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Sammanfattning 

Jag fick under en tremånadersperiod möjligheten att vara en del av den anrika klubben Accra 

Hearts of Oak i Ghana. Vid sidan av att genomföra en fältstudie, arbetade jag med att hjälpa 

klubben med sitt sponsorarbete. Detta var tuffare än vad jag hade förväntat mig, för trots att 

klubben har miljontals supportrar hade man ändå problem med att knyta sponsorer till sig, 

vilket resulterade i låga intäkter. Forskningsfrågan jag ställde mig var: Vilka utmaningar ställs 

en afrikansk fotbollsklubb inför när det gäller sponsring och hur kan de arbeta för att 

maximera möjligheterna till sponsorer för sin verksamhet? Idrotten av idag har utvecklats till 

att bli allt mer professionaliserad och kommersialiserad, vilket resulterat i att professionella 

klubbar har högre omsättning än tidigare. Utifrån min fältstudie har jag granskat olika teorier 

för att se hur de passar in i en ny miljö utifrån andra förutsättningar då forskning kring 

sponsring i Ghana är relativt begränsad. Studien visar både den kraft och de brister en klubb 

får med en enskild ekonomiskt stark ägare, till skillnad från den i stora delar ideella idrotten vi 

har i Sverige. Den tyder på vikten av goda relationer, att ta vara på sina styrkor samt att odla 

sin image. 

 

Abstract 

During a three-month period, I was privileged to be part of the organization of the honorable 

football club Accra Hearts of Oak in Ghana. My field study and task assignment was to help 

the club with its sponsorship work. This was tougher than I had expected. Even though the club 

has millions of supporters, they still had problems getting sponsors, which resulted in lower 

income. The research question I asked was: Which challenges do football clubs in Africa face 

when it comes to sponsorship, and how can they work to maximize the opportunities for 

sponsors for theiractivities? Sport has evolved to become increasingly professional and 

commercialized, which has resulted in the professional clubs having higher turnover. From my 

field study, I have examined various theories to see how they fit into a new environment with 

other conditions, since research on sponsorship in Africa is relatively sparse. The study shows 

that the power and lack of a club can get with the help of the owner's finances, separate from 

the non-profit sport we have in Sweden. It also indicates the importance of good relations, the 

importance of taking advantage of the club's strengths, and cultivating its image. 
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1 Inledning 
 

1.1 Sponsring 

Idrottslig verksamhet har historiskt präglats av att ideella krafter ställer upp för en förening och 

jobbar gratis. Dagens idrottsklubbar har utvecklats till att bli mer professionaliserade och 

kommersialiserade och utvecklingen har gjort att föreningarna mer och mer liknar 

kommersiella företag. Det innebär bl a att klubbar har höga utgifter i form av spelarlöner, 

arenahyror, hotellboende, matkostnader och administrativt anställd personal. Föreningarna får 

mer utgifter och inslaget av ideellt arbete blir mindre (Larsson von Garaguly, 2016). I dag är 

idrottsföreningars generella problem ökade kostnader och sponsring blir ett verktyg för att lösa 

det problemet. Om vi ser historiskt på sponsring, sågs det från början som en gåva eller 

donation från ett t ex. ett företag till en förening, men har utvecklats till att föreningarna nu 

förväntas göra en motprestation, som t ex. kan vara i form av reklam (Larsson von Garaguly, 

2016). Intresset för sponsring har ökat och 2013 beräknades att idrottens sponsorintäkter 

världen över skulle öka med 75 % från 2005 till en nivå på 53,5 miljarder dollar (O’Reilly & 

Lafrance, 2013). Även om intresset för sponsring har ökat är studier kring sponsringsarbete 

fortfarande ett outforskat ämne och behöver utvecklas (O’Reilly & Lafrance, 2013). 

 

Under 2016 fick klubbarna i den svenska fotbollsserien Superettan majoriteten av sina intäkter 

från sponsring. Andra stora intäkter kom från tv-rättigheter samt publik- och övriga 

matchintäkter. För att svenska fotbollsklubbar skall ha en sund balans i sin ekonomi, 

rekommenderar Svenska Fotbollsförbundet att personalkostnaderna inte ska överstiga 70% av 

en klubbs intäkter (https://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_155961/ 

scope_0/ImageVaultHandler. aspx170627154251-uq). Sponsring är en viktig intäkt i en lägre 

liga som Superettan och något som är nödvändigt för att bedriva klubbarna i den. 

Sponsorintäkter är även en viktig förutsättning om en klubb vill ha utrymme att betala 

tillräckligt höga spelarlöner. Precis som i svenska Superettan får de största klubbarna i Europa 

majoriteten av intäkterna från sponsring. Säsongen 2015/2016 stod sponsring i snitt för 43% 

av de totala inkomsterna (http://www.idrottensaffarer.se/files/deloitte-uk-sport-football-

money-league-2017.pdf).  

Vi kan se att sponsring och reklam är en viktig inkomstkälla för svensk och europeisk fotboll, 

men hur ser det ut i andra delar i världen? Denna fråga ställde sig uppsatsförfattaren som 
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besökte Ghana under perioden juni - augusti 2017 för att praktisera och göra en fältstudie på 

fotbollsklubben Accra Hearts of Oaks SC.  

 

1.2 Afrikansk fotboll  

Historiskt har Afrika varit koloniserat av bland annat England, Portugal och Frankrike och att 

föra in fotbollen till Afrika, var ett sätt att försöka få de afrikanska länderna att anpassa sig till 

en europeisk livsstil. Det var framförallt England som bidrog till detta. Fotbollen kom först till 

Sydafrika ca 1860 och spreds sedan till hela världsdelen. Afrikanerna såg européerna spela 

fotboll, och sedan utvecklade de sina egna lag och turneringar. 1957 skapades Confédération 

Africaine de Football, CAF (Armstrong & Giulianotti, 2004). 

 

När Nigerias fotbollslag vann OS 1996 var det inte bara en seger för Nigera utan ett genombrott 

för den afrikanska fotbollen i stort. Intresset för afrikansk fotboll ökar.Vi kan se att de största 

lagen i de största ligorna har afrikanska spelare och det allmänna intresset för afrikansk fotboll 

blir större, till exempel The African Nations Cup som visas världen över (Armstrong & 

Giulianotti, 2004). 

 

År 2010 var året som Sydafrika blev det första afrikanska land att anordna fotbolls-VM. Det 

var sex stycken länder som fick representera Afrika, Ghana var ett av dem. Ghanas landslag 

som kallas för Black Stars var det mest framgångsrika afrikanska laget och tog sig vidare från 

gruppspelet men sedan åkte de ut på straffar mot Uruguay (Baller, Miescher & Rassool, 2013). 

 

Afrikas framgångsrika talangproduktion har bidragit med många duktiga spelare, vilket gör att 

klubbar i Europa har ögonen på länder som Ghana, Nigeria och Kamerun. År 1999 hade de tre 

länderna från Västafrika bidragit med 325 fotbollsspelare till Europa (Armstrong & Giulianotti, 

2004). Denna stora mängd med duktiga fotbollsspelare till olika europeiska klubbar kan inte 

bortses från och det blir därför relevant att närmare undersöka afrikansk fotboll, hur de arbetar 

och hur de är organiserade.  

 

1.3 Fotboll i Ghana 

År 2008 fick Ghana anordna African Cup of Nations och detta var första gången som cupens 

alla matcher sändes i hela världen. Ghana kom på tredje plats och alla ögon riktades mot landet 

och pressen var stor, eftersom Afrika skulle visa att de var redo att anordna ett VM. Forskaren 
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Mattia Fumanti besökte Ghana under African Cup of Nations, där fick han träffa en Ashanti 

Kotoko supporter som berättade att deras lag alltid hade svåra matcher mot Tamale, detta på 

grund av att deras supportrar var så våldsamma, att de slogs, tog sig in på planen och att de stal 

linjemannens flagga. Han berättar även om uppfattningen hur korrupt det är inom Ghana 

Football Association (GFA) och hur de alltid försöker favorisera lagen från Accra (Fumanti, 

2013). 

 

Fotbollen har blivit en global marknad och är en marknad där unga spelare emigrerar med hjälp 

av en agent. Ungdomarna i Ghana ser upp till de spelare som har flyttat till de stora ligorna i 

Europa, där de blir rika och kända (Fumanti, 2013). 

 

Fotboll i Ghana kan ses som bestående av två delar. Den ena delen är spel under Ghana Football 

Association och det är den som driver Ghanas högsta liga, Premier League. Den består av 16 

lag och majoriteten av spelarna är från Ghana med några få undantag. Den andra delen är 

akademierna – fotbollsutbildning där Ghanas unga talanger får träna och bo och som har målet 

att slussa spelarna vidare utomlands för att bli fotbollsproffs. 

 

När spelarna får möjligheten att gå med i en akademi blir det ett projekt för både spelaren och 

hans familj och det resulterar i en komplex process, hela familjen är involverad i beslut som 

rör spelarens framtid. Man ser det som en möjlighet för familjen att säkra sin ekonomi då man 

hoppas att barnet ska bli professionell fotbollsspelare i Europa. Denna beslutsprocess kan 

orsaka konflikter inom familjerna (van der Meij & Darby, 2017). Det är många spelare som 

inte får möjligheten att åka till Europa och få den höga lön som förväntats. Spelare som får 

möjlighet att åka till Europa kan inte leva det liv de har tänkt sig, till exempel har FIFA 

(Fédération Internationale de Football Association, världens fotbollsorganisation) fall som 

visar att agenterna har skött hanteringen av spelare både dåligt och vilselett när det gäller 

spelarvillkor mm (Armstrong & Giulianotti, 2004). 

 

1.4 Problemformulering 

 

Men hur ser det då ut med sponsring inom afrikansk fotboll? Ett identifierat problem kan ha 

flera orsaker; att kunskap saknas, att de förväntningar man har inte stämmer överens med 

verkligheten eller att något bryter mot ett vedertaget system (Reinecker & Jörgensen, 2014). 

När man ska undersöka sponsring som fenomen kan man granska fotbollslagen i de stora 
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internationella ligorna med god ekonomi. Det finns många studier gjorda i Europa och USA, 

men genom att flytta sponsringen och dess teorier till en annan miljö finns förutsättningar att 

lära sig nya saker om fenomenet. Fenomenet i mitt fall är just sponsring, eller närmare 

beststämt idrottsföreningarnas problem att bli attraktiva, att skapa möjligheter och relationer 

(nätverk) för att göra sponsring möjlig. Det är särskilt intressant att undersöka detta i en 

elitklubb i en miljö där förutsättningarna är tuffare och i en helt annan geografisk kontext 

jämfört med exempelvis rika europeiska elitklubbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

2. Syfte, forskningsfrågor och avgränsning 
 

Syfte 

 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att bidra till en ökad förståelse för de utmaningar 

som en afrikansk idrottsklubb behöver hantera för att skapa goda relationer med sponsorer. 

Uppsatsen kommer främst fokusera på afrikanska förhållanden utifrån de empiriska resultaten. 

Genom en fallstudie är målet att förstå hur en afrikansk fotbollsklubb, Accra Hearts of Oak SC 

i Ghana arbetar med sponsring. Uppsatsen avser även att diskutera vad Accra Hearts of Oak 

SC kan göra för att förbättra sitt sponsringsarbete. 

 

Forskningsfråga 

 

Vilka utmaningar ställs en afrikansk fotbollsklubb inför när det gäller sponsring och hur 

kan de arbeta för att maximera möjligheterna till sponsorer för sin verksamhet? 

 

Avgränsning 

 

Afrika är stort och därför har jag gjort en avgränsning till att undersöka hur fotbollsklubbar 

från den högsta divisionen, Ghana Premier League, arbetar för att utforma sina 

sponsorerbjudanden. En mer omfattande undersökning kunde ha gjorts av t ex hela Afrika, då 

man kan tänka sig att denna del av världen skiljer sig från till exempel Europa och 

Nordamerika, där man besitter mer kunskap om sponsring och har bättre ekonomiska 

förutsättningar. För detta examensarbete fanns inte tillräckligt med resurser för en sådan mer 

omfattande undersökning. Det fanns inte heller resurser till att granska samtliga fotbollsklubbar 

från den högsta divisionen i Ghana, utan den begränsade tid som var avsatt för undersökningen 

ledde till att två stycken klubbar valdes ut. Klubbarna som valdes ut är Accra Hearts of Oak 

SC och Assanti Kotoko. Dessa två klubbar är ledande i Ghana. Både Accra Hearts of Oak SC 

och Assanti Kotoko har en historia som är längre än landet Ghanas egen. Accra Heats of Oak 

SC grundades 11 november 1911 och de har vunnit majoriteten av titlarna i Ghana Premier 

League. Rivaliteten mellan lagen är hög, inte bara inom fotbollen utan även politiskt. Man 

säger att Accra Hearts of Oak SC är fotbollsklubben som representerar det Ghananska 

socialdemokratiska partiet National Democratic Congress, medan Assanti Kotoko representerar 

det högervridna liberala partiet New Patriotic Party. År 2000 slutade en match lagen emellan 
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med att 127 supportrar dog (Brobbey & Fridy, 2009). Enligt ryktet var dödsorsaken inte bråk 

mellan lagens supportrar utan att polisen kastade in tårgas som skapade panik. Det resulterade 

i att många dog i det tumult som uppstod när man försökte utrymma arenan. 
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3. Referensram 
 

I den här delen kommer viktiga begrepp knutna till sponsring att definieras och även ges 

exempel på det teoretiska ramverk som jag valt att använda. Denna del är utformad för att 

underlätta för läsaren att förstå sponsring som begrepp vilket också kommer att ligga till grund 

för min senare analys.  

Även begreppet utbytesrelationer är centralt och används löpande genom uppsatsen.  

 

3.1 Business to business (B2B) 

 

Begreppet sponsring har förändrats över tid och har utvecklats till någonting annat än dess 

ursprungliga mening. När begreppet myntades syftade sponsring till att liknas vid en 

filantropisk handling, det var rent av en gåva. Numera kan sponsringen snarare liknas vid en 

affärsuppgörelse, där båda parter ska gynnas genom att sponsorn bidrar med resurser i utbyte 

mot till exempel exponering hos idrottsföreningen. Ett samarbete ska således bestå av två 

parter. En part, oftast den aktiva idrottaren, klubben eller idrottsevenemanget, ska erhålla 

resurser utav en andra part t ex ett företag som bidrar med resurser för att få associeras med 

den första parten (Larsson Von Garaguly, 2016). 

 

Sponsringen har alltså utvecklats från att bara handla om en donation till att sponsorn nu kräver 

en motprestation. Därigenom har relationen mellan aktörerna blivit alltmer viktig och kan 

liknas vid en B2B-marknad (Larsson Von Garaguly, 2016). B2B-marknaden kännetecknas av 

att företag gör affärer med andra företag. En sådan marknad kräver bra relationer för att fungera 

(Mossberg & Sundström, 2011). Sponsringen handlar mer om ett ömsesidigt utbyte och blir då 

mer än bara själva affären kring sponsringen (Larsson Von Garaguly, 2016). 

 

Sponsring är en viktig del i idrottens professionalisering – den (tidigare) ideella föreningen får 

intäkter som bl a skapar en möjlighet att anställa personal som har kompetens och utbildning 

att driva en förening (Peterson, 2004). 

 

3.2 B2B - sättet idrottsklubben bygger relationer på 

 

Oreilly & Horning (2013) beskriver i sin artikel hur ett sponsrande företag kan förvalta genom 

att aktivera sin sponsring. Ett exempel på aktivering är när det företag som är sponsorparten 

får tillbaka mer resurser än vad de betalade för, t ex när de köpt rättigheterna till att synas i 



 

11 

samband med ett evenemang. Aktivering kan i detta sammanhang vara att anordna olika 

aktiviteter i samband med detta sponsortillfälle, istället för att bara använda sig av 

skyltexponering. Vidare tar artikeln upp vad som driver företag till att aktivera, hur man bör 

aktivera och hur mycket man ska spendera på aktivering (Oreilly & Horning, 2013). Likaså 

säger Farrelly, Quester & Burton (2006) att aktiveringen är viktig och att det borde vara en del 

av kontraktet. De menar att då vet sponsorn vad som krävs för att lyckas och de slipper känna 

sig ”lurade” (Farrelly, Quester & Burton, 2006). 

 

Oreilly & Horning (2013) menar vidare att aktivering är nödvändigt och att den är helt 

avgörande för ett lyckat sponsorsamarbete. Det är vetskapen om denna nödvändighet, som 

driver företag till att aktivera sin sponsring. Om man inte kombinerar aktiviteter med annat 

sponsorsamarbete, måste sponsorföretaget förlita sig på slumpen och helt enkelt hoppas på att 

man når den målgrupp som avses. Detta resonemang kan kopplas till Renard & Sitz (2011) 

som handlar om hur viktigt det är att nå rätt målgrupp och försöka att pricka in dem med det 

budskap som just denna grupp berörs mest av (Renard & Sitz, 2011). 

 

Hittills har jag i analysen av litteratur utrett varför aktivering bör göras. Men hur mycket 

resurser ska företagen egentligen spendera på aktivering för att det ska vara lönsamt? Enligt 

Oreilly & Horning (2013) bör summan som satsas på aktivering, åtminstone vara lika stor som 

det som betalats för att erhålla rättigheterna. Om så inte är fallet finns risken att aktiviteterna 

inte tränger igenom klustret av andra budskap och möjlighet till exponering går förlorad 

(Oreilly & Horning, 2013). Wagner & Persson (2017) har ett annat synsätt på hur maximering 

av sponsormöjligheter kan uppnås. De menar att istället för att tänka i termer av varor och 

transaktioner, kan man se sponsringen som ett sätt att bygga relationer. Ett sätt för 

idrottsklubben att maximera sina sponsormöjligheter är att erbjuda ett nätverk för företag som 

sponsrar. Genom att erbjuda sina sponsorer ett företagsnätverk, där samarbeten och relationer 

kan byggas, öppnar idrottsklubben nya kontaktmöjligheter och kan vara ytterligare en 

anledningar för sponsorer att sponsra klubben. I utbyte mot resurser till klubben, tilldelas 

företagen en plats i ett nätverk där flera potentiella kontakter till företaget kan finnas. 

Undersökningen som presenteras i deras artikel bygger på studier av två handbollsklubbar i 

Danmark: en regional handbollsklubb i division 2 och en professionell klubb i den högsta ligan. 

Undersökningen av dessa klubbars sponsorer syftar till att se vilka motiv de har för att sponsra 

klubbarna. Resultatet av studien visar att den största anledningen till att företagen sponsrar, är 

att utveckla företagets relationer och att nå fler potentiella relationer. Resultatet styrks genom 
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att visa att många organisationer har knutit till sig en stor mängd nya kontakter, både i och 

utanför det egna nätverket (Wagner & Persson, 2017). Denna studie kan sättas i relation till 

Larsson Von Garaguly (2016) som menar att sponsring har blivit mer av en affärsuppgörelse 

med motprestationer istället för att som tidigare vara en donation. Den övervägande 

motprestationen blir då i detta sammanhang ett företagsnätverk som inbringar nya relationer 

till företaget och ytan för att stärka varumärket utvidgas (Larsson Von Garaguly, 2016).  

 

3.3 Professionalisering 

 

Professionalisering kan förändra idrottens lek till konkurrens och allvar. Istället för att utöva 

idrotten aktivt för att det är kul och sunt, utövar man den för att generera intäkter och för att 

vinna. En professionell verksamhets leds av utbildad personal som gör ett avlönat arbete. 

 

Seippel (2010) betonar att professionalisering innebär att man anställer välutbildad personal 

som inte nödvändigtvis behöver vara kopplade till själva sporten, utan kan hjälpa föreningen 

att utvecklas utifrån sin sakkunskap och på så sätt hjälpa till att lösa föreningars problem. Han 

menar att det finns två kategorier av professionalisering: de som utövar idrotten som t ex tränare 

och spelare och de som arbetar med administration och annan del av verksamheten (Seippel, 

2010). Enligt Seippel kan anställning av välutbildad personal utveckla en förening och finna 

bättre lösningar. Han betonar även att volontärarbetet inom en förening bidrar till entusiasm 

genom volontärer som är lojala och som känner att de har ett ansvar gentemot klubben. Risken 

med att anställa utbildad personal är att de inte har en genuin känsla för föreningen och sporten, 

utan att de bara bidrar med kompetens när de sitter vid sina skrivbord och inte kan bidra med 

kompetens när det gäller den idrottsliga verksamheten. Till skillnad från en volontärarbetare 

som känner till föreningen och har erfarenhet av själva idrotten. Volontärarbetet räknas 

fortfarande som den viktigaste resursen i en idrottsorganisation, men en stor del av de ideella 

krafterna utför sitt ideella arbete på grund av att de känner press från samhället (Seippel, 2010). 

Hellström (2004) skriver att avlönad personal kan ha ett lägre intresse för föreningen, men man 

kan samtidigt ställa högre krav på dem och på så sätt få dem att producera mer. En oavlönad 

personal, i detta fall en volontärarbetare, kan klubben inte ställa samma krav på och därför 

ställs högre krav när de väljs ut (Hellström, 2004). 
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3.4 Kommersialisering 

 

Även om vi kan spåra sponsringsaktiviteter hela vägen tillbaka till romartiden, så är det inte 

förrän i modern tid, i takt med att sport- och idrottsverksamhet har kommersialiserats, som 

fenomenet sponsring har utvidgats till att idag var en stor del av förutsättningen för all 

idrottsverksamhet. Redan år 1980 beräknades den sammanlagda summan som organisationer i 

Storbritannien använt 35 miljoner pund till sponsring (Meenaghan, 1991). 

 

Utifrån Larsson Von Garagulys (2016) definition av kommersialisering får idrottsklubbar och 

evenemang medial uppmärksamhet, vilket ger företag möjlighet att associeras med idrotten 

och i utbyte få till exempel finansiella resurser. Det blir en affärsuppgörelse på en marknad och 

därigenom har sponsring uppstått. Idrottens kommersialisering har bl a bidragit till att 

klubbarna fått allt mer ekonomiska resurser. Idrottsverksamhet har blivit så stor i omfattning 

att vissa föreningar behöver finansiella resurser för administrativt anställda, arenor och 

spelarlöner. Tidigare kunde klubbar förlita sig på ideellt arbete och bidrag, men i takt med att 

uppmärksamheten blir större, intäkterna och utgifterna blir högre behövs stöd från andra 

aktörer genom sponsringssamarbeten (Larsson Von Garaguly, 2016). 

 

Det krävs stora ekonomiska resurser för att kunna bedriva en professionell förening och ett sätt 

för att lösa det problemet är att arbeta kommersiellt. Föreningens mål blir då att gå med vinst. 

Man kan säga att en kommersiell idrottsverksamhet kan jämföras med ett kommersiellt företag 

genom att även den säljer och köper en produkt på en marknad. Den kommersiella idrotten 

produceras för att säljas på en marknad där man anpassar idrotten efter de kommersiella 

intressenterna till exempel har man reklam, ändrar spelschemat för att visa fler matcher, man 

köper och säljer spelare. (Peterson, 2004). 

 

3.5 Attributmodellen  

 

Sport och idrott är det område som har lyckats skapa störst attraktion hos sponsoraktörerna. 

Även om det används stora summor är det fortfarande många gånger en lång och svårhanterlig 

process för den sponsrade parten innan ett avtal kan tecknas. Renard & Sitz (2011) listar de 

egenskaper hos en idrottsorganisation som ökar möjligheterna för att en sponsor ska investera. 

I deras artikel presenteras en studie som syftat till att ta fram en modell som ska redovisa för 

hur man kan maximera ett sponsorsamarbete. De har valt att definiera den sponsrade 
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organisationen som ett vanligt företag eftersom de på många plan liknar varandra. Genom att 

göra detta lyfter de fram viktiga attribut hos företag och applicerar dessa på 

idrottsorganisationer för att visa hur viktigt det är att uppfylla dessa attribut. Det första 

attributet är identitet. Man behöver som idrottsorganisation skapa en unik identitet så man kan 

göra sig attraktiv på marknaden, som sponsorparten sedan kan och vill relatera sin egen 

verksamhet till.  

 

Det andra attributet är att uppföra sig som en organisation. Det tredje attributet, är varumärkes- 

och värdeskapande och innebär att man som samarbetspartners skapar någonting större än 

endast idrottandet. Ett exempel på detta är att idrottsorganisationer får egna kollektioner av 

olika klädmärken. Man skapar ett bredare samarbete med mervärde i för varumärket hos 

sponsorparten. Det sista attributet, målgrupper, handlar om att man i ett samarbete behöver 

specificera sina mål och vilka man kan nå ut till genom sitt idrottande. Man segmenterar 

målgrupper och anpassar budskapen utefter vad som önskas av sponsorparten på olika 

marknader. Om en idrottsorganisation anpassar dessa attribut och tillämpar dem i sin egen 

organisation, ökar detta möjligheterna till ett mer framgångsrikt sponsorsamarbete (Renard & 

Sitz, 2011). Målgrupper kan liknas med O’Reilly & Lafrance (2013) som anser att kongruens 

är viktigt när man ska tänka på sponsring. Det innebär att sponsorns image behöver vara 

relaterad till evenemanget eller klubben. Vidare menar de att om ett företag säljer fotbollsskor 

och sponsrar ett fotbollslag har åskådarna lättare att relatera till det aktuella företaget. De 

tillägger dock att det inte är ett krav att en sponsors produkt ska vara relaterad (O’Reilly & 

Lafrance, 2013). 

 

3.6 A-ERIK modellen 

 

Jag kommer i denna uppsats att använda sig av Jiffer & Roos (1999) A-ERIK modellen 

(Association - Exponering, Relationer, Integrerad Kommunikation), för att beskriva hur man 

kan arbeta med sponsring och varför organisationer väljer att sponsra. Modellen kan användas 

både av den sponsrade och sponsorn. Målet med modellen är att uppnå maximal effekt av en 

sponsorrelation, men den kan även användas för planering och utvärdering. Utifrån denna 

modell kan ett företag se hur det kan maximera sponsring, men en klubb kan även använda den 

för att se vad den ska erbjuda och leverera till en möjlig sponsor. Modellen består av fyra 

stycken komponenter: 
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Association 

Detta är en av de viktigare komponenterna och innebär att företaget som avser att sponsra får 

associeras med klubben eller atleten. Resultatet av associationen är att företaget förknippas 

med den sponsrade parten. Detta kan leda till konkurrensfördelar. 

 

Begreppet association tar även Roos & Algotsson (1996) upp, där motivet för att sponsra en 

idrottsklubb är att öka företagets försäljning och att alla inblandade ska dra nytta av 

sponsringen. Den ökade försäljningen kommer att bli ett resultat av att företaget förknippas 

med någonting positivt och har rätt image. Ofta fungerar sponsringen som att “ställa upp för 

någonting gott” och sponsorn tar del av t ex en fotbollsklubbs image. Det finns särskilt två 

kriterier som behöver uppfyllas för att en sådan här imageöverföring ska lyckas. Det första är 

att sponsorns image behöver vara nära relaterad till den aktuella fotbollsklubben och den andra 

är att sponsorn får en hög synlighet i nära anslutning till den sponsrade fotbollsklubben (Roos 

& Algotsson, 1996). 

 

Exponering 

Exponeringen av företag eller produkt. Exponeringen sker genom evenemanget som sponsrats, 

t ex genom tv-sändning eller tidningsmaterial och övrig medial uppmärksamhