en total ökning 

av sponsringen med 8 procent och kultursatsningarna ökade med hela 11 procent mot 

2010.  Analysföretaget Sponsor Insight visade annorlunda siffror. De låg 2010 på 57 

procent idrott, 24 procent till sociala/humanitära, 10 procent till underhållning och endast 

9 procent till kultur. De siffrorna bygger på sponsring ifrån företag med minst 100 

anställda och som jobbar med större avtal. På grund av det blir idrottssponsringen mindre 

eftersom man inte räknat med den ”lilla” sponsringen till den lokala idrottsföreningen.
2
 

Siffrorna representerar mer en fördelning av den strategiska sponsringen och inte 

goodwillsponsring.   

Media tar även upp en negativ sponsring där det blåvita allsvenska fotbollslaget får dålig 

publicitet då deras huvudsponsor ägnar sig åt olagliga affärer (Lukins, 2011). Det är ett 

exempel på omvänt perspektiv då det utgår ifrån sponsortagaren, men det förtydligar 

ändå hur felaktiga associationer kan uppstå och vikten av att välja rätt sponsor. För att 

återgå till vad Clark (1996) tog upp angående positiv association som man får genom 

sponsring, så kan i det fall som togs upp ovan i Göteborgs Posten, likaså skapa negativ 

association. Även här styrks vikten av att använda sig av strategisk sponsring. Företag 

måste ha en genomtänkt plan med sponsringen för att försöka eliminera risken att utsättas 

för en negativ association. Dagens Nyheter uppmärksammar också sponsring men då 
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genom att ta upp problemet med att kultursponsringen blir lidande på grund av dålig 

lagstiftning när det gäller kulturell sponsring (Barkman, 2011). Är det så att företagen 

inte vill sponsra de ändamålen eller ger kulturändamål inte lika mycket, vad har de för 

tankar kring det? Dock visade Institutet för reklam- och mediestatistik att utvecklingen 

går framåt för kultursponsringen med en ökning på 2 procent mellan 2010 och 2011. Men 

det är inte i närheten av idrottens totala 72 procent. 
3
  

 

Olkkonen et al. (2000) redovisar att större delen av forskningen kring sponsring är 

fokuserad på tre olika områden. Definitionsrelaterat, mätningar på effekten av sponsring 

eller ledningarnas motiveringar till varför de använder sponsring i sitt 

marknadsföringsarbete. Det är den sistnämnda punkten som den här uppsatsen och 

studien har fokus på. Vi vill ta reda på vad strategisk sponsring är för företagen i 

praktiken. Idag finns det begränsat med forskning inom sponsring och inte mycket av det 

vi läst tar upp bakomliggande forskning till beslutfattning. Det tänker vi ta reda på genom 

personliga intervjuer av semistrukturerad karaktär. Tanken med uppsatsen är att både 

företag och de som söker sponsring från företagen kan ta del av det vi kommer fram till 

och få nya idéer,  inspiration och framförallt insyn i hur sponsringsarbetet går till. Vi 

hoppas att det fäster uppmärksamheten på vikten av sponsringsarbete och potentialen i 

sponsring som marknadsföringskanal.  

 

1.1 Problemformulering 

 Vilka överväganden gör företag när de fattar sina sponsringsbeslut? 

 Vad är strategisk sponsring? 

 Hur tillämpas strategisk sponsring av företag och utvärderas den?  

1.2 Syfte  

Att kartlägga hur företag jobbar med sponsring samt skapa en förståelse för företagens 

bakomliggande strategier när de fattar sina sponsringsbeslut. Det ska i sin tur hjälpa 

sponsringssökande att skapa bättre erbjudanden till företagen.  

 

1.3 Avgränsning   

Undersökningen har skett i Sverige, Västra Götalandsregionen. Det fanns dock ett 

undantag då vi hade ett fall från Hallands län. Det är strategisk sponsring och företagens 

sponsringsarbete som har undersökts och inte deras jobb med välgörenhet.  
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2 Metod 

I kapitel två beskrivs processen från uppsatsidé till insamling av empiri, redovisat 

resultat och slutligen av analys och framtagandet av slutsatser. Uppsatsens reliabilitet, 

validitet och replikerbarhet värderas också i detta avsnitt.  

2.1 Ansats 

 

Vi valde att tillämpa en fallstudieansats i vår undersökning. En fallstudieansats är 

lämpligt att använda sig av när man ska besvara frågorna om vad det är som händer, hur 

händer det och varför? Nackdelarna som finns är att fallstudieansatsen ställer stora krav 

på den som genomför undersökningen då det måste finnas kompetens, vana och 

förmågan att genomföra undersökningen. En fallstudieansats har en ostrukturerad form 

för att på så sätt kunna tränga ner på djupet av det ämnet man undersöker, då det inte 

finns några givna regler så kan det gå fel och man kan lättare begå misstag (Christensen 

et al, 2010).  

 

Vi ansåg att en fallstudie var lämpligast med hänsyn till vårt syfte med undersökningen. 

Syftet var att få reda på hur företag arbetar med sponsring samt skapa förståelse för 

företagens beslut till de som ska söka sponsring. En fallstudie med ett få antal referenser, 

som vi i förväg anade skulle ge oss ett intressant perspektiv, var det bästa 

tillvägagångssättet i denna undersökning. Eftersom vi hade en begränsad tid på oss ger 

färre fall en fördel på så vis att vi verkligen hann med att bearbeta all information som de 

intervjuerna/företagen gav oss. Det innebar även att vi hann genomföra intervjuerna och 

samla in nödvändig empiri för att uppnå teoretisk mättnad. En fallstudieansats var en bra 

ansats för det gav oss möjlighet att skapa förståelse för de deltagande företagens 

sponsringsarbete genom intervjuer. Det gav en djupare insats i deras tillväga gångsätt när 

de tar sponsringsbeslut. För att förhindra eventuella nackdelarna med den valda ansatsen 

så läste vi på om företagen innan genomförd intervju med hjälp av deras hemsida. Vi 

hade även med oss en intervjuguide (se bilaga 1) och hade läst i metodboken 

Marknadsundersökning – en handbok av Christensen et al. 2010 för att veta vad man ska 

tänka på före, under och efter en intervju.  

 

2.2 Urval 

Det urval som vi använt oss av i denna undersökning har varit ett icke sannolikhetsurval 

och bekvämlighetsurval. Urvalet påverkas ofta av tillgängligheten (Christensen et al, 

2010).  
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En förfrågan har skickats ut till tolv företag som vi fann relevanta för undersökningens 

syfte och som kunde ge oss ett perspektiv som antingen var nytt och/eller intressant. I 

valet av företag för intervjuerna hörde vi oss för bland bekanta för att på så vis, genom 

deras kontakter, möjliggöra en intervju. Vi sökte på internet på de allsvenska 

fotbollslagen IF Elfsborg och IFK Göteborgs sponsorer och på kulturändamålet 

Göteborgsoperans sponsorlistor. Vi valde just de sponsringsändamålen för att vi på 

förhand visste att de arbetade mycket med sponsring och de hade många sponsorer vars 

företag var lokaliserade inom rimligt geografiskt område för undersökningen. Det gav oss 

en målpopulation på tolv företag som vi vet arbetar med sponsring på en högre nivå än 

till de lokala ändamålen och som även innefattar mer pengar. Av de tolv förfrågade 

företagen svarade sex ja till en intervju. De täcker en internationell, nationell och lokal 

nivå med sina kunder. Vi har medvetet valt att inte namnge alla företag som deltagit i 

studien eller som blivit tillfrågade att delta. Det för att respektera de företagen som sagt 

nej samt att vi erbjudit de deltagande företagen anonymitet om de vill. Vi har valt bort 

möjligheten att kunna generalisera vårt resultat för att istället få fram mer djupgående och 

varierande svar. Svaren på frågorna har hjälpt oss att skapa en uppfattning om hur 

företagen arbetar med sponsring och även vad de tycker är viktigt samt vad de söker efter 

i sina sponsringsändamål.       

2.3 Datainsamlingsmetod 

En undersökning av kvalitativ karaktär fokuserar mer på ord, text, symboler och 

handlingar där man vill få fram underliggande orsaker till beteende och val. Det primära 

är att få en helhetsuppfattning, sammanhang och förståelse. Resultat och analysen är dock 

påverkad av författarnas subjektiva förmåga att förstå och tolka. Det kan lätt bli att man 

ser det man vill se och inte det som materialet visar (Christensen et al, 2010).  

 

Vi valde att göra en undersökning av kvalitativ karaktär eftersom vi sökte förståelse för 

företagens beteende, beslut och val med sina sponsringsändamål. Det betyder dock inte 

att vår analys endast kommer bestå av kvalitativ karaktär, vi tyckte att en kvalitativ 

undersökning erbjöd den bästa metoden för insamling av den empiri som vi behövde, 

nämligen intervjuer. Det kommer vi att gå in mer på under stycke 2.4.   

2.4 Datakällor 

Sekundärdata är data som samlats in för ett annat syfte än för den här undersökningen. 

Det kan finnas externt i offentliga eller kommersiella databaser eller inom interna 

organisationer. Sekundärdata kan användas för att skapa kunskap om 

undersökningsområdet, lära sig av andras misstag och användas som jämförelsematerial i 

sitt analysarbete. Det kan alltså användas för att skapa förståelse eller för att styrka det 

material som man själv har samlat in. Intern sekundärdata finns som tidigare nämnt inom 

organisationer i deras egna databaser. Extern sekundärdata kan delas upp i publicerade 
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och kommersiella källor. Publicerade källor är bland annat myndigheter, tidningar och 

tidsskrifter samt handelsorganisationer. Kommersiella källor är bland annat 

konsumentpaneler och marknadsundersökningar (Christensen et al, 2010).  

 

Den sekundärdata som samlats in är publicerade artiklar och böcker som har varit 

tillgängliga på internet och via Högskolan i Borås databas Summon samt Högskolan i 

Borås bibliotek. Sökorden vi använde oss av var sponsoring, strategic sponsoring, 

strategic marketing, marketing channels, marketing strategics. Sökningen gjordes även på 

de svenska orden sponsring, marknadsföringsstrategier, strategisk marknadsföring och 

strategisk sponsring. Allt sållades bort som inte var vetenskapliga artiklar och som inte 

var på svenska eller engelska. För att få ännu mer specifika sökresultat så gjorde vi tillval 

med ämnesord så som evulation, sponsoring, sponsor, marketing, management. För de 

svenska sökningarna behövdes inte eftersom det kom upp så få sökresultat. Vi sökte på 

Google för att hitta det massmediala intresset i tidningsartiklar ifrån Göteborgsposten och 

Dagens nyheter, via Google hittade vi även information ifrån handelsorganisationers 

hemsidor, bland annat Sponsring- och Eventföreningens hemsida samt skatteverkets 

hemsida. Vi sökte då på orden sponsring, och strategisk sponsring. Vi har också använt 

oss av böcker skrivna kring ämnet sponsring, marknadsföring samt 

marknadsundersökningar.  De har vi hittat i marknadsföringshyllan på biblioteket på 

Högskolan i Borås. Sekundärdata har vi främst använt för att ge oss mer kunskap inom 

ämnet sponsring och strategisk sponsring, men även till att skapa vårt syfte och 

undersökningsproblem. Vi har också använt sekundärdata i vår teoretiska referensram 

som vi sedan använt som stöd i vår analys och våra slutsatser. Den har även använts för 

att styrka att vårt resultat är pålitligt.    

 

Den insamlingsteknik som vi valde var semistrukturerade personliga intervjuer. Det är 

som ett strukturerat samtal där intervjuaren styr och leder samtalet. Till den 

semistrukturerade intervjun förberedde vi en lista på frågor som skulle tas upp (se bilaga 

1). Vi ställde inte frågorna i samma ordning eller på samma sätt utan anpassade 

frågeföljden efter informantens svar. Vi valde denna typ av intervju eftersom vi ville 

förstå de bakomliggande orsakerna till företagens beslut. Det var bra att använda 

intervjuer med ett personligt möte för då fick vi fram den information som behövdes och 

som annars kan ha känts jobbigt att uppge i en enkät. Intervjuerna var också bra för vi 

kunde ställa följdfrågor vi annars inte hade tänkt på och inte heller haft möjlighet att 

fråga i en enkät.  

 

Vi valde att genomföra personliga semistrukturerade intervjuer eftersom vi hade en viss 

uppfattning om vad vi ville få reda på ifrån företagen men ändå ge dem utrymme att 

berätta något som vi inte nödvändigtvis hade tänkt på ifrån början. Vi var medvetna om 

svårigheterna med intervjuer och genomförde dem väl förberedda. Vi var båda två 
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deltagande vid varje tillfälle och hade med oss intervjuguiden som stöd. Innan varje 

intervju så läste vi på om företagen genom att besöka deras respektive hemsidor, det för 

att förstå vad de pratar om och kunna ställa eventuella följdfrågor. Vi använde oss av 

ljudinspelning genom en iPhone för att få med allt som blev sagt och för att undvika 

missförstånd. Vi förde även anteckningar under intervjuns gång som komplement till 

ljudinspelningen. Vi frågade informanten på företagen om det går bra att göra 

ljudinspelning och vi märkte inte av någon störning hos dem på grund av det. Företagen 

fick frågan om de ville vara anonyma i vår uppsats. Dels för att de skulle känna sig 

bekväma med vad de talade om för oss samt att vi faktiskt skulle få reda på mer än om de 

hade varit offentliga. Vi skickade också vår transkribering och redovisande text som finns 

med i uppsatsen för godkännande till företagen innan vi gick vidare med vår analys och 

slutdiskussion.  

2.5 Validitet, Reliabilitet och Repilkerbarhet 

För att kunna tydliggöra vad vårt resultat visar för läsaren redogör vi i denna del av vår 

uppsats validitet, reliabilitet och replikerbarhet. Med hjälp av nedanstående text kan vi 

också påvisa värdet av vår undersökning och hur läsaren ska tolka och lita på 

undersökningens resultat.  

 

2.5.1 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas att undersökningens resultat kommer att kunna upprepas om 

undersökningen genomförs på samma sätt. När en undersökning är av kvalitativ karaktär 

så är det inte möjligt eftersom samhället förändras med tiden och kan därför inte se 

likadan ut vid en annan tidpunkt. Det är också på det viset att insamlingsmetoden utförs 

av människor och det gör även tolkningen och analysen, så om det inte är exakt samma 

människor som genomför undersökningen så blir den inte densamma. Även om det är 

samma personer som deltar och utför undersökningen så blir den annorlunda just pågrund 

av att verkligheten förändras konstant (Christensen et al, 2010). Vi kan som vi tidigare 

nämnt i kapitlet inte heller redovisa för vilka företag som varit inblandade i studien. 

Eftersom vi har gjort intervjuer så har vi valt att använda oss av begreppet validitet för att 

påvisa värdet av vår undersökning. Vi anser dock att vi har varit tydliga med syfte, 

problemställning, urval och hur vi har gått tillväga i vår undersökning på ett sätt som 

borde möjliggöra för läsaren att upprepa vår studie så likt som möjligt.  

 

2.5.2 Validitet  

I en kvalitativ undersökning så handlar validiteten om trovärdighet/intern validitet. Det 

innebär hur väl verkligheten stämmer överrens med vad undersökningen kommit fram 

till. (Christensen et al, 2010).  Vidare innebär även validitet om vi har undersökt det som 

vi har haft till avsikt med att undersöka. Vi anser att vi har det.  
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Med hjälp av den sekundärdata, teori och primära empiri som vi samlat in har vi med 

triangulering gjort allt vi kan för att åstadkomma så god extern validitet som möjligt. 

Christensen et al (2010) menar att man kan uppnå god extern validitet genom att kunna 

påvisa att man kan applicera det man kommer fram till på andra ställen än just det stället 

man undersökt. Det innebär att man ska kunna applicera de sex företagens arbetssätt med 

sponsring även på andra företag. Även sponsorsökande ska kunna ta hjälp av 

undersökningens slutsatser för att med framgång kunna söka sponsring hos fler företag. 

Det anser vi att man kan. 

2.5.3 Replikerbarhet  

Replikerbarhet är när författarna beskriver sina metoder och tillvägagångssätt så tydligt 

att om någon skulle vilja göra en replikundersökning så ska de kunna det. Det som ska 

tydliggöras är bland annat vilka datainsamlingsmetoder man använt, hur man förberett 

data insamlingen samt hur man gjort när man samlat in data etc. Det ska också förklaras 

varför man som författare gjort som man gjort (Nyberg, 2000). Det anser vi att vi gjort 

eftersom vi förklarat tydligt allt vi har gjort ifrån början till slut. Vi har beskrivit vårt 

tillvägagångssätt när vi sökt efter litteratur till vår teoretiska referensram. Vi har också 

tydligt beskrivit hur vi förberett, genomfört och efterarbetat intervjuerna samt varför vi 

har gjort så. Vi hävdar därmed att man skulle kunna replikera vår undersökning. Det enda 

som inte går att replikera är de anonyma företagen.   

2.6 Källkritik 

De artiklar som använts i den teoretiska referensramen har endast varit vetenskapliga. 

Några av de artiklar och böcker som använts är skrivna för många år sedan. Vi har gjort 

en övervägning hur vida de kan stämma idag eller inte. Genom det har vi sållat bort de 

som vi inte ansåg stämma/representera dagens situation. Vi har inte heller låtit artiklarna 

av äldre karaktär vara majoritet i det vetenskapliga materialet. Anledningen till att de 

ändå finns med i uppsatsen är för att det inte finns tillräckligt mycket bra material som är 

nutida och vi ansåg att innehållet i artiklarna var intressant och relevant för vår uppsats.  

 

De källor som inte varit vetenskapliga men som ändå tagits med i uppsatsen har endast 

använts för att påvisa sponsringens vikt i samhället och inom den 

marknadsföringsinriktning som vi som studenter och författare tillhör. Vi har varit 

källkritiska till det materialet på så vis att vi noggrant granskat hemsidan och dess 

avsikter med sin information.  

 

Som läsare till denna uppsats bör man tänka på att det som de intervjuade företagen säger 

inte representerar alla företag vad gäller sponsring. Vi har tolkat deras sponsringsarbete 

tillsammans med den teoretiska referensramen för att skapa vår egen uppfattning om vad 
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som är det bästa sättet att arbeta med sponsring på. Vi har redovisat tydligt vad företagen 

har sagt och vad de är för typ av företag så att läsaren ska kunna göra en korrekt 

bedömning av hur vi tolkat empirin.  



 

- 10 - 

 

3 Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras relevanta författares tankar/åsikter om sponsring. Det för 

att kunna reda ut begreppet sponsring och strategisk sponsring men också för att kunna 

skapa en mall för analys av insamlad empiri.  

 

Från början var sponsring den ursprungliga reklamen på radio och TV. Idag drar 

sponsrade evenemang in mer pengar än all medial reklam sammanlagt. 

Sponsringsomsättningen växer snabbare på internet än banneromsättningen (Harvey, 

2001). Smith (2004) tar upp tre viktiga begrepp: Sponsring, varumärkesimage och 

varumärkes överföring. Han skriver att sponsring är när ett företag ger finansiell eller 

assisterande hjälp till en organisation i utbyte mot reklam eller kommersiella objektiv. 

Varumärkesimage är hur andra uppfattar varumärket och varumärkes överföring är vad 

olika marknadsföringsaktiviteter resulterar i. Olkkonen et al. (2000) redovisar att större 

delen av forskningen kring sponsring är fokuserad på tre olika områden. Vilka är följande 

definitionsrelaterat, mätningar på effekten av sponsring eller ledningarnas motiveringar 

till varför de använder sponsring i sitt marknadsföringsarbete.  

 

Det är viktigt att inte blanda ihop sponsring med välgörenhet. Algotsson och Roos (1996) 

tar upp en modell som tydlig visar skillnaden. Den ser ut så här:  

 

 

 

 
 

Modell: Algotsson & Roos (1996), s. 17 

 

Ren välgörenhet innebär att företaget som ger pengar inte begär någonting tillbaka och 

ställer heller inga krav. Dold välgörenhet, då har sponsorn krav men förväntar sig inga 

effekter ifrån sina skänkta pengar. Dold sponsring är när sponsorn förväntar sig effekter 

Förväntan 

om effekt 

Krav på 

motprestationer 
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men ställer inga krav. Den sista, Ren sponsring, då kräver sponsorn någonting specifikt 

men förväntar sig också effekter av sina pengar och sin insatts.  

 

Sponsring och Eventföreningen redovisar följande siffror om sponsringens omsättning i 

Sverige under 2011. Sponsring omsatte 5,8 miljarder, det motsvarar 8,8 procent av den 

totala medieinvesteringen som svenska företagen gör.  Tillsammans med event i 

marknadsföringssyfte utgör sponsringen den största mediekanalen av alla.
4
 Vidare 

redovisar även Sponsring och Eventföreningen fördelningen av sponsringens 

årsomsättning mellan olika ändamål under 2011: 72 procent till idrott, 15 procent till 

sociala och humanitära ändamål och 13 procent till kultursatsningar. De kunde även visa 

en ökning av sponsringen med 8 procent och att kultursatsningen hade ökat med 11 

procent jämfört med 2010. 
5
 En annan undersökning som Sponsring och Eventföreningen 

skriver om är en undersökning gjord av analysföretaget Sponsor Insight för år 2010. Den 

undersökningen visade följande siffror 57 procent på idrott, 24 procent till sociala och 

humanitära, 10 procent till underhållning och endast 9 procent till kultur. Men den 

undersökningen inkluderar bara företag som hade minst 100 anställda och jobbar med 

större sponsringsavtal, idrottssponsringen blir mindre eftersom man inte räknar med den 

mindre sponsringen till lokala idrottsföreningar.
6
 

 

Huvudsaken med sponsring är imageöverföring (Dahlén & Lange (2009), Dolphin 

(2003), Cornwell et al (2005), Mack (1999), Doherty & Murray (2007). Det innebär att 

man som företag skapar en association mellan det egna företaget och ett event eller 

ändamål. Man kan sponsra exempelvis sport, konst, media eller välgörenhet (Dahlén & 

Lange, 2009). Sponsring har genom de olika ändamålen blivit ett vanligt 

marknadsföringsföringsverktyg (Cornwell et al, 2005). Marknadsföring är en process för 

att skapa, kommunicera och leverera och utbyta erbjudande till företagets kunder, 

klienter, partner och samhället i övrigt (Mattsson ,2007). Dolphin (2003) tar upp 

användningen av sponsring för att öka värdet på företagets övriga kommunikation, skapa 

goodwill och varumärkeskännedom. Smith (2004) förklarar sponsring på följande sätt: 

det är när ett företag ger finansiell eller assisterande hjälp till en organisation i utbyte mot 

reklam eller kommersiella objektiv. Sponsring och Eventföreningen definierar det så här: 

Sponsring är associationsmarknadsföring; 

 

en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning. 

Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan (normalt) två parter där 

                                                 
4
 http://www.sefs.se/statistik Tillgänglig: 2012-04-24 

5
 http://www.sefs.se/statistik 2012-04-25) 

 
6
 http://www.sefs.se/statistik (2012- 04-25) 

 

http://www.sefs.se/statistik
http://www.sefs.se/statistik
http://www.sefs.se/statistik
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ett företag betalar för kommersiella rättigheter till ett evenemang, en 

person, organisation, ett projekt etc.
7
 

 

Regeringens förklaring av sponsring är att med sponsring förstås i regel att ett företag 

(sponsorn) lämnar ekonomiskt stöd till en verksamhet av idrottslig, kulturell eller annars 

allmännyttig natur; 

 

 Det konstateras även att det för ett aktiebolag föreligger en klar 

presumtion för att dess utgifter utgör omkostnader för intäkternas 

förvärvande eller bibehållande.
8
 

 

Clark (1996) tar upp det viktigaste attributet med sponsring, nämligen association. Det är 

den största anledningen till att företag väljer att sponsra ett visst ändamål, de vill 

associeras med vad ändamålet står för.  

 

3.1 Sponsring i allmänhet 

 

Smith (2004) hävdar att man sällan använder en ny produkt i en sponsringsstrategi och att 

det är viktigt att sponsringen känns ärlig och att det finns en tydlig koppling mellan 

objekten som sponsras och företaget som sponsrar. Är det något av objekten som har 

tillräckligt hög status så överförs imageeffekten ändå. Man skulle kunna säga att vilket 

företag som helst kan sponsra de olympiska spelen utan någon som helst koppling och 

ändå få ut det man vill tack vare de olympiska spelens image, kvalité på event och status.  

Smith poängterar också att om sponsringen inte passar och ger konsumenten en naturlig 

koppling så måste man ta till extra medel för att förklara den kopplingen. Annars överförs 

inte imagepåverkan. Smith menar att det är tydligt att företag sponsrar utan att helt förstå 

effekterna av det och utan att göra genomtänkta val.  

 

Numera är sponsring så vanligt att den sällan ifrågasätts, vilket leder till att företag kan 

sponsra bara för att alla andra företag gör det skriver Grönkvist (2000). Om ett företag 

inte har några riktlinjer angående sponsring, så är det viktigt att företaget tar fram sådana. 

Han trycker också på att man inte ska se lätt på de små summorna, all sponsring ska vara 

genomtänkt och rätt och företaget ska se till att utnyttja det på bästa sätt(Grönkvist, 

2000). För små lokala företag kan det vara bäst att utnyttja sponsringen i det lilla lokala 

formatet. De har inte råd och möjlighet att sponsra stort nationellt eller internationellt, 

                                                 
7
 http://www.sefs.se/omsponsevent  (2012-04-25) 

 
8
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/aldrear/2005/stallningstaganden2005/

13070248904113.5.2132aba31199fa6713e80001245.html. ( 2012-02-28) 
 

http://www.sefs.se/omsponsevent
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/aldrear/2005/stallningstaganden2005/13070248904113.5.2132aba31199fa6713e80001245.html
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/aldrear/2005/stallningstaganden2005/13070248904113.5.2132aba31199fa6713e80001245.html
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men inom sitt samhälle kan de göra stor nytta med den lilla sponsringen och på så vis 

också nytta för sitt företag och sin kundbas (Mack, 1999).  

 

Astous och Bitz (1995) hävdar att sponsringens två huvudsyften är att öka 

varumärkeskännedom och förbättra imagen. De har kommit fram till att den filantropiska 

sponsringen har en mer positiv påverkan på ett företags image. Det stämmer inte att 

sponsringen av ett redan existerande event anses mer positivt än att skapa sin egen 

sponsring. Författarna kom även fram till att sponsringen inte blir mer positivt för 

företagets image om man sponsrar under en längre period utan det kan istället leda till att 

sponsringen tas förgiven och smälter in vilket då minskar sin imagepåverkan. De kom 

även fram till vikten av att ha en länk mellan sponsor och event samt att konsumentens 

intresse i eventet påverkar företagets image positivt. Christensen (2006) anser också att 

många företag väljer att sponsra i hopp om att få ökad kännedom, förbättrad image och 

god kommunikation ut till sina kunder. Han kommer fram till att även om en 

välgörenhetsorganisation är mindre känd än ett fotbollslag och kultur så ger de en mer 

positiv effekt hos kunderna. Det är inte heller lika vanligt så det ger mer uppmärksamhet 

hos företagens kunder. Hans resultat visar då att man bör sponsra 

välgörenhetsorganisationer för att uppnå en så positiv effekt som möjligt men är det ökad 

kännedom man vill uppnå så är sport och kultur bättre.  

 

Följande kan vi se att sponsring huvudsakligen används som imagebyggande av 

företagen och att ett företags sponsring påverkar hur konsumenterna ser på företaget. Det 

styrks också av Söderman och Dolles (2008) som har forskat i sponsringen kring 

Olympiska Spelen i Beijing 2008. Deras mål var att komma fram till de tydligaste 

anledningarna till att företagen valde att sponsra. De kom fram till att de kinesiska 

företagen var framför allt med för att skapa sig en image med hjälp av Olympiska Spelen 

som varumärke, men också för att skapa varumärkeskännedom internationellt. Coca-cola 

säger att deras anledning till att sponsra de olympiska spelen är att skapa association till 

Olympiska Spelen men också för att öka försäljningen, skapa en närhet till kunden och 

för att skapa ett starkare varumärke. De som sponsrar Olympiska Spelen skapar sig 

varumärkes association som branschledande men också visar sin sociala omsorg och sitt 

samhällsansvar. Carrillat et.al (2005) undersökte sponsringens effekter av kända och 

okända varumärken. De kom fram till att okända märken fick ökad kännedom genom att 

sponsra Olympiska Spelen medans kända varumärkens kännedom förblev oförändrad.  

Okända varumärken tjänade lika mycket varumärkeskännedom om de var ensamma 

sponsorer eller om det var flera. Deras slutsats var alltså att okända varumärken tjänar på 

att använda sponsring som varumärkes kännedoms strategi medans kända inte gör det. 

Kända varumärken kan dock använda sig av sponsring för att ta upp sponsorplatsen och 

hindra andra märken ifrån möjligheten att få synas. Crowther (2011) hävdar att nu för 

tiden så finns det mycket störningar i marknadsföringen i form av den rådande 
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konkurrans som finns. Företagen måste försöka kringgå det och skapa meningsfulla 

sponsringskopplingar till sina konsumenter.  

 

Olson och TjØmØe (2009) har genomfört ett experiment för att jämföra tv-reklamens 

effekter med sponsringens effekter. De kom fram till att det krävs 127 sekunder som man 

ser sponsorloggan under exempelvis en fotbollsmatch för att motsvara 30 sekunders tv-

reklam hemma i soffan. Det innebär att det tar längre tid för publiken på matchen att 

uppfatta loggan än vad det tar när man kollar på reklamen på tv. Det här påverkas om det 

är en bra koppling mellan företaget och sponsorändamålet, hur man exponeras samt vad 

man har för kommunikationsplaner och om varumärket är välkänt. De kom också fram 

till att effekterna av sponsringen ökar om man samtidigt använder sig av tv-reklam och på 

så vis utsätter sin målgrupp för ytterligare exponering och igenkänningsfaktor.  

 

3.2 Strategisk sponsring 

Fodness (2005) menar att strategisk marknadsföring är en process och inte en handling, 

att strategin fungerar som ett sätt att planera för att lära sig samt att lära sig planera. 

Frederick och Wiersema (1983) definierar strategisk marknadsföring som ett sätt att 

utveckla en fungerande matchning mellan företagets resurser och kapacitet och de 

möjligheter och risker som finns runt om företaget. Brooksbank och Taylor (2007)  

hävdar att en effektiv strategisk marknadsföring är en kombination av att man gör mer 

och bättre marknadsundersökningar, man gör en omfattande strategisk nulägesanalys, 

ägnar sig åt en strategi som bygger på att ge ett överlägset värde för kunderna och att man 

i en högre grad utnyttjar det informationssystem som finns inom marknadsföringen. Alla 

dessa riktlinjer inom strategisk marknadsföring kan man applicera på strategisk 

sponsring. 

 

 Förutsättningen för att uppnå strategisk sponsring är att ett företag har en strategi med 

sin sponsring. Det krävs även att det förs en kreativ diskussion i företaget och att man 

väljer att sponsra ett fåtal objekt under en längre period samt att det finns en tydlig 

koppling mellan sponsringen och företagets kärnverksamhet (Grönkvist, 2000). Även 

Smith (2004) anser att det måste finnas en tydlig koppling. Lyckas man med det så menar 

Dolphin (2003) att man kan uppnå en konkurrerande fördel emot sina branschkolleger.  

 

Jiffer och Roos (1999) tar upp vikten av att göra en sponsorplan. Den bör bestå av analys, 

strategi, genomförande och uppföljning. I analysen bör det redas ut om målet är att 

varumärket eller en viss produkt som ska marknadsföras. Det ska sedan tänkas på vart i 

produktlivscykeln produkten är för att veta vilken typ av marknadsföring som den 

behöver, eller ta reda på vad man vill påverka inom företagets varumärkeskännedom. 

Företaget måste också veta vilken målgrupp de har. Strategin består sedan av att välja 
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sponsringsändamål. De bör då ha i åtanke vad som är målgruppens intressen, sedan hitta 

det ändamål som genererar mest publikuppmärksamhet. Det är inte fel att själv söka upp 

det sponsringsobjektet som känns bäst för sitt företag, och inte bara använda sig av de 

klassiska sätten utan vara kreativ med hur företaget sponsrar och hur det ska ge publicitet 

tillbaka. Under genomförandet så är det viktigaste att man är överens mellan parterna om 

hur sponsringen ska gå till, hur budgeten ser ut och vilka förväntningar man har. Sedan 

gäller det att göra en bra uppföljning. Vad fick vi ut på sponsringen? Gav det några 

effekter?  

 

Många företag har en skriven policy för sponsring som beskriver vad den är och hur den 

ska hanteras, men den tar även upp den viktiga aspekten på vad företaget kan och inte 

kan överväga att sponsra. Genom att företaget har sina kriterier definierat så kan företaget 

få hjälp att se vilka områden de ska fokusera på att sponsra, sådana områden som kan 

vara till nytta att sponsra för företaget. På samma sätt kan de även se vad som inte är 

intressant att sponsra och därigenom slippa slösa energi och pengar på icke lönsam 

sponsring. Kriterier som ska övervägas innan ett sponsringsbeslut ska tas, här är några av 

dem: hur man når målgruppen genom sponsringen, om sponsringen är ett kortsiktigt eller 

långsiktigt projekt eller kanske bara ett en gångs projekt, vilka möjligheter man får av 

sponsringen till exempel utnyttja den i reklam eller PR, hur de interna kunskaperna inom 

företaget ser ut för att kunna hantera sponsringen och hur sambandet mellan sponsorn och 

det sponsrade ändamålet ser ut (Clark, 1996). Van Bruggen et al. (2010) nämner även 

vikten av att välja alla sina marknadsföringskanaler väl eftersom dagens teknik påverkar 

hur företag agerar med sina kunder, vilket även påverkar sponsringsarbetet för företagen. 

Gupta och Pirsch (2006) föreslår att managers ska fokusera på grunderna när de arbetar 

med sponsring och välgörenhetsmarknadsföring. De tycker att man ska skapa en generell 

positiv känsla emot sitt varumärke och välja ett ändamål som känns naturligt för kunden. 

De menar också att man inte ska göra för mycket reklam genom samarbetet med den 

sponsrade organisationen så att det inte längre blir en positiv känsla.  

 

Grönkvist (2000) hävdade att sponsring i framtiden troligen kommer att styras av 

strategiska val, då sponsringsbesluten utgår från företagens affärsidé och kärnområden. 

Allt fler företag kommer att upptäcka att långa avtal i allmänhet lönar sig mer än korta 

avtal, fyra år är en idealtid för ett större avtal. Grönkvist anser följande om de större 

avtalens process: under det första året i sponsorskapet så får sponsorn lära sig 

verksamheten som de sponsrar, under det andra året så börjar sponsorn göra ändringar i 

avtalet, under det tredje året börjar avtalet att fungera och under det fjärde och sista året 

så får sponsorn ut något av avtalet.  Grönkvist nämner dock att det är en grov skiss av 

verkligheten, men att många företag har kommit underfund med att långsiktighet är en 

grundsten när man arbetar med sponsring. I arbetet med långsiktig sponsring så måste 

även de organisationer som söker sponsring utarbeta sina sponsringsansökningar och 
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erbjudanden väl. Doherty och Murray (2007) skriver att det kan vara goodwill i 

samhället, ökad kännedom, tillit och trovärdighet eller förbättrad image som företagen 

vill åt och att man som organisation måste visa företagen hur de kan åstadkomma det 

genom att sponsra just den organisationen som man representerar.  

 

3.3 Utvärdering av sponsring 

Clark (1996) hävdar att det är viktigt att utvärdera den sponsring som företaget har 

genomfört. På så sätt skaffar man sig kunskap för framtiden. Genom att samla på sig 

kunskap om den sponsringen som man har genomfört så kan man i framtiden genomföra 

effektivare sponsring som ger mer för företaget. Han tar upp exempel på vad man kan 

mäta. Det kan till exempel vara kunskapen om företagets målgrupp vet om att de sponsrar 

och om de vet vad de sponsrar. Dock menar Cornwell et al. (2005) att det fortfarande 

endast görs grova uppskattningar på sponsringen och då endast genom 

logoexponeringstid i tv som exempel.   

 

Grönkvist (2000) menar att sponsringsprocessens har tre faser; planering, genomförande 

och uppföljning. Men den sista fasen uppföljning brukar enligt Grönkvist ofta falla bort, 

det kan bero på att man i planeringsfasen inte satt upp mätbara mål, och i uppföljningen 

inte har något att utvärdera eller att pengarna inte räcker till arbetet med att utvärdera. 

Algotsson och Roos (1996) anser också att vikten av utvärderingen måste göras i början 

av sponsringsarbetet. De skriver att företagen tidigt skede måste sätta mål och bestämma 

målgrupp med sponsringen. Man bör även bestämma vilken typ av effekt man vill få ut 

av sponsringen. Det kan vara exponering, uppmärksamhet, kunskap/kännedom, 

attityd/inställning samt beteende. Algotsson och Roos (1996) hävdar också att man kan 

sätta upp ekonomiska mål så som försäljningskvantiteter under ett evenemang eller 

rabattkuponger som används efter evenemanget. Enligt Mack (1999) ska man som 

sponsormottagare inte heller glömma bort att erbjuda utvärdering till de som man söker 

sponsring hos för att genom det skapa utveckling och möjlighet till ett långtidsbundet 

sponsringskontrakt.  

 

 

3.4 För och nackdelar med sponsring 

Tsai (2009) anser att sponsring och CSR arbete kan tilltala en köpares moral och att man 

med fördel väljer företaget som arbetar med det före de som inte arbetar med sådana 

frågor. Det kommer också Gupta och Pirsch (2006) fram till. Clark (1996) anser att det 

finns både fördelar och nackdelar med sponsring, han nämner ett antal tillfällen då det är 

att rekommendera att använda sig av sponsring. De är exempelvis när företag behöver 

förstärka sin egen image och lånar då någon annans image. Det kan också vara när 
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företagets målgrupp är svår att nå och då kan man utnyttja målgruppens livsstil och 

intressen eller när företaget inte tycker att de lyckats få målgruppen tillräckligt 

engagerad. Slutligen är när sponsorn och eller sponsorns målgrupp har en naturlig 

koppling till det som sponsras och när företagets sponsring kan knytas samman med 

övrig marknadsföring hos företaget. Men vidare nämner Clark (1996) när det inte är 

rekommenderat att använda sig av sponsring. Ett exempel på det är när det inte finns 

något samband mellan sponsringen och företaget som sponsrar eller om den kopplingen 

är svag och när företaget kan nå sin målgrupp på ett effektivare sätt än genom sponsring. 

Författaren fortsätter med att man inte bör sponsra när sponsringen inte är 

sammankopplat med övrig marknadsföring hos företaget utan fungerar som en fristående 

åtgärd och när företaget inte har resurserna eller engagemanget som krävs för att 

genomföra sponsringen på ett bra och effektivt sätt.  

 

Meenaghan (2001) tar upp fördelen med fans när man sponsrar. Sponsorerna får då 

tillgång till en väl segmenterad målgrupp som man vet en hel del om. McDonald (1991) 

tar upp fördelen med sponsring och vikten av att göra det på rätt sätt. Han skriver att 

sponsringen ofta blir en viktig relation och att det mycket väl kan förbättra uppfattningen 

om företaget och produkterna, men väljer man fel så kan det lika väl inte ge någon effekt 

alls eller försämra imagen. Meenaghan (2001) tar också upp negativa konsekvenser av 

sponsring. Det är sponsorstörningar eller när organiseringen av ett sportevent blir mer 

fokuserat på att tillfredställa sponsorerna än deltagarna och fansen. En annan negativ 

synvinkel på sponsring var att det bara gynnar de aktiviteter som har hög status och att de 

med låg status då blir utan sponsring. Det tredje negativa var att sponsorerna ofta får 

publikplatser och då tar platser ifrån de ”riktiga” fansen. Den sista negativa punkten var 

att det kan bli överexponerat av sponsring på områdena där den sponsrade aktiviteten 

pågår.  

 

Rowely och Williams (2008) har riktat in sin forskning på musikfestivaler och dess 

sponsringseffekter på besökarna. Det gjorde de genom att samla in enkäter. De kom fram 

till att vissa tyckte att sponsringen var bra eftersom det fick ner biljettpriserna, medans 

andra kände att festivalen blev överexponerad av reklam ifrån sponsringsföretaget och att 

det tog mer uppmärksamhet än vad artisterna fick. De här tre forskningsrapporterna 

betonade att som företag måste man tänka på balansen inom sponsringen när man 

genomför olika evenemang och på hur det uppfattas av mottagarna. 

 

 Algotsson och Roos (1996) tar upp för och nackdelar med sponsring. De hävdar att de 

tydliga fördelarna med sponsring är att man kan utnyttja den även i andra typer av media, 

det ger mer kännedom om företaget och gynnar då deras övriga reklam, det visar på 

engagemang, det ger en koppling till den sponsrade aktiviteten och det ses inte som 

påträngande reklam av mottagaren. De tar också upp fördelen med att man tar upp plats 
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och stänger på så vis ute konkurrenter. Det är precis det som Carrillat et.al (2005) menar 

med att man ibland kanske inte behöver exponeras mer och få mer ökad kännedom 

igenom sina sponsringsval, men man vill inte att sina konkurrenter ska få den 

möjligheten. Algotsson och Roos (1996) har också en del negativa syner på sponsring. 

Det är tidskrävande eftersom det behöver noggrann förberedelse och planering, vilket då i 

sin tur leder till att det krävs mycket personal med rätt kunskap.  
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4 Resultat av den empiriska undersökningen 

I följande kapitel kommer resultatet av de sex intervjuer som har genomförts redovisas, 

de är redovisade i en kronologisk ordning. Eftersom vissa av de intervjuade har krävt att 

få vara anonyma namnger vi de företagen med en bokstav och kallar den intervjuade för 

informant A och så vidare. 

 

4.1 Företag A – Informant A, Marknadschef 

Företag A är en koncern inom detaljhandeln, informant A har en position på företaget 

som marknadschef. I dagsläget ägnar sig företaget åt sponsring på olika sätt. Dels har de 

ett ganska stort sponsoråtagande i form av att de sponsrar ett elitidrottslag från staden 

som de är verksamma i, men sen sponsrar de även små lokala föreningar. De vanligast 

förekommande är idrottsföreningar. Orsaken till det är att de känner att butikerna är en 

del av samhället som de ligger i. Informant A menar att man blir lite som en stöttepelare i 

samhället. Men vidare säger informant A att de har försökt att sätta upp en ram kring vad 

de sponsrar och inte sponsrar på den lokala nivån där det inte handlar om några större 

summor, det ska vara privat, icke vinstdrivande och det ska finnas någon anknytning till 

butikerna.  

 

De får dagligen in sponsringsförfrågningar, och under Informant As tid på företaget så 

har hon inte heller kontaktat någon som hon känner att de vill sponsra. Det finns inga 

principbeslut på att inte göra det, men de har inte jobbat målmedvetet med sponsring på 

det sättet så att de har haft behovet att gå ut och leta upp vad de ska sponsra. När de på 

Företag A ska fatta ett sponsringsbeslut så har det lite traditionellt varit att man har 

”skjutit från höften”, gjort lite vad man spontant har känt är rätt att sponsra. När det gäller 

den lilla sponsringen som Företag A gör så handlar det väldigt mycket om relationer. Om 

det finns någon person som man har någon form av relation till, som man vill ha relation 

till eller om man vill hålla sig på god fot med någon. Men eftersom Företag A är en 

koncern inom detaljhandeln så är många kunder till dem och man kan inte sponsra alla 

bara för att de är kunder. Informant A tycker att de som vill bli sponsrade kommer med 

erbjudanden som är tafatta, det är väldigt ofta som de bara erbjuder företagets logga på en 

skylt och i programbladet. Men företag A anser sig inte så betjänta av det.  

 

När det gäller uppföljningen av sponsringsinsatsen så skiljer det sig mellan det stora 

sponsoråtagandet och de mindre. Det stora sponsoråtagandet gör de uppföljningar med 

men för de mindre kan hon inte tänka sig att de skulle göra det. Med det stora 

sponsoråtagandet så gör de ingen resultatuppföljning vad de får ut av att sponsra eftersom 

de inte har något tydligt mål med det. Men aktiviteterna som de gör med de 
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sponsrade/sponsormottagarna följs upp och har en kontinuerlig dialog/samarbete då nya 

möjligheter med sponsringen dyker upp. Men någon mätning gör Företag A inte med sin 

sponsring.  

 

Någon sponsringspolicy finns just nu inte på företaget men de försöker skapa sig en. De 

har börjat mejsla fram några kriterier som ska följas: lokala, icke vinstdrivande, privata 

initiativ och det ska handla om lite pengar.  Företag A vill helst sponsra med varor istället 

för pengar, och det hänger mycket ihop med vilka de är och vill vara, helt enkelt deras 

varumärke. Ett av Företaget As kärnvärde är att de ska vara vän med sina medarbetare, 

kunder och leverantörer och där i ligger det att hjälpa de som behöver hjälp men 

samtidigt är deras varumärke att de ska ha låga priser. Det rimmar inte med att de ska 

vara ett lågprisalternativ med låga priser om de samtidigt ger ut massa pengar vid sidan. 

En tredje aspekt som Informant A menar är att koncernen alltid har funnits i staden och 

att man genom det vill förankra att de stöttar föreningar från staden. I dagens läge är det 

inte Företag A som marknadsför sin sponsring av den mindre sorten utan det sköts av 

sponsormottagarna. Men i framtiden vill Informant A att de som företag kan mer gå ut 

och informera vilka de sponsrar och varför och vad de vill uppnå med det. Så idag ser 

Informant A att de inte får ut så mycket som de skulle kunna få ut av sin sponsring. 

 

I Företag A så är det stora sponsringsåtagandet väldigt prioriterat medans de mindre 

åtagandena inte är lika prioriterade. Det kan kanske bero på att Företag A inte har något 

klart syfte så det spretar väldigt mycket vad de gör och inte gör anser Informant A. 

Mycket av sponsringen till elitidrottslaget, som är deras största sponsringsåtagande, 

genomförs på grund av ett eget intresse från ägarna till laget och sporten i allmänhet.  Att 

den mindre sponsringen inte är prioriterad tror Informant A kan bero på att innan hon 

kom till företaget så togs sponsringsbesluten av olika personer. Då hade ingen koll på hur 

mycket pengar som lades på sponsring, man trodde att det var lite och man gjorde det för 

goodwill, fortsätter Informant A. Nu när hon har börjat centralisera sponsringsbesluten 

till att det är hennes ansvar så behöver hon riktlinjer att jobba utefter eftersom hon inte 

kan höra andras magkänslor. Nu kan dessutom Informant A börja sätta fingret på hur 

mycket pengar det är som de egentligen lägger på sponsring. 

 

Informant A tror nu att de kommer börja fasa ut en del av sponsringen som de redan har 

men som inte stämmer överrens med deras kriterier. Den sponsringen som fortsätter 

kommer de att prioritera mer och börja ställa lite krav på. Så om de känner att de tror på 

kanalen sponsring som ett sätt att nå deras mål, så måste de även se till att de når målen 

genom sponsringen och börja mäta och utvärdera den. Informant A tror inte att de har 

haft något uttalat om att de ska jobba med sponsring som ett sätt att nå deras 

affärsmässiga mål utan att det bara har varit något de gör. Det har nog varit så att någon 

man har känt har ringt och frågat om Företag A kan sponsra exempelvis deras klubb, så 
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har man inte kunnat säga nej eller så har det varit bra för företaget att ställa upp. 

Informant A menar att det blir den här lokala aspekten där man känner många och vill 

hjälpa till och stötta föreningslivet på orten. Vidare så säger Informant A att det helt 

plötsligt genom det här så har sponsringen blivit en stor del av marknadskakan.  

 

När det gäller att göra lönsamhetskalkyler inför sponsringen så gör Företag A det men 

inte med någon avancerad modell, utan man ser mer om det är något man kan räkna hem 

eller inte. Fast det är inte på något strukturerat sätt som de genomför en sådan kalkyl, 

men affärstänk med lönsamhet och pengatänk är nog ganska utpräglat enligt Informant A. 

 

Efter att Informant A har börjat centralisera sponsringsarbetet och ramverket runt att det 

ska vara lokala, icke vinstdrivande, privata initiativ så har det blivit så att några som de 

tidigare har sponsrat har fallit bort på grund av att de inte uppfyller alla kriterierna. Just 

nu har de en del sponsoråtaganden som ligger utanför ramarna men som de håller på att 

avveckla med försiktighet, just för att de har varit med och sponsrat under så lång tid, år 

efter år. Informant A talar även om att det måste finnas någon slags riktlinje till hur man 

ska ställa sig till behjärtansvärda ändamål, då det är svårt att tacka nej till någon när man 

sagt ja till någon annan.  

 

Företag As sponsring påverkas mer och mer av hur de vill positionera sitt varumärke. 

Och de vill att det ska göra det. De vet hur de vill uppfattas som företag och vad deras 

kärnvärden är och hur de positionerar sig på marknaden. Just nu så talar deras sponsring 

både för och emot hur de vill uppfattas men det är under omarbetning. Sponsringen på 

Företag A påverkas naturligtvis av hur det går för företaget. Men Informant A säger att 

hon inte tror att den påverkas av konjunkturen i stort, eftersom koncernen inte 

nödvändigtvis ligger i takt med konjunkturen. Men av företagets egna ekonomiska 

situation påverkas självklart sponsringsinsatserna. Företag A sponsrar inte så mycket 

kulturändamål och evenemang eftersom de inte är en icke-vinstdrivande organisation. 

4.2 Företag B – Informant B, Marknadsansvarig 

Företag B startades 1990 av samma person som idag är chefsdesigner och VD i samband 

med ett frilansuppdrag. Han och några andra personer jobbade med att designa kläder och 

fick ett uppdrag att designa alpina kläder. Det gick så bra att man startade ett eget 

varumärke, det blev Företag B. Det började som ett sidoprojekt och fortsatte att vara det i 

tio år. Det gick bra för dem och de blev ett ”hippt” märke ibland fräcka skidåkare, 

alpinister och fotografer. Runt millennieskiftet blev det fullt fokus på varumärket och 

verksamheten som utvecklades väldigt bra med europeisk export. Idag är de 15 anställda, 

finns i 22 länder, säljs i drygt 600 butiker och de omsätter 170 miljoner kronor. Inom den 

svenska sportbranschen är de nummer 38 som sportleverantör i storlek och de har blivit 
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utnämnda till årets leverantör av Sportfack
9
. I år (2012) hamnade de på en tredjeplats så 

de ligger i toppen. Den undersökningen grundas på vad butikerna tycker om kvalité, 

design, popularitet och allt annat som en butik kräver av en leverantör. Deras fokus ligger 

på design och alpint men de har även en sommarkollektion kopplad till bergen samt 

renodlade modeplagg. Det sistnämnda är främst hemma i Sverige, internationellt så är det 

alpint som gäller. Informant Bs position på företaget är marknadsansvarig samt 

inhousebyrå. De är en liten organisation där alla är operativa i sina roller. Han tycker att 

det är en del av deras framgång, att de är ”snabbfotade och har låg overhead” som han 

uttrycker det. 

 

Företag B jobbar med sponsring i två olika delar. Det ena är att de sponsrar skidåkare, de 

har sitt eget team som de kallar det. Där sponsrar de bland annat världsmästaren i 

friåkning. De har satsat på honom i ett par år nu så Informant B tycker att det var jättekul 

för honom och dem själva att han vann. Han fortsätter med att förklara att friåkning inte 

är den största grenen men den fräckaste. Den ställer störst krav på utrustning och åkare. 

Att deras toppåkare vann har gett dem tv tid både i Svt och Tv4. En person på denna nivå 

inom skidåkningen sponsrar de dels finansiellt och dels med utrustning. I gengäld är han 

skidmodell under filmning och fotning samt att han kommenterar deras kläder och låter 

honom testa dem. De har även en kvinnlig toppåkare inom sitt team. Hon är rankad topp 

fem i Europa och topp sju i världen inom sin stil slopestyle. Henne sponsrar de på samma 

sätt som den manliga världsmästaren. Deras team består även av olika åkare som är mer 

som ambassadörer/levande reklampelare. För att hitta passande åkare samarbetar de med 

ett skidgymnasium och en kille som är lite av en profil i Sälen som tipsar Företag B om 

de åkare som han tycker passar in på deras varumärke. De ska givetvis också vara duktiga 

skidåkare och ha framtidspotential. De syns mycket i backarna, på tävlingarna och håller 

toppklass i Sverige. Den sista grenen inom deras alpina sponsring är att de börjat jobba 

med ”local heroes” i varje land. Deras distributörer tittar nu på att försöka hitta sina 

lokala ambassadörer. De har redan börjat i Tyskland och Italien är också på gång.  

 

De får in jättemånga ansökningar om sponsring men inom det alpina så är det dem själva 

som söker upp sina sponsringsmottagare. Den sponsring som Företag B jobbar med är 

enkelt sammanfattat som lokal och social sponsring. De sponsrar det allsvenska 

fotbollslaget i den medelstora staden som deras verksamhet ligger i samt stadens 

basketförening och lite små klubbar. Det beslutet är grundat på att man har kontakt med 

någon förening privat eller på grund av ägarnas genuina idrottsintresse. De gör inte den 

sponsringen för att få exponering, den har de dragit ner på, utan de gör det för att 

nätverka. Han förklarar att i en stad som den de är verksamma i är det viktigt att hitta en 

sammanhållning mellan företagen. 

 

                                                 
9
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Företag B jobbar med uppföljning, men det är svårt eftersom det beror lite på hur det går 

för deras alpina åkare. Informant B menar att sponsringen syftar mer till att ge 

marknadsföringen ett innehåll och storytelling, något som slutkonsumenterna vill 

identifiera sig med. Genomförandet av sponsringen blir genom den levande 

marknadsföringen så som Facebook, företagets hemsida och Youtube. De jobbar också 

med deras världsmästare och hans signaturplagg som blir tillgängliga för kund och då ger 

mervärde. De jobbar också med att marknadsföra sin åkare i exempelvis tidningen King 

som inte är traditionell skidåkarpress. Allt för att göra honom mer igenkänd. De jobbar 

inte med lönsamhetskalkyler men de får mediestatistik ifrån världstouren som är duktiga 

på det. Men Företag B räknar inte ut värde per krona utan det blir mer en maggropskänsla 

förklarar han. Han menar att det inte känns motiverat när det handlar om så lite pengar. 

De har ingen sponsringspolicy men deras teamåkare följer ett sponorsavtal. Informant B 

hävdar att de är ett så litet företag så det räcker med en muntligt uttalad policy, de för 

dialog dagligen.         

 

Företag B tackar nej till mycket sponsring, dels på grund av att det inte faller in under 

skidändamål och dels för att det inte ingår i de sociala delarna som de tycker är viktiga. 

Han skulle med hjärtat vilja säga ja till mycket men man måste avgränsa sig.  

 

Sponsringen är Företag Bs största innehållsdel. De marknadsför sina produkter men 

Informant B förklarar att det är historien genom deras teamåkare som laddar produkterna 

med värde. Deras marknadsföringsbudget är kopplad till hur det går för företaget och det 

i sin tur påverkar mängden sponsring. Den ligger på omkring 6-8 procent av budgeten. 

 

Informant B tycker att många sponsorgivare missar att utnyttja sin sponsring i den 

levande marknadsföringen. Man måste hela tiden jobba på att hålla det intressant och 

relevant. Han förtydligar också att om de hade varit ett hundra gånger större företag så 

hade han känt sig mer förpliktigad att redogöra genom lönsamhetskalkyler och 

utvärderingar att sponsringen faktiskt är något som de behöver, men det är de alla 

överrens om idag.    

4.3 Borås Tidning – Morgan Andersson, Marknadschef 

Borås Tidning är ett gammalt företag som har funnits i 186 år. Borås Tidning ägnar sig åt 

traditionell publicistisk verksamhet i olika typer av kanaler, print- och webbtidningar, 

gratistidningar, morgontidning och mobila lösningar. Allt som har med media att göra. 

Det jobbar på en lokal marknad, enbart Sjuhärad. Borås Tidning ingår i en koncern som 

heter Gota Media och är en av de större mediekoncernerna i Sverige. Borås Tidning är ett 

stiftelseägt företag, vilket innebär att överskottet går tillbaka till stiftelsen och vidare 

investerar de i företagets framtid. Det finns inga externa aktieägare eller andra 
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intressenter som begär någon vinstutdelning, så överskottet går tillbaka in i 

verksamheten.   

 

Morgan Andersson är marknadschef på Borås Tidning. Morgan beskriver deras 

verksamhet som två ben, ett redaktionellt ben och ett kommersiellt marknadsben. Det är 

det sistnämnda benet som han är ansvarig för, marknadsbenet med samtliga intäkter och 

varumärkesarbetet. Eftersom Borås Tidning inte köper in några medier utan kan 

marknadsföra sig via sina egna kanaler så är sponsringen den största 

marknadsföringsposten. 

 

I dagsläget sponsrar de väldigt mycket. För Morgan känns det som om de sponsrar hela 

världen. Morgan talar om att de sponsrar en lång lista med uppemot hundra olika företag, 

varumärken och händelser under ett år. Det kanske inte är något som man tänker på. De 

är bland annat huvudsponsorer till Linnémarschen och Kretsloppet, sponsrar Fashion 

Week, Federation Cup i tennis, Borås basket, Elfsborg, Borås hockey, Dalsjöfors GoIF 

men de sponsrar även mindre föreningar. Det handlar både om väldigt små summor och 

väldigt stora summor med deras mått mätt. Morgan menar att de har ett stort engagemang 

i regionen de verkar i. Mycket av det som de sponsrar har ett naturligt innehåll för dem, 

det är något som tilltalar människor och saker de är intresserade av och det gör att det är 

viktigt för Borås Tidning att förhålla sig till det. Nästan dagligen får de in 

sponsringsförfrågningar. Morgan menar att det är Borås Tidning man faktiskt kontaktar 

först när man är ute och letar sponsorer. Det är ofta så att man vänder sig till det stora 

mediaföretaget i området. Förfrågningarna är oftast om exempelvis ett fotbollslag kan få 

reklam i tidnigen. Det är mest marknadsföring som de sponsrar med, till exempel en extra 

stor rabatt på en annons. Men vissa evenemang sponsrar de med pengar. Morgan är noga 

med att understryka att det enligt skattelagar är förbjudet att utbyta tjänster och att det 

inom sponsring är viktigt att följa ett regelverk. Man måste göra affären på rätt sätt och 

det är Borås Tidning noga med att göra.  

 

På Borås Tidning har de inte någon tydligt nedskriven sponsringspolicy, för Morgan 

menar på det att den skulle behöva individualisera och göra om den nästan hela tiden. 

Men de pratar mycket på företaget om vad de ska sponsra för typer av evenemang och 

vilka de inte ska sponsra. De har delat in sitt engagemang i olika genrer:1. En del 

sponsrar de för att de känner att det ger dem något, det är viktigt för företaget och deras 

varumärke. 2. De sponsrar för att det är något som de förväntas göra. 3. Andra sponsrar 

de inte för att de vill eller behöver,  utan för att de på något sätt vill vara ett gott företag 

och en god medborgare. När Morgan ska ta ett beslut om han ska sponsra eller inte så 

brukar han beroende på storleken på sponsringen be de som vill bli sponsrade att komma 

på ett personligt möte där de får presentera en idé eller ett upplägg.  
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Morgan kan inte säga att de inte utvärderar den sponsringen som de genomför, för det gör 

de. Men han försöker lägga mycket på den/dem som sponsras. Morgan känner inte att det 

ligger i hans ansvar att följa upp hur det gick utan det ansvaret ligger på det sponsrade 

eventet, föreningen eller företaget. Vidare talar Morgan att om Borås Tidning ska sponsra 

något så ska de som vill bli sponsrade tänka ut för det första vad Borås Tidning kan få ut 

av det och för det andra hur det efter insatsen har gått och vad Borås Tidning kan göra 

med det. Borås Tidning har inga nedskrivna kriterier på vad som måste uppfyllas för att 

de ska sponsra något, men de är noggranna med att det är något bra som de sponsrar, det 

ska ha ett bra syfte, vara välarrangerat och trovärdigt. Morgan menar att de inte vill sätta 

sitt varumärke på något som de inte tycker är bra.  

 

I vissa sammanhang genomför de några lönsamhetkalkyler innan en sponsringsinsats, 

men det är i de fall då de övergår från en ren sponsor till att vara samarbetspartner. Då 

kanske de gör affärer ihop som innebär att det görs gemensamma insatser och att de ska 

dela på ett överskott. Morgan säger att det är då som de får göra kalkyler över vad de kan 

lägga in och se vad de kan få tillbaka.  

 

Borås Tidning sponsrar oftast föreningar som på något sätt kanske inte har något 

kommersiellt uppdrag utan är en mer ideell verksamhet. Men de sponsrar även större 

föreningar som har ett mer kommersiellt syfte, så som Elfsborg och Borås Basket. De 

sponsrar även inom kulturella områden. Det kan vara något evenemang eller någon 

konstrunda. Borås Tidning skulle aldrig kunna sponsra någon verksamhet som går emot 

det publicistiska uppdrag som de har. Morgan förtydligar det med att de har ett uppdrag 

att granska företag och organisationer vilket gör att de skulle ha väldigt svårt att gå in 

som samarbetspartner med någon verksamhet eller organisation som de även granskar 

väldigt hårt. De skulle inte heller kunna sponsra något politiskt eller religiöst projekt, 

förening och event eftersom de inte tar ställning till något religiöst eller politiskt. Han 

menar att har man valt att sponsra Livets ord till exempel så har man därmed också tagit 

ställning till att Livets ord är någonting bra. Vilket Borås Tidning inte skulle göra då de 

inte tar ställning i sådana frågor. Morgan menar att har man tagit ställning till något så 

måste man vara konsekvent. Vidare säger Morgan att de hade kunnat göra det om det var 

något behjärtansvärt eller något gott, det kan vara arrangerat av en församling eller så 

men då vill man ju inte påverka budskapet eller någonting sådant.  

 

Morgan känner inget tvång att tacka ja till en viss verksamhet bara för att han sponsrat en 

liknande verksamhet. Det eftersom att varje event och situation har sina egna 

förutsättningar.  

 

Angående sponsring och varumärket Borås Tidning så säger Morgan att det finns vissa 

organisationer, företeelser, händelser som de sponsrar för att de känner att de vill stötta 
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det utan att vilja sätta sitt varumärke på det. För att de utåt sett inte vill förknippas med 

det, även om de tycker att evenemanget är bra. Det kan till exempel vara ett arrangemang 

eller en tävling som genomförs första gången som verkar spännande och som Borås 

Tidning kan tänka sig att stötta och se vad det kan ta vägen. Men de vill inte förknippas 

med arrangemanget/tävlingen då inte människor ska tro att de är med och skapar det. Det 

är i sådana lägen som de inte sätter sitt varumärke på något. Men det finns även saker 

som de gärna drar nytta av att de sponsrar. Morgan säger att de har väldigt goda 

förutsättningar att tala om det, de försöker då skylta med sitt varumärke och 

företagsnamn. Det kan de göra genom de kanaler som de besitter. Inför det allsvenska 

fotbollslaget Elfsborgs säsongspremiär på Borås Arena var Borås Tidning matchvärdar. 

Företaget talade om det genom en helsida i Borås Tidning att de var stolta sponsorer till 

Elfsborg. Där sätter det klart och tydligt sitt varumärke på något. 

 

Borås Tidnings sponsringsinsatser och då framförallt de pengarna de investerar i olika 

ändamål påverkas även av den rådande ekonomiska situationen i samhället. Är det så att 

de har det tuffare resultatmässigt ett år så drar man givetvis in på sponsringen också. 

Morgan talar om att det är få företag som har den möjligheten som de har att sponsra så 

mycket som de gör, de har något som de förfogar över som har ett stort värde för andra 

som till exempel en idrottsförening. De har en plattform där man kan kommunicera med 

sin målgrupp, publik, samarbetspartners eller andra sponsorer.  

 

Borås Tidnings sponsring sker på en lokal basis, de inte har något behov att synas på 

något annat ställe. Det är Borås med omnejd det vill säga Sjuhärad som är deras 

hemmamiljö. Tv-exponering eller exponering i större evenemang är ingeting som Borås 

Tidning behöver då de jobbar på en mycket lokal marknad och inte på någon nationell 

marknad. Morgan upplever att det kommersiella intresset blir viktigare och viktigare, förr 

var det mer snäll sponsring. Morgan säger att de inte sponsrar Elfsborg för att vara snälla 

utan för att det är bra för Borås Tidning som företag. Man vill som sponsor få ut något, 

det vill säga få tillbaka ett resultat i någon form, menar Morgan. Vidare säger han även 

att det är väldigt svårt att mäta vad man får ut av sponsring. Morgan ger som exempel att 

om man köper marknadsföring i Borås Tidning för hundra tusen så kan man på något sätt 

se resultat i sålda varor, ökad kännedom eller något likande. Men det kan man inte på 

samma sätt göra med sponsring. Morgan menar att man inte kan mäta det och han tror att 

det är därför som sponsring blir ganska konjunkturkänsligt. 

 

4.4 Företag C – Informant C, Ägare  

Företag C verkar i en medelstor stad i Sverige. Företaget är en koncern med fem 

dotterbolag. De har ett bolag som jobbar med produktion åt andra företag, ett som jobbar 

med logistik, ett bolag som jobbar med bemanning och rekrytering till enbart 
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tjänstemannasidan och ett bolag som jobbar med utbildning. De vill erbjuda sina kunder, 

andra företag, mer än bara rekrytering utan Företag C vill även hjälpa dem på andra plan. 

När de marknadsför sig så gör de det som en hel koncern, med ett koncept som erbjuder 

alla nämnda tjänster. Det är också det de gör när de marknadsför sig genom sponsring 

och liknande. Informant C startade Företag C tillsammans med en kollega för sju år sedan 

och är en av två delägare. Sedan har de en extern VD för ett av bolagen. Informant C 

jobbar på samtliga av bolagen med dess försäljning och marknadsföring.     

 

Idag jobbar Företag C ganska mycket med sponsring. De arrangerar bland annat 

sponsorfikat i halvlek för ett allsvenskt fotbollslag. Där lämnar man en biljett i utbyte mot 

en kaffe och kaka. Informant C berättar nöjt att de har ”norpat” den sponsorplatsen och 

tryckt upp muggar och skyltar med deras egna logga på. Det tycker han är perfekt för 

företaget eftersom där samlas alla sponsorer till fotbollsklubben och det är andra företag 

som är deras kunder. De tycker att konceptet är så lyckat att de gör det med andra stora 

sportklubbar i staden så som basket och hockey. Men det är inte allt de gör, de jobbar 

också mycket med sponsring till lokala klubbar för fotboll och skidor bland annat. 

Informant C menar att det inte finns någon mening med att de sponsrar något så stort så 

att det får exponering utanför denna stad med omnejd. ”Säg att kunderna ser vår logga på 

en fotbollströja i någon annan stad, inte vet de vilka vi är, nej vi jobbar lokalt.” Vidare 

menar han att de kan sponsra smått och lokalt mycket bättre än vad de stora nationella 

konkurrenterna kan göra. Han talar också om att det är till största delen sportföreningar 

som de sponsrar på grund av det företagsnätverk som många av dem erbjuder. Men de 

gör även andra insatser så som till Entreprenörsprogrammet och så vidare. Han berättar 

att de får in många sponsringsförfrågningar och att han måste tacka nej till mycket, men 

de försöker vara med lite här och där. De sponsrar bland annat Hem och Skola med 

västarna till barnen. Företag C arbetar inte efter några direkta riktlinjer när de fattar sina 

sponsringsbeslut utan de tar beslut efter varje förfrågan. De tänker igenom vad de kan få 

tillbaka på sin satsning, det är inte alltid att man får något tillbaka men de tittar ofta på 

klubbarnas nätverk, ”finns det några potentiella kunder för oss där?” och ibland handlar 

det mer om varumärkesbyggande. De fattar beslut även efter en budget där de fastställt 

hur mycket pengar som de ska lägga på sponsring i år. Informant C berättar också att det 

lätt blir att de fortsätter att sponsra en klubb som de sponsrat tidigare så de kan inte hoppa 

på hur mycket som helst utan de jobbar med ett begränsat antal.  

 

När det kommer till de lite större sponsringssatsningarna så utvärderar Företag C vid 

årets slut vad det har gett dem. Sen vad det är kan vara lite olika, men han säger att det är 

väldigt svårt att sätta en peng på hur mycket det är värt. Han tydliggör med att det 

sponsringsfikat som de gjort nu i snart fem år har gett dem mycket kännedom i staden, 

alla vet nu vilka just de är. Så nu är nästa steg att bearbeta deras nätverk med de företagen 

som sponsrar samma ändamål som de gör. Han menar också på att man inte utvärderar 
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alla ändamål eftersom en del mindre inte är kommersiella utan enbart är till för att stötta 

den lokala föreningen. Företag Cs kriterier hos sina sponsringsändamål är lokala klubbar 

med en förening som sköter sig och har ett bra tänk med att varje människa har samma 

värde och att alla har möjlighet att vara med. De försöker att undvika föreningar som 

exempelvis har varit i blåsväder med elitsatsningar på sju åriga barn, det tycker han inte 

rimmar med deras varumärke. När vi frågade om de sponsrar politiska eller religiösa 

ändamål så blev han lite fundersam men svarade att det har vi inte fått någon förfrågan 

om så det vet jag inte. Men han fortsätter att förklara att deras kunder är andra företag så 

om vi är för extrema åt något håll så kan det finnas företag som har svårt att anlita oss 

och vi vill förknippas med ett lokalt, stabilt varumärke där man känner att man kan lita på 

vad vi säger och på vad vi gör, avslutar han.  

 

Företag C lägger ungefär sjuttiofem till åttio procent av sin marknadsföringsbudget på 

sponsring av olika former. Men den påverkas beroende på hur det går för företaget. 

Skulle det gå sämre så skulle de tänka igenom sina beslut mer noggrant. Han tror dock att 

sponsringen blir lidande i en sämre ekonomisk situation endast för att den är så pass stor 

marknadsföringskanal för dem och också en så stor del av budgeten. Men han tror att det 

i sådana fall kommer att handla om minde belopp och inte nödvändigtvis färre 

sponsringsmottagare.  

 

Det som Företag C får tillbaka ifrån sina sponsringsändamål är ofta logga på klubbens 

arena, biljetter till matcher (men det ser de inte som det bästa) vilket var anledningen till 

att det började med sponsorsfikat. Han hävdar att man försvinner i mängden om man 

endast jobbar med skyltar och varumärkesexponering. Men hos de mindre klubbarna så 

handlar det oftast om en skylt, logga på tröja och på det viset så hoppas man att om någon 

som har anknytning till den klubben behöver hyra in lite personal så väljer det dem 

istället för konkurrenten. Företag C har inte någon nedskriven sponsringspolicy därför att 

de endast är tre stycken beslutsfattare när det gäller sponsring. Istället för de en muntlig 

kommunikation och ser de ett tydligt sätt att få tillbaka sina satsade pengar genom 

exempelvis ett nätverk så känner de att det är lätt att säga ja. Men han erkänner att det är 

svårt att säga nej. Han vet med sig hur svårt det är idag för föreningarna att få in 

sponsorer och dra in pengar. Ofta så blir det klubbar och föreningar som man har en viss 

anknytning till antingen till dem själva, personalen eller genom någon viktig kund. Säger 

man ja till något så säger man ja till en långsiktig insats. Det är sällan bara ett 

engångstillfälle, berättar Informant C.   

 

Informant C sammanfattar deras sponsringsarbete som ett sätt att bygga nätverk och 

varumärke. Han menar också på att de har en fördel med att vara en lokal aktör i 

jämförelse med större nationella bolag. De kan ha svårare att gå in och sponsra en liten 

lokal fotbollsklubb, men det kan Företag C. Sen erkänner han att de är dåliga på att 
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utnyttja sina sponsringsändamål i sin övriga marknadsföring. Han förklarar att de har haft 

möjligheten med goda kanaler ifrån ett av sina sponsringsändamål men inte utnyttjat 

möjligheten. 

4.5 Carlsberg Sverige– Jörgen Welter, 

Kommunikationsansvarig 

Carlsberg Sverige har funnits i drygt tio år och ingår i Carlsbergs koncern som säljer sina 

produkter i 150 länder. De är det fjärde största ölbryggeriet i världen och deras ambition 

är att växa snabbast av alla. I Sverige är de ungefär 1000 medarbetare och hälften av dem 

jobbar i Falkenberg där intervjun genomförs, Carlsbergs enda bryggeri i Sverige. Det 

finns i princip ett bryggeri i varje land. De tillverkar dock mineralvattnet Ramlösa i 

Helsingborg/Ramlösa.  

 

Jörgens position på företaget är kommunikationsansvarig i Falkenberg. De är flera 

kommunikationsansvariga och han ansvarar för internkommunikation inom Supply 

Chain: tillverkning, produktion och logistik. Sedan ansvarar han även för den lokala 

platsen Falkenberg. Det innebär att han jobbar både med intern kommunikation och 

lokala mediakontakter samt Corporate Social Responsibility (CSR) frågor lokalt.  

 

Carlsberg jobbar med sponsring på många olika sätt och den stora delen ansvarar inte han 

för utan det går på varje eget varumärke. Falcon är stora inom hockey och Carlsberg är 

sponsor för fotbolls-EM i år (2012).  Men det som Jörgen kan svara för är den sponsring 

som de kallar för samhällsstöd. Den gör de mer som ett samhällsengagemang och att sälja 

in sig som arbetsgivare än som produktmarknadsföring. Han berättar att i Falkenberg så 

är de den näst största arbetsgivaren efter Gekås, så de är den största 

industriverksamheten. Det innebär att de är en viktig aktör i lokalsamhället och vill ta sitt 

ansvar, här kommer Jörgen in.  

 

Jörgen börjar berätta om deras olika sponsringsarbeten och förklarar ett samarbete med 

nattvandring.nu. Det är en organisation där vuxna rör sig på staden under helgkvällar och 

nätter. Denna organisation samarbetar de med över hela Sverige och de sponsrar dem 

med en summa pengar, men uppmanar också sina medarbetare och företagsledning att 

engagera sig i det. Jörgen har även tagit på sig att ordna en nattvandring.nu-grupp i 

Falkenberg eller att de slår ihop sig med en redan befintlig grupp. Anledningen till att de 

gör det är för att de vill att många ska dricka öl och även deras andra alkoholfria 

produkter, men deras ambition är att om många dricker öl så behöver inte många dricka 

så mycket öl. Sen vill vi att de ska dricka öl istället för vin och sprit, vilket kan vara en 

bättre lösning för många människor menar Jörgen. Han fortsätter med att de vet att 

många ungdomar dricker öl i berusningssyfte och att det är en bieffekt av det de säljer 

och marknadsför. Så då har nattvandring.nu blivit ett sätt för dem att möta bieffekterna 
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på. Det här samarbetet använder de mycket i sin marknadsföring, så det som de 

egentligen får tillbaka är ren goodwill. Jörgen förklarar att det här med CSR-frågor är 

något som man inte kan bortse ifrån idag. Det är många av deras kunder som kräver det 

för att ta in Carlsberg som leverantör. Det har lett till ett samarbete med krogkedjan 

Harrys. De tillsammans uppmuntrar att man är nykter på krogen och skickar med den 

som kör för kvällen en gratis Ramlösa på vägen hem från Harrys. De förespråkar 

varannan Ramlösa som talesättet varannan vatten.  

  

Den andra delen inom sponsringsarbetet är med lokalt fokus och framför allt emot 

ungdomar.  Jörgen säger ”vi vill att våra pengar ska användas för att så många ungdomar 

som möjligt ska ges en meningsfull fritid och möjlighet att utvecklas.” Han berättar att 

det vanligaste är idrottsföreningar som frågar efter sponsring, han sponsrar dock gärna 

kultur. Men de ger nästan alla som ringer som har en vettig idé och som är ungdomar 

eller engagerar ungdomar sponsring. Dock sponsrar de sällan med pengar utan istället 

försöker de att sponsra med dryck eftersom det inte kostar företaget mycket men som 

ändå ger sponsringsmottagaren mycket. De ger ekonomisk ersättning till de lite större 

föreningarna som engagerar flest ungdomar. De är positiva till alla ungdomsföreningar 

men särskilt mycket till de som engagerar fler invandrarungdomar och tjejer. Den här 

policyn började de jobba med för ungefär ett år sedan och Jörgen tycker att det känns 

väldigt bra. De jobbar även med ung företagsamhet som de vill utveckla desto mer.   

 

Jörgen hävdar att det är svårt för deras olika varumärken att sponsra det mest typiska, en 

fotbollsförening eftersom det inte passar in på något av varumärkena. Så de har valt att 

profilera Carlsberg Sverige, arbetsgivaren, vid sådan typ av lokal idrotts sponsring. De 

vill berätta för framförallt Falkenbergsborna att det är Carlsberg Sverige och att de står 

för att stötta ungdomars utveckling och det är spridningen av det budskap som de för 

genom sin sponsring.  

 

Carlsberg Sverige kontaktar inte sponsringsändamålen, de får gott om förfrågningar ändå. 

Jörgen har dock vid något enstaka tillfälle själv ringt upp ett ändamål som endast skickat 

mejl till honom och inte hört av sig mer. Det var för att han tyckte att de var en så bra 

grej. De jobbar efter två nedskrivna sponsringspolicys, en för varumärkessponsring och 

en för lokalt samhällsengagemang. De är beslutade på företagsledningsnivå och de satte 

två kriterier på sina sponsringsändamål det ena är att det ska vara ungdomar och deras 

utveckling och det andra är att alla föreningar måste ha en drog och alkoholpolicy. Det 

innebär nolltolerans i samband med träning och tävling. Skulle någon förening som de 

sponsrar bli en negativ tidningsnyhet så skulle de diskutera sitt bidrag till den föreningen. 

De har ingenting sagt om politiska eller religiösa föreningar, de har inte heller fått någon 

fråga ifrån något sådant.  
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Jörgen gör ingen lönsamhetskalkyl på deras sponsring, delvis för att det inte är ett krav 

och för de jobbar med att långsiktigt förbättra och förstärka sitt positiva renommé här i 

Falkenberg och det kan man räkna lite på hur man vill. Det är ingen jättesatsning 

ekonomiskt ifrån dem så han känner att det inte är värt att lägga tid på. Han tycker att det 

viktigaste är att de gör gott.  

 

Det sponsringsarbete som Jörgen jobbar med påverkas inte om hur de olika varumärkena 

inom företaget vill positionera sig utan mer om hur Carlsberg, arbetsgivaren vill 

positionera sig. De måste också jobba med en del olika kampanjer när man säljer alkohol, 

exempelvis Don´t drink and drive tillsammans med Harrys och då sponsrar de, som redan 

nämnts ovan med en gratis Ramlösa till de som är nyktra och kör. Men när de väljer att 

sponsra idrottsföreningar och liknande så är de noga med att det är avsändare Carlsberg 

Sverige och inte ölen Carlsberg. Så det är aldrig med någon ölflaska och så vidare i 

samband med sponsringen. Sen jobbar de en hel del med att sponsra med Ramlösa som 

avsändare.  

 

Även fast det inte är hans område så berättar Jörgen lite lätt om hur de olika varumärkena 

jobbar med sponsring. Carlsberg är till exempel jättestor på evenemang men då är det för 

dem över 18 år och det säljs öl så det knakar. Men de försöker promota ett sunt umgänge 

med alkohol. Pripps kör hårt på festivaler i sommar. Jörgen förklarar att deras målgrupp 

inom öl är 25åringar som ska välja sin öl för ”livet”. Han menar att man som ung hittar 

sin favorit och sen håller man sig till den resten av livet med vissa undantag. Så självklart 

vill dem att den målgruppen ska välja just Carlsberg för konkurrenterna. Så därför jobbar 

de mycket med festivaler och liknande för att bygga relationer med unga konsumenter.  

  

Jörgen tror att samhällsekonomin kan komma att påverka deras sponsringsbeslut på det 

sättet att om de märker en trend där det svenska folket väljer bort öl, läsk och kolsyrat 

vatten vid dålig ekonomi så skulle företaget minska sina insatser . Han förklarar också att 

det är ovanligt att Carlsberg Sverige inte är så noga med hur de föreningarna som de 

sponsrar presterar resultatmässigt inom sin sportgren utan snarare hur många ungdomar 

som de aktiverar, hur många invandrare och tjejer de har i sin förening med mera. Det 

märker han att föreningarna blir förvånade att svara på, vilket han tycker är kul. Vi citerar 

” Det är väldigt skönt också och väldigt trevligt att slippa för de andra varumärkena 

räknar alltid på vad de får tillbaka men från vårt håll så är det mer underordnat”.   

 

4.6 Eton fashion AB – Melissa Magnusson, Marketing manager 

Eton startades 1928 och är ett familjeägt företag. Det har alltid funnits i Gånghester 

utanför Borås och ägs fortfarande inom familjen, grundarens barnbarn är idag företagets 

VD. VDns kusiner äger Eton Systems som tillhör samma koncern. Eton Systems 
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tillverkar det systemet som produktionslinern är uppbyggt av, men det är en egen 

verksamhet. Eton fokuserar framför allt på skjortor men även accessoarer. Eton finns och 

säljs i totalt 35 olika länder världen över och finns i nästan alla exklusiva varuhus i 

Europa. Företaget är också starkt i USA och Kanada och på den senaste tiden har de även 

gått in på den ryska marknaden och kommer under hösten 2012 att öppna en egen butik i 

Ho Chi Minh i Vietnam. Företaget går väldigt bra och den biten som utvecklats mest den 

senaste tiden är öppningen av egna butiker. Företaget är totalt runt 100 anställda och 60 

av dem arbetar i Gånghester. De växer kontinuerligt och rekryterar mer och mer personal. 

Melissa berättar att det har varit tufft för konfektionsbranschen men trots att de har 

ganska höga priser så är Eton väldigt framgångsrikt. Under kriser så väljer varuhusen att 

plocka bort de varumärken som går sämre för att fokusera på de som går bra och då har 

Eton varit ett av de framgångsrika märkena.  

 

Melissa är marknadsansvarig på företaget, vilket innefattar marknadsbudgeten och 

personal. Hon arbetar även med brand developement i en grupp där arbetet handlar om 

hur de ska utveckla skjortmärket Eton. Hon ser till att de beslut som tas inom gruppen 

genomförs i marknadsbudgetens ramar, inför satta deadlines och att de har resurser som 

krävs. Allt sköts ifrån marknadsavdelningen både tryckt media, digitalt, webb, Facebook 

och events. De tar fram koncept och dokumenterar och följer upp dem. De försöker dock 

att fördela ut det på andra avdelningar.  

 

Inom Sverige så jobbar Eton med att sponsra Elfsborg, allsvenskt fotbollslag från Borås 

samt BHC, Borås Hockey Club. Det gör de inte direkt ur marknadsföringssyfte utan för 

att stödja bygden och de ser det även som personalvård eftersom de får biljetter till 

matcherna och så vidare. Eton får också exponering på LED-tv på arenan. Den sponsring 

som de gör för sina produkter handlar mer om produktplacering. De använder sig inte av 

ambassadörer som får betalt för att bära deras kläder. De har helt enkelt inte de pengarna, 

utan det handlar mer om produktplacering. De använder sig av PR-byråer för att få ut sina 

kollektioner till tidningar, kändisar och programledare. De får då kontakt med någon 

agent till någon kändis som vill bära en Etonskjorta på tv. Då sponsrar de honom med en 

skjorta. Men Melissa menar att det är sällan som dem själva kontaktar kändisarna utan 

det är dem som kommer till Eton via PR-byråerna som de har kontakt med. De strävar 

efter att få ut de mer mönstrade och färgglada skjortorna för det inte ger dem så mycket 

om exempelvis en sportkommentator bär en vit, ljusblå eller svart skjorta i tv. 

 

När de fattar sina sponsringsbeslut så utgår de först och främst från marknadsbudgeten. 

Där finns det pengar för varje land och de har förbestämt hur många skjortor som ska gå 

till tv-kändisar och hur många som ska gå till andra typer av personligheter. De ger bort 

fler skjortor i Sverige än exempelvis Australien eller Österrike där Eton inte är så stort 

som varumärke.  I de länder som de tycker är viktiga så har de en PR-byrå. De använder 
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ingen nedskriven sponsringspolicy utan det är Melissa som oftast fattar besluten och då 

utgår hon ifrån budgeten bland annat. Det var till exempel en film som ville ha skjortor 

och erbjöd exponering i eftertexten. Då förklarar Melissa att det blir någon form av 

förhandlingssituation, då de egentligen alltid får exponering emot att de skickar skjortor. 

Melissa måste bedöma om det är rimligt och vad det är för typ av skjortor. Ibland brukar 

de säga att man får köpa dem för inköpspris. Men är det viktiga personer så kan de till 

och med tänka sig att sy upp något speciellt i hans storlek. Det är hela tiden ifrån fall till 

fall menar Melissa. Är det en världsberömd kändis så ser man till att han får den 

skjortan/skjortorna som han vill ha men om det är en mindre känd tv-personlighet till 

exempel i Sverige så blir det mer att de får en skjorta och resten får de betala. Hon tycker 

att det är svårt att sätt det inom ramar utan bedömer fall till fall men det är viktigt att 

personen är rätt för varumärket. Är det någon större förfrågan så rådfrågar hon deras 

Senior Adviser eller VDn.   

 

Eton har sagt att de inte sponsrar lokala idrottsföreningar men de har gjort det någon 

enstaka gång då det handlat om små summor om 2000kr. Däremot sponsrar de 

Gånghesters sportklubb, men det är mer för att det är i bygden, lokalt. Det har pågått sen 

långt tillbaka och det finns anställda som är engagerade i den föreningen.  

 

De jobbar inte med någon lönsamhetskalkyl. Det är svårt att avgöra hur mycket 

sponsringen genererar, menar Melissa, men de får rapporter på exponering ifrån PR-

byråerna månads eller veckovis och bildbevis. Fyra procent av deras 

marknadsföringsbudget går till sponsring och skulle ekonomin gå dåligt så skulle den 

lokala sponsringen bli lidande och inte antalet sponsrade skjortor för det är en så liten 

kostnad för dem och den lokala sponsringen ger dem inget globalt sett.  

 

De gör en del marknadsföring om sin sponsring men på grund av att många av de 

sponsrade är kändisar så får de inte tala om det. Därför vill Eton att kändisarna ska bära 

deras lite mer utmärkande skjortorna så att det blir lättare för omvärlden att se att det är 

en Eton skjorta. Men vissa av dem som blir sponsrade gör reklam för Eton och talar om 

att det är deras skjorta om det är personer som frågar. Och Melissa menar att det är det 

bästa man kan få, mun till mun reklam, att folk pratar om sitt varumärke. När det kommer 

till Etons sponsring av Elfsborg och BHC så marknadsför de inte att de sponsrar dem 

eftersom det är lokalt och Eton jobbar globalt. De är helt enkelt inte intressanta nog. Det 

hade vart skillnad om det hade varit Ajax eller Manchester United hävdar Melissa.              

 

Eton har en stor fördel med att deras produkter är så pass åtråvärda så de kan arbeta med 

sponsring på en produkt nivå. De behöver inte alltid gå in med pengar utan de kan ge 

skjortor och få någon typ av exponering tillbaka. 
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5 Analys  

I det här kapitlet presenteras en analys av insamlat empiriskt material. Den kommer att 

kopplas till teoretiska referensramen som presenterats i kapitel tre.  

 

Harvey (2001) hävdade att sponsring av evenemang som markandsföringskanal drar in 

mer pengar än all medial reklam sammanlagt och det kan vi se att alla deltagande 

företagen ägnade sig åt på olika sätt och i olika skalor. Harvey (2001) menade att 

sponsring var den ursprungliga reklamen på radio och TV, men vi kan genom 

intervjuerna komma fram till att så inte är fallet i våran studie. Ingen av de deltagande 

företagen ägnar sig åt den sortens sponsring. Olkkonen et al. (2000) redovisar att större 

delen av forskningen kring sponsring är fokuserad på tre olika områden. De är antingen 

definitionsrelaterat, mätningar på effekten av sponsring eller ledningarnas motiveringar 

till varför de använder sponsring i sitt marknadsföringsarbete. Efter insamling av material 

till den teoretiska referensramen har vi sett att dessa tre forskningsområden inom 

sponsring dominerar. Vi kan även inkludera våran egen studie under Olkkonens et al.  

(2000) sistnämnda gruppering.  

 

Algotsson och Roos (1996) modell för att skilja på sponsring och välgörenhet hjälper oss 

att placera företagens sponsringsarbete i olika fack. Det gör vi för att förtydliga 

företagens olika typer av sponsringsarbete.  

 

Förväntan om effekt 

 
 

Modell: Algotsson & Roos (1996), s. 17 

 

Ren välgörenhet innebär att sponsorn/företaget inte ställer några krav eller förväntar sig 

en effekt med sponsringen (Algotsson & Roos, 1996). I det facket hamnar ingen av de 

Krav på 

motprestationer 
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företag som ingår i undersökningen. Dold välgörenhet är när sponsorn har krav men 

förväntar sig inga effekter av de skänkta pengarna (Algotsson & Roos, 1996). I det facket 

hamnar mycket av det samhällsstöd som Carlsberg Sverige ger. De får exponering 

tillbaka i sammanhang med sponsringsändamålen men de förväntar sig inte någon typ av 

ökad försäljning eller kännedom. Här kan man även placera in Etons sponsring som de 

gör mest av personalvårds skäl. Dold sponsring är när sponsorn förväntar sig effekter av 

sponsringen men inte ställer några krav (Algotsson & Roos, 1996). Alla företag i studien 

har på ett eller annat sätt sponsrat lokala idrotts- och ungdomsföreningar. Det största 

skälet, för majoriteten av företagen, till att de har valt att sponsra handlar om att de vill 

uppnå goodwill och vänskap med den lokala omgivningen. Som sponsor vill de få en 

positiv effekt av att sponsra men de ställer inga krav på motprestation från dem som de 

sponsrar. Där av passar den sponsringen in i det facket. Ren sponsrig är när sponsorn 

förväntar sig en effekt av sponsringen men ställer även krav på det som sponsras 

(Algotsson & Roos, 1996). Här passar Borås Tidnings sponsring till det allsvenska 

fotbollslaget Elfsborg in och det är likadant med de andra företagen som sponsrar 

allsvenska klubbar eller liknande. Även Etons skjortutdelning hamnar under denna 

kategori. De ger endast skjortor till de som de tycker passar deras varumärke och de 

förväntar sig att dessa bärs då det lovats. När Carlsberg Sverige sponsrar nattvandring.nu 

så marknadsför de det ut till sina kunder. Tack vare marknadsföringen så blir det ren 

sponsring. När Företag B sponsrar sina alpina skidåkare så ställer de krav på deras 

prestation och stil och de förväntar sig effekter på den sponsringen genom att andra åkare 

ska vilja ha samma kläder som deras teamåkare. Den typen av sponsring är lika med ren 

sponsring.  

 

Huvudsaken med sponsring är imageöverföring (Dahlén & Lange (2009), Dolphin 

(2003), Cornwell et al (2005), Mack (1999), Doherty & Murray (2007). Det syns en 

tydlig koppling till det i alla företagens sponsring. Framför allt med att de vill framstå 

som snälla och som goda företag för samhället. Men tydligast är det i Företag B som 

flitigt sponsrar ”coola” alpina åkare för att skapa rätt image till företaget. Samma effekt 

skapar Eton när de sponsrar skjortor till personer som de tycker representerar deras 

varumärke väl. Även Carlsberg Sverige jobbar med imageöverföring genom att motverka 

den negativa bilden som försäljning av alkohol ger ett företag. Det gör dem genom att 

sponsra exempelvis nattvandring.nu men även när de sponsrar Harrys med Ramlösa till 

de som är nyktra. Clark (1996) menar att det viktigaste attributet med sponsring är 

association. Att företagen vill bli kopplade till personer, event eller ändamål som ger dem 

en bättre image. Även det styrks av företagens sponsringsbeslut som nämnts ovan. 

Liksom Astous och Bitz (1995) menar att det är huvudsakligen imageöverföring som 

sponsringen används till men också för att öka varumärkeskännedomen. På det 

sistnämnda ser vi endast ett företag som använt sponsringen till just det och det är företag 

C med deras sponsringsfika i fotbollshalvleken.  
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Smith (2004) hävdar att det är tydligt att företag sponsrar utan att förstå effekterna av det 

samt att det inte är genomtänkta val. Vi ser att det förekommer i en mindre skala då 

nästan alla företagen som intervjuades erkände att en del sponsringsbeslut tagits därför att 

någon nyckelperson på företaget ville det eller att de använt sin magkänsla för att ta 

beslut. Vi märker dock att det endast har handlat om små summor eller något enstaka 

tillfälle.  

 

Marknadsföring är en process för att skapa, kommunicera och leverera och utbyta 

erbjudande till företagets kunder, klienter, partner och samhället i övrigt (Mattsson 

,2007). Sponsring har genom de olika ändamålen blivit ett vanligt 

marknadsföringsföringsverktyg (Cornwell et al, 2005).  Det stärks av de intervjuade 

företagens flitiga sponsringsarbete.  

 

Smith (2004) förklarar sponsring på följande sätt: det är när ett företag ger finansiell eller 

assisterande hjälp till en organisation i utbyte mot reklam eller kommersiella objektiv. 

Eftersom alla företagen i undersökningen var noga med att följa de lagar och regler som 

gäller sponsring (man måste få något som motsvarar det sponsrade värdet tillbaka enligt 

lag). Det innebär att de alla levde upp till Smiths (2004) förklaring av sponsring. 

 

5.1  Sponsring i allmänhet 

Smith (2004) hävdar att det är tydligt att företag sponsrar utan att förstå effekterna av det 

samt att det inte är genomtänkta val. Vi ser att det förekommer i en mindre skala då 

nästan alla företagen som intervjuades erkände att en del sponsringsbeslut tagits därför att 

någon nyckelperson på företaget ville det eller att de använt sin magkänsla för att ta 

beslut. Vi märker dock att det endast har handlat om små summor eller något enstaka 

tillfälle.  

 

Grönkvist (2000) påpekade att nu för tiden så har det blivit så vanligt att företag sponsrar 

att det inte är alltid som de ifrågasätter det, detta innebär att företag ibland sponsrar bara 

för att andra företag gör det.  Till viss del stämmer det bland de intervjuade företagen 

men inte att det är ogenomtänkt att sponsra för att andra företag gör det utan tvärtom, de 

använder sig av sponsringen som ett sätt att kunna konkurrera med sina konkurrenter.  

Detta leder till ett problem som Crowther (2011) tar upp nämligen att genom den rådande 

konkurrans som finns så har det nu börjat ske störningar i marknadsföringen, det betyder 

att ett företag måste försöka kringgå detta genom att ut till sina konsumenter skapa 

meningsfulla kopplingar i sin sponsring. Det kan man se att företagen försöker att göra 

genom att de skapa sig riktlinjer. Grönkvist (2000) stödjer detta med att hävda att om ett 
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företag inte hade några riktlinjer angående sponsring så är det viktigt att det tas fram 

sådana, han menar att företaget ska se till att utnyttja sponsringen på bästa sätt.   

 

Företag av mindre och lokal karaktär kan med fördel utnyttja sponsring i ett lokalt 

format, inom sitt samhälle kan de med en mindre sponsring göra stor nytta för sin 

kundbas och företaget (Mack, 1999). Av de deltagande företagen så är det flera stycken 

som är av en mindre storlek och som främst är verksamma på lokalbasis. Av de företagen 

så kan man se att de utnyttjar den mindre sponsringen i form av att de stödjer olika 

ändamål på orten de är verksamma i. Det gör exempelvis företag C och Borås Tidning.  

 

Astous och Bitz (1995) hävdar att sponsringens två huvudsyften är att öka 

varumärkeskännedom och förbättra imagen detta stöds av både Söderman och Dolles 

(2008) och Christensen (2006) som dessutom lägger till att sponsringen används för att 

genomföra en god kommunikation till sina kunder. Genom de genomförda intervjuerna så 

kan vi se att detta är något som alla företag tänker på. De är noga med vilka de sponsrar 

så de inte utsätter sitt varumärke för någon negativt. Det var även en del företag som tog 

upp vad deras sponsring sänder för signaler ut till sina kunder, att det var viktigt att de 

kunde stå för sin sponsring.  

 

 

5.2   Strategisk sponsring 

En definition på strategisk marknadsföring är att man utvecklar en fungerande matchning 

mellan ett företags resurser och kapacitet till de möjligheter som finns runt om företaget 

(Frederick och Wiersema, 1983).  

 

Strategisk marknadsföring är en handling och inte en process, strategin är att planera att 

lära sig samt att lära sig planera (Fodness, 2005). De orden går även att applicera på 

strategisk sponsring. Grönkvist (2000) hävdar att för att uppnå strategisk sponsring så 

krävs det en kreativ diskussion, sponsra ett fåtal objekt och att det finns en tydlig 

koppling. Lyckas man att skapa en koppling så menar Dolphin (2003) att man kan uppnå 

en konkurrerande fördel emot sina branschkolleger. Även Smith (2004) styrker att det 

måste finnas en tydlig koppling. Jiffer och Roos (1999) menar att strategisk sponsring 

kräver en sponsorplan som bör bestå av analys, strategi, genomförande och uppföljning. 

Företagen i undersökningen använder sig delvis av en plan när de sponsrar, men många 

av företagen faller på att de inte utvärderar sin genomförda sponsring och att de ibland 

sponsrar utan att tänka igenom det noggrant.  

 

För att uppnå strategisk sponsring så måste man överväga en del kriterier innan man tar 

beslutet om att sponsra eller inte. De kriterierna är: hur ska man nå företagets målgrupp 
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med sponsringen, är det ett långsiktigt eller kortsiktigt sponsringsåtagande och vilka 

möjligheter kan man få genom sponsringen att använda sig av sin övriga marknadsföring 

(Clark, 1996).  Till viss del så tänkte de deltagande företagen på detta innan de sponsrade 

men det var många företag som inte tänkte på hur de kunde använda sig av i sin övriga 

marknadsföring. I intervjuerna kom det även fram det faktum att flera av företagen 

använde sin sponsring som ett sätt att skapa sig ett större företagsnätverk.  

 

Bruggen et al. (2010)  tog upp vikten med att man väljer ut sina marknadsföringskanaler 

väl eftersom att dagens teknik påverkar hur företaget agerar med sina kunder, det 

påverkar i sin tur företagets sponsringsarbete. Det var flera av företagen i studien som 

tänkte på detta då de inte sponsrade vilket ändamål som helst och i vissa fall valde de att 

sponsra men att inte bli exponerade i samband med sponsringsändamålet. Anledningen 

till det var för Borås Tidning, till exempel, att de inte ville bli missförstådda som 

arrangörer eller samarbetspartners. Det kan också vara för att de sponsrar konkurrerande 

aktiviteter.   

 

Doherty och Murray (2007) tog även upp att de som vill bli sponsrade ska försöka visa 

företagen som de vill ska sponsra dem, vad de får ut av att sponsra just deras 

organisation. Det kan vara ökad kännedom, tillit, trovärdighet, goodwill i samhället eller 

förbättrad image.  Grönkvist (2000) stödjer detta med att säga att när man arbetar med 

långsiktiga sponsringsavtal så måste man som organisation ha en väl utarbetad 

sponsringsansökan och ett väl arbetat erbjudande.  Detta framkom i intervjuerna att 

företagen ofta tyckte att de får erbjudanden om att sponsra någon men ingen riktigt 

anledning till varför, därför tackar man  nej. Om man istället lägger upp en plan som visar 

vad företaget får ut av att sponsra just deras organisation/förening så är chansen större att 

man blir sponsrade. 

 

5.3   Utvärdering av sponsoring 

Sammanfattningsvis så utvärderar ingen av de deltagande företagen sin sponsring dock 

tar de emot utomstående uppföljning ifrån sponsringsändamålen. Det kan exempelvis 

vara besöksstatistik och tv-exponeringssammanställning. Det visar att Grönkvist (2000) 

hade rätt med att utvärderingen ofta faller bort. Clark (1996) menar att det är viktigt med 

utvärdering för att skaffa sig kunskap för framtiden. Många av företagen i 

undersökningen har uttryckt svårigheten med att utvärdera värdet av den genomförda 

sponsringen. Algotsson och Roos (1996) menar att det kan bero på att företagen inte satt 

tydligt mål, målgrupp och önskad effekt av sponsringen. Vi märker att eftersom företagen 

inte har någon nedskriven sponsringspolicy och på det viset inte har tänkt igenom sina 

mål med sponsringen, utan beslutar om sponsring utefter förfrågan, så är det tydligt att 

det kan vara anledningen till att de tycker det är svårt med uppföljningen.   
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Cornwell et al (2005) hävdar att det ännu endast görs grova uppskattningar på 

sponsringen och nämner då att det görs genom logoexponering i tv tid. Det stämmer väl 

överrens med vad företag B nämner om deras alpina sponsring och att de får rapporter 

från organisatörerna om hur mycket tv tid deras loggor fått. Har man i ett tidigt skede satt 

upp ekonomiska mål så kan man mäta försäljningskvantiteter eller rabattkuponger 

(Algotsson och Roos, 1996). Just ekonomiska mål med sponsringen är inget som varit 

aktuellt för de deltagande företagen. Deras anledningar till sponsring är mer värdeökning, 

image och att skapa nätverk. Byter vi fokus så nämner Mack (1999) att man som 

sponsringssökande borde erbjuda utvärdering till de som sponsrar. Den åsikten har även 

Morgan Andersson på Borås Tidning och Informant B nämner att det är den enda 

utvärderingen som de använder, den som de får externt. 

 

5.4  För och nackdelar med sponsring 

Jörgen Welter från Carlsberg nämner under sin intervju att de har kunder som valt just 

dem eftersom de jobbar med CSR-frågor och goodwill sponsring. Det stärker Tsai (2009) 

och Gupta och Pirchs (2006) anseende om att sponsring av sådan karaktär kan tilltala en 

köpares moral och att de då med fördel väljer företag som arbetar med sådana frågor. 

Clark (1996) anser att fördelarna med sponsring är när företagen vill förstärka sin image, 

när man har en svår målgrupp att nå eller när företaget inte lyckats få sin målgrupp 

tillräckligt engagerad. Det påståendet stämmer väl överrens med vad de deltagande 

företagen redovisat. De väljer i de flesta fall att sponsra just för att förbättra sin image. I 

andra fall gör de det för att öka värdet på sina produkter, exemplet som företag B tar upp 

med sina alpina åkare. Eller för att nå ut till andra företag, som för företag C är en svår 

kundmålgrupp att nå eftersom de arbetar business to business. Men Clark (1996) nämner 

vikten av att det finns en tydlig koppling emellan sponsorn och sponsorändamålet och att 

man som företag bör ha möjlighet att lägga ner tid och resurser på sin sponsring. Här 

framkommer det i våra intervjuer att det är här det brister för företagen. Vanligtvis väljer 

de att sponsra utifrån ett gott ändamål och en god känsla, men de har inte tänkt på om det 

gynnar dem och de följer inte upp vad som händer efter de lämnat över pengar eller 

produkter.  Det skulle vara företag B i sådana fall som följer sin sponsring och utnyttjar 

den i sin övriga marknadsföring och det borde de andra intervjuade företagen göra mer. 

Genom att välja rätt sponsringsändamål och bygga en viktig relation med den förbättrar 

företagen också sin image, det anser McDonald (1991). Det visar ännu mer att företagen 

borde ägna sin sponsring mer tid och resurser.   

 

Meenaghans (2001) negativa sidor av sponsring är att sponsorn kan ta mer 

uppmärksamhet än ändamålet i sig, att de endast gynnar de populära aktiviteterna och att 

de tar publikplatser. Det ligger något i det han menar men vi kan dock inte se bekymret 
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hos de företagen som vi intervjuat. De ligger ganska lågt med sin sponsringsexponering, 

de sponsrar olika ändamål, trots att det mest är sport och idrott och de får biljetter till 

fotbollsmatcher, men vänder man på det så ger de sina anställda något värdefullt och 

roligt att dela.  

 

Algotsson och Roos (1996) hävdar att fördelen med sponsring är att man kan utnyttja den 

i andra typer utav media och på så vis inte få sin marknadsföring att kännas påtvingad. 

Det exemplet har vi redan nämnt tidigare i det här kapitlet och det påvisar än mer hur 

viktigt det är att företagen utnyttjar sin sponsring så att den blir värd minsta krona. 

Carrillat et.al (2005) menar att ibland kanske företagen inte behöver exponeras mer och 

få mer ökad kännedom igenom sina sponsringsval, men man vill inte att sina 

konkurrenter ska få den möjligheten. De deltagande företagen svarar för det mesta ja till 

de sponsringsförfrågningar som de får in när det handlar om små summor och får då 

oftast exponering som de egentligen inte behöver. Så man kan säga att de tar upp 

sponsorplatser ifrån andra omedvetet. Men företag C nämner faktiskt att fördelen för dem 

är att de är ett lokalt företag som då tjänar på att sponsra lokalt vilket deras större 

konkurrenter inte gör. Så lite konkurrenstankar har de i den situationen. Vi får känslan av 

att de som sponsrar den allsvenska fotbollen dels gör det av eget intresse men också för 

att de inte vill vara sämre än någon annan och framförallt inte sämre än sina 

konkurrenter.  
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6 Slutsatser 

I följande kapitel så redovisas de slutsatser som framkommit under analysarbetet.  

 

För att förtydliga och skapa förståelse till våra slutsatser så upprepas här uppsatsens 

problemställningar och syfte. Följande problemställningar hade vi: Vilka överväganden 

gör företag när de fattar sina sponsringsbeslut? Vad är strategisk sponsring? Tillämpas 

strategisk sponsring av företag och utvärderar de den? Följande syfte hade vi:  

Att kartlägga hur företag jobbar med sponsring. Samt skapa en förståelse för 

företagens bakomliggande strategier när de fattar sina sponsringsbeslut. Det ska 

i sin tur hjälpa sponsringssökande att skapa bättre erbjudanden till företagen. 

 

Efter insamlad empiri och noggrann genomgång av koppling till den teoretiska 

referensramen så har vi kommit fram till följande slutsatser. De redovisas i anknytning 

till att vi besvarar de problemställningar som vi formulerat. 

6.1 Vilka överväganden gör företag när de fattar sina 

sponsringsbeslut? 

 

När vi började den här undersökningen så hade vi en del fördomar om att företag 

sponsrar på lösa grunder och därmed slösar på företagens resurser. Genom de sex 

intervjuer som genomförts så har det framkommit att alla deltagande företagen gör viss 

sponsring endast för att ledningen i företaget vill, eller för att de känner att det är en god 

sak, men utan motivering. Det kan också vara för att någon inom företagsorganisationen 

är aktiv inom någon förening eller liknande. Oftast handlar det om små summor eller att 

det går långt bak i tiden vilket gör att de har svårt att sluta att sponsra eftersom de ”alltid” 

gjort det. Företagen i undersökningen drar gränsen till att det inte är så mycket pengar 

men alla har ändå en viss del av sin sponsring inom just denna genre.  

 

Av de intervjuade företagen hade alla mer eller mindre några riktlinjer. Företag A har satt 

upp en ram om att det ska vara lokala, icke vinstdrivande och ha en anknytning till 

butikerna. De ger också hellre varor än pengar eftersom de vill hålla låga priser och det 

går inte ihop med att ge bort pengar vid sidan av. För dem handlar det mycket om 

relationer och om det kan ge dem något extra att sponsra. De vill vara vän med sina 

medarbetare, kunder och leverantörer.   

 

Företag B jobbar med sponsring i två olika delar. Ett inom det alpina eftersom det är 

deras fokus för varumärket men de sponsrar även lokalt för att nätverka med stadens 
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andra företag. De tackar nej till sponsring då det inte passar in på ”alpint” eller det sociala 

nätverkandet, de vill skapa sammanhållning med företag i staden. De skulle gärna säga ja 

till mycket eftersom det är bra saker men de känner att de någonstans måste avgränsa sig. 

En del beslut av sponsringen görs på grund av att någon inom företaget är aktiv i en 

förening, känner någon eller har ett intresse för ändamålet. När de jobbar med sin alpina 

sponsring så har de ett team av åkare på olika nivåer som blir utvalda av dem själva och 

med hjälp av en kontaktperson uppe i Sälen.  

 

Borås Tidning arbetar mycket med sponsring och vill gärna stödja lokala ändamål stora 

som små. De har ett stort engagemang i regionen de verkar i. De sponsrar ändamål som 

tilltalar människor och som är intressant för deras läsare.  De har tre olika typer av tänk 

när de fattar sina sponsringsbeslut. Ett: de känner att det ger något och att det är viktigt 

för deras företag och varumärke. Två: de sponsrar för att det är något som de känner att 

de förväntas att göra. Tre: de sponsrar för att de vill framstå som ett gott företag och en 

god medborgare. De har inga kriterier som behöver uppfyllas men det ska vara något med 

bra syfte, välarrangerat och trovärdigt. De kan inte sponsra något som går emot deras 

publicistiska uppdrag och de tar inte ställning till något religöst eller politiskt.  

 

Företag C arbetar mycket med sponsring. De bjuder på sponsorfika på ett allsvenskt 

fotbollslags matcher och de sponsrar även mindre idrottsklubbar. De tänker efter innan de 

beslutar att sponsra något om det finns potentiella nya kunder man kan nå genom det 

ändamålet. De har inga direkta riktlinjer utan tar beslut efter varje fall. Det ska vara 

lokala klubbar som sköter sig och som ha ett bra tänk där alla människor har lika värde 

och att alla ska få vara med. De använder sig av muntlig kommunikation inom 

företagsledningen för att fatta sina sponsringsbeslut. De vill se ett tydligt sätt att få 

tillbaka sina satsade pengar för att lätt kunna säga ja. Det blir ofta föreningar som 

företaget har någon anknytning till och när de väl sagt ja till något så känner de att det 

blir ett långsiktigt åtagande.   

 

Carlsberg Sverige har delat upp sin sponsring per varumärke inom koncernen och en gren 

som kommer ifrån arbetsgivaren Carlsberg Sverige. Det är den sistnämnda grenen som 

representeras huvudsakligen i denna uppsats och den kallas för samhällsstöd för att de 

vill ta sitt ansvar. Sponsringen av  nattvandring.nu, väger upp den bieffekt som uppstår 

med att de säljer och marknadsför alkohol. De har valt att arbeta mycket med CSR frågor, 

det är många av deras kunder som efterfrågar det. En annan del inom sponsringen är av 

mer lokal karaktär med fokus emot ungdomar och deras utveckling. Det är egentligen det 

enda kriteriet för den sponsringsdelen. De sponsrar dock oftast med alkoholfri dricka 

istället för pengar. De ger ekonomisk ersättning till några få större föreningar och de 

prioriterar föreningar som engagerar många tjejer och invandrarungdomar.  
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Eton Fashion ABs sponsringsarbete utgår framför allt ifrån produktplacering. De sponsrar 

diverse profiler med skjortor och får då sina produkter synliga för sina kunder. När de 

fattar sina sponsringsbeslut så utgår de först och främst från marknadsbudgeten. Varje 

land har förbestämt hur många skjortor som ska delas ut och till vilken typ av personer. 

När de väljer att sponsra någonting lokalt i Borås så handlar det mer om personalvård än 

om marknadsföring. De har då valt att sponsra Elfsborg och de får då bland annat biljetter 

som personalen kan utnyttja. De har sagt att de inte sponsrar lokala små idrottsföreningar, 

men gjort undantag när det har handlat om små summor vid ett fåtal tillfällen. De 

sponsrar bygdens lokala idrottsförening och där känner de att de skulle förlora mer på att 

dra tillbaka den än vad det kostar dem idag.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att alla sex företagen sponsrar mest sport och idrott, om 

inte endast det. De sponsrar en del kultur och evenemang och försöker att undvika 

sponsring där de tar ställning till någon politisk eller religiös åsikt. De tycker också att de 

sponsringsändamål som de väljer ska vara bra föreningar som inte hamnar i tidningen 

med negativ publicitet och som rimmar bra med deras varumärke. De tänker även en del 

på hur kopplingen mellan de som företag och sponsringsändamålet uppfattas av 

omgivningen och deras kunder. Carlsberg Sverige kräver även att de ska ha en alkohol 

och drogpolicy. 

6.2 Vad är strategisk sponsring? 

En definition på strategisk marknadsföring är att man utvecklar en fungerande matchning 

mellan ett företags resurser och kapacitet till de möjligheter som finns runt om företaget 

(Frederick och Wiersema, 1983). Strategisk marknadsföring är en handling och inte en 

process, strategin är att planera att lära sig samt att lära sig planera (Fodness, 2005). De 

orden går även att applicera på strategisk sponsring. För att uppnå strategisk sponsring så 

krävs det en tydlig koppling mellan sponsorn och sponsringsändamålet. Det hävdar 

Grönkvist (2000), Dolphin (2003) och även Smith (2004). Det var något som vi genom 

intervjuerna fick fram att alla företagen var medvetna om men som de inte alltid 

tillämpade. 

 

Jiffer och Roos (1999) menar att strategisk sponsring kräver en sponsorplan som bör 

bestå av analys, strategi, genomförande och uppföljning. För att tydligt veta vilka 

riktlinjer företagen ska följa när de gör en sponsringsplan så behövs en sponsringspolicy. 

Bland de intervjuade företagen så var det endast Carlsberg Sverige som hade en 

nedskriven sponsringspolicy. Företag A höll på att arbeta fram en. De andra företagen 

hade uttalade kriterier och samtal för att kunna fatta sina sponsringsbeslut. Av de som 

inte hade en policy var alla små organisationer med ett fåtal beslutsfattare och där av en 

snabb kommunikation och också snabba beslut. Carlsberg Sverige är en stor koncern med 

många olika personer som ansvarar för sponsring i olika led. Där av behövdes det 
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förtydligas med en sponsringspolicy om hur de skulle besluta om 

sponsringsförfrågningar. Det för att kunna skilja på de olika varumärkena och 

arbetsgivaren Carlsberg Sverige. Inom företag B fanns det sponsringsavtal med 

individuella skidåkare. De har vissa krav och förväntningar på sina åkare och de behöver 

då skriva på ett avtal. Med hänsyn till vår första slutsats att företagen tycker det är svårt 

att säga nej. Så tycker vi att det kan vara ett sätt att reda ut sitt sponsringsarbete genom att 

skapa en skriftlig sponsringspolicy. Det kan då i sin tur göra det lättare att säga nej med 

god motivering eller lättare att fatta beslut.  

 

Det har framkommit ytterligare en strategi för företagen som enbart arbetar på en lokal 

marknad så som Företag C och Borås Tidning. De kan med en stor fördel sponsra små 

lokala föreningar och ändamål och på så viss bygga en bra grund på lokal marknad. 

Större företag med en nationell eller internationell marknad kan inte på samma sätt 

sponsra det lilla lokala utan måste sponsra så pass stort att de når en stor del av sin 

målgrupp, det är i sin tur mer kostsamt.  

6.2.1 Strategisk sponsring för de som ska söka sponsring.  

Doherty och Murray (2007) tar upp att de som vill bli sponsrade ska försöka visa 

företagen vilka fördelar de får av att sponsra just deras organisation. Det kan vara ökad 

kännedom, tillit, trovärdighet, goodwill i samhället eller förbättrad image. Grönkvist 

(2000) stödjer detta med att säga att när man arbetar med långsiktiga sponsringsavtal så 

måste man som organisation ha en väl utarbetad sponsringsansökan och ett väl 

genomarbetat erbjudande. I intervjun med Informant A så framkom det att hon ansåg att 

många av de sponsorfrågningarna som hon får in är väldigt tafatta och inte erbjuder något 

som har något värde för företaget. Det gäller då som sponsorsökande att ta reda på vad 

som är av nytta för företaget att få ut av sponsringen, för att på så sätt kunna erbjuda en 

attraktiv sponsorinsats. Som sponsorsökande kan man erbjuda att genomföra en 

utvärdering av sponsorinsatsen. Genom det blir föreningen en mer attraktiv 

sponsormottagare eftersom de kan redovisa effekterna av sponsringen. Det är då som 

man som sponsormottagare kan erbjuda något mer är bara exponering och kännedom och 

på så vis sticka ut i mängden. Ett förslag är att kunna erbjuda företagskontakt och träffar 

med andra sponsorer. Det kan även vara bra att be om andra saker än pengar, exempelvis 

om det är ett producerande företag kan man be om produkter, något som är en liten 

kostnad för det företaget att sponsra med men har stor betydelse för sponsormottagaren.   

6.3 Tillämpas strategisk sponsring av företag och utvärderar de 

den?  

Strategisk sponsring tillämpas endast delvis av de intervjuade företagen. Vi anser att 

företagen har för lite för- och efterarbete med sin sponsring för att man ska kunna kalla 

det för strategisk sponsring. Vi saknar sponsringspolicys och förutsatta mål innan 
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sponsringsbesluten tas samt utvärdering efter. Anledningen till att vi ändå tycker att 

strategisk sponsring delvis existerar hos företagen är för det första att de har oftast en 

koppling mellan företaget och sponsringsändamålet.  För det andra så anser vi att 

företagen har en tanke bakom sponsringsbeslutet trots att deras sponsringspolicy inte har 

varit dokumenterad.  

 

För det mesta så utvärderas den genomförda sponsringen inte av företagen i 

undersökningen då de anser att det inte går eller inte är värt att lägga ner tid och arbete på 

att göra, eftersom det oftast handlar om små summor pengar. Vi drar slutsatsen att det här 

beror på att de innan sponsringen inte har satt upp tydliga mål med vad 

sponsringsinsatsen ska generera till företaget. Genom att de inte utvärderar sin sponsring 

så får de heller ingen kunskap om hur mycket de olika sponsringsinsatserna ger 

företagen. Där av kan de inte hitta och ta bort den sponsringen som inte ger 

undersökningens företag så mycket eftersom den anses vara onödig och resursslösande.   

6.4 Oväntat resultat 

Två tydliga aspekter har framkommit under undersökningens gång. Den första som vi 

inte tänkt på innan genomförandet är hur företagen i undersökningen använder sponsring 

för att nätverka med andra företag. Det är till och med så att de undersökt vad de 

sponsringsändamålen som frågar efter sponsring har för andra sponsorer för att se om de 

har något att erbjuda till nätverk. Det var ett nytt perspektiv för oss och något väldigt 

intressant för de som söker sponsring att använda som erbjudande. Vad företagen som 

deltagit i studien väljer att sponsra påverkar deras image. Det är då viktigt att man har 

tänkt igenom innan man tar ett sponsringsbeslut hur sponsringen kommer att påverka hur 

människor ser på företaget. Vi har fått uppfattningen om att undersökningens deltagande 

företag verkligen tänker igenom hur de uppfattas, att det är viktigt att det som de sponsrar 

rimmar med deras varumärke. 

   

Den andra aspekten som oplanerat framkom var hur stor del av marknadsföringsbudgeten 

som sponsringen går till. Alla företag i undersökningen har inte exakt kunnat redogöra 

hur stor del av deras marknadsföringsbudget som går till sponsring men följande har vi 

kunnat tolka utefter intervjuerna: Informant A sa själv det att de inte hade någon riktigt 

kontroll på hur mycket pengar som egentligen lades på sponsring. Därför centraliserades 

det till att en och samma person som skulle fatta besluten. I Företag B så uppskattade 

Informant B att sponsringsposten utgör den största innehållsdelen, det är den som laddar 

produkterna med ett värde. Av marknadsföringsbudgeten så utgör den dock endast 6-8 

procent. Borås Tidning är lite speciellt då de sitter på bra kanaler att marknadsföra sig 

genom, därmed blir sponsringen deras största post inom sin marknadsföringsbudget. Av 

Företag Cs marknadsföringsbudget så läggs 75-80 procent på sponsringsposten. 

Carlsberg Sverige har varit svårbedömt för det arbete och pengar som Jörgen lägger på 



 

- 46 - 

sponsring ingår inte i varje varumärkes (Carlsberg, Pepsi, Festis, Ramlösa, Falcon med 

mera) marknadsföringsbudget utan i arbetsgivaren Carlsberg Sveriges budget. Eton 

lägger 4 procent av sin marknadsföringsbudget på sponsring och det kan bero på att det är 

mest använder produktplacering när de sponsrar, genom att det är Eton själva som 

tillverkar skjortorna så blir kostnaden för dem inte så höga. Produktplacering som 

sponsring är något som kan kännas otydligt men det hör hemma under 

marknadsföringskanalen sponsring.  

6.5 Avslutande slutsatser 

Genom vår teoretiska referensram och de sex genomförda intervjuerna anser vi att 

sponsring är en väl etablerad marknadsföringskanal. Alla företag i studien använder den i 

olika omfattning och alla har gjort så under lång tid, samt att de alla har egna tankar kring 

hur de vill ta sig an sitt sponsorarbete. Där vi märker att det brister är att sponsring som 

marknadsföringskanal inte är så utvecklad som den borde vara i dagens IT-värld. 

Företagen i studien borde i större utsträckning se sitt sponsorarbete som marknadsföring, 

vilket de redan gör med hänsyn till sin image, men de borde även se den som så mycket 

mer. De borde framför allt använda dess fulla potential. Alla företag i den storleken som 

vi intervjuat har en väl etablerad hemsida. Många av dem har en sida på Facebook och 

kanske till och med Twitter och Youtube konton. Här märker vi en brist i ledet. För att 

företagen ska få ut mesta av att kopplas samman med sina sponsringsändamål så borde de 

i större utsträckning använda den i sina andra marknadsföringskanaler och framför allt i 

de som är levande. Det gör redan de större företagen (som inte ingår i vår undersökning, 

men som är allmänt känt) som sponsrar stora evenemang och sportlag, men det finns 

även anledning för mindre företag att tala om att ”vi är stolta sponsorer till ortens 

idrottsklubb och i helgen vann A-laget sin match, grattis till dem!”. Det är lätt för dem att 

lägga upp på hemsidan och till och med gratis att göra det på Facebook och Twitter. Med 

hjälp av det kan företagen få ut maximalt av sina sponsrade pengar.  
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7 Avslutande diskussion  

I kapitel 7 så redogör vi som författare vår uppfattning av studiens resultat. Det ges råd 

till företag samt sponsorsökande. Det ges även förslag till fortsatt forskning. 

 

Det empiriska resultatet gav oss svar på alla problemställningarna. Företagen som deltagit 

i undersökningen gör alla överväganden innan de tar sina sponsringsbeslut och de är alla 

överens om att besluten tas från fall till fall. Det var bara Carlsberg Sverige som hade en 

nedskriven sponsringspolicy att utgå ifrån. De andra förde muntliga diskussioner inom 

ledningen eller fattade besluten själva efter muntligt uttalade direktiv. Det kan bero på att 

de företagen är av mindre storlek än Carlsberg Sverige. Det som företagen i studien 

allmänt övervägde var vad de kan tjäna på det, vad kommer det att kosta dem, vad kan de 

erbjuda sponsringssökaren och vad innebär åtagandet på en längre sikt. Sedan tänkte de 

alla igenom om sponsringssökaren passade in på de krav som företaget satt upp för sin 

sponsring. 

 

Strategisk sponsring är på det stora hela att det ska vara en mening med sin sponsring, en 

strategi. Det kan vara att det har satts upp tydliga mål om till exempel ökad kännedom, 

ökad försäljning eller förbättrad/förändrad image. Men det krävs också en plan och 

uppföljning för att få ut maximalt ifrån sponsringen. Alla deltagande företag i 

undersökningen har tankar kring sin sponsring, men inte all sponsring som de gör. Ingen 

av dem arbetar med uppföljning och ursäktar sig med att sponsringen är i för små skalor. 

De får dock extern uppföljning ifrån vissa av sponsringsändamålen och Morgan på Borås 

Tidning tycker att det borde existera hos fler av dem, att det borde vara en del av 

erbjudandet som sponsorsökande ger till företagen. Det som kom fram i resultatet men 

som vi inte direkt frågat efter i problemställningen var att en del av de mindre företagen 

använde lokal sponsring för att skapa sig ett nätverk av företag i staden och på så vis få 

en sammanhållning. Det ska också nämnas att för ett av de deltagande företagen så är 

deras kunder andra företag och de såg på sponsring som ett sätt att knyta nya 

kundkontakter och få dem att välja just deras företag istället för konkurrenten. Vi har 

också kommit fram till att levande marknadsföring i form av exempelvis en Facebook-

sida eller Twitter är något som är viktigt att ha för företagens sponsringsarbete. Man kan 

då relativt enkelt utnyttja sin sponsring mer och därmed få ut mer av den. Genom att ha 

en Facebooksida så kan man snabbt uppdatera sin marknadsföring och det är oftast gratis 

för man slipper hyra in extern hjälp, det eftersom de flesta idag kan hantera en 

Facebooksida.  

Vårt metodval passade bra för de problemställningarna vi hade och med hänsyn till vår 

tidsram. Valet med att göra en semistrukturerad intervju ser vi nu i efterhand som ett bra 

val. Intervjuerna blev cirka en halvtimme långa men innehållsmässigt så var det mycket 
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mer, vi fick fram relevanta svar på våra frågor plus det lilla extra. Sammanfattande kan 

man säga att intervjuerna bidrog med kvalité före kvantitet. Det som tog lång tid var 

efterarbetet med intervjuerna då vi transkriberade dem, men det gav oss mycket att göra 

det eftersom vi inte missade något. Att vi valde att spela in intervjuerna påverkade inte 

intervjun alls utan att alla kände sig bekväma, det beror nog mycket på att vi spelade in 

på en iPhone och det är inte ovanligt att det ligger en på bordet. Vi upplevde även från 

företagens sida att valet med en intervju var det bästa, de hade tid att sätta sig ner på en 

intervju istället för att fylla i en enkät. Fördelen med det är att i en enkät går man miste 

om det lilla extra, de små sakerna som man inte tänker på att fråga och exemplen som 

studiens företag kan komma med. Det gjorde vi eftersom vi fick möjlighet att ställa 

följdfrågor och när informanten på företaget fyller i en enkät så orkar de inte fylla i 

exempel.   

 

7.1 Råd till företag  

Efter att vi har genomfört den här undersökningen så känner vi att vi sitter på lite idéer 

till företag som jobbar med sponsring och även till oss själva om vi en dag sitter och ska 

fatta sådana beslut. Det första är att de inte ska glömma av att sponsring är en 

marknadsföringskanal och att man ska behandla den på samma allvar som reklam och 

övrig marknadsföring görs. Som företag bör man se till att ha en strategi och plan med sin 

sponsring. Sätta upp tydliga mål och göra en uppföljning på om de mål som sattes blivit 

uppfyllda. De metoder kan självklart anpassas efter sponsringens omfattning och göras i 

mindre skala på de sponsringssituationer som är lite mindre. Företagen bor också se till 

att använda den i den levande marknadsföringen på de allra enklaste sätt för att få ut 

maximalt av sponsringen, men är man skicklig på det så kan det till och med bli en del av 

det sponsrade bidraget genom att publicera exempelvis det evenemanget man sponsrar på 

sin hemsida eller liknande. Vi som författare ser sponsring som en bortglömd och inte så 

prioriterad men ack så viktig marknadsföringskanal. Där har företag verkligen möjlighet 

att differentiera sig ifrån sina konkurrenter.    

7.2 Råd till sponsringssökande 

Det är inte bara idéer till företagen som ägnar sig åt sponsring som vi har fått utan även åt 

andra hållet för de föreningar eller liknande som ska söka sponsring. Det vi har kommit 

fram till är att det är viktig som sponsringssökande att kunna erbjuda något som är till 

värde för företaget som föreningen söker sponsring hos. Att kolla upp vad man som 

klubb, event eller förening kan erbjuda företaget och som företaget verkligen vill ha. Som 

vi har nämnt tidigare, vissa av företagen är ute efter ett nätverk genom sin sponsring. 

Man kan locka sponsorer med det nätverk som föreningen sitter på. Vidare som ett 

företag nämnde var att de flesta som ville bli sponsrade kom med ett tafatt erbjudande om 

en logga här eller där. Det gäller att man agerar professionellt och kommer med en riktigt 
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genomtänkt sponsringsplan där man visar hur det kommer gynna företaget att sponsra 

just föreningen/organisationen. Dagligen får företag in mängder av förfrågningar om att 

sponsra, det är då väldigt lätt att försvinna i mängden. Kan man istället differentiera sig 

från alla andra som också söker och kunna erbjuda något som företaget verkligen vill ha 

så kan det bli lättare att få sponsring. 

7.3 Fortsatt forskning 

Vi tycker att det skulle vara av intresse att fördjupa sig ytterligare inom området 

sponsring som nätverk. Hur många företag arbetar med sponsringen på det viset? Det kan 

fokuseras på att undersöka endast företag som jobbar business to business. En annan 

vinkel kan vara att intervjua utifrån det motsatta perspektivet nämligen de som söker 

sponsring. Vad har de för taktiker för att få igenom sina sponsringsansökningar? Ett annat 

förslag är att undersöka den lokala sponsringen och dess utsträckning. Ett sista förslag är 

att undersöka hur företag använder sin sponsring i sin övriga marknadsföring. Det kan 

kanske göras som en kvantitativ undersökning genom att undersöka hemsidor, reklam 

och sociala medier och då kanske studera ett antal förutbestämda företag och deras 

sponsringsändamål.   
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9 Bilaga 

 

9.1 Intervjuguide 

 Berätta lite om ert företag 

 Jobbar ni med sponsring idag? 

 Får ni in sponsringsfrågor eller kontaktar ni de som ni sponsrar? 

 Hur går det till när ni fattar sponsringsbeslut? 

 Vad händer efter ändamålet fått sina pengar?  

 Har ni någon sponsringspolicy? 

 Hur prioriteras sponsringen i ert marknadsföringsarbete? 

 Har ni några kriterier som måste uppfyllas för att ni skall sponsra en verksamhet? 

 Gör ni några lönsamhetskalkyler innan ni fattar sponsorbeslut. Om ja, hur då? Om nej, 

varför inte? 

 Sponsrar ni individer, lag, sporter? Hur motiverar ni Ert ställningstagande och val? 

 Finns det några verksamheter ni absolut inte sponsrar. 

 Påverkas er sponsring av hur ni vill positionera ert varumärke. Hur då? 

 Påverkas Er sponsring av den ekonomiska konjunkturen? 

 Övrigt 



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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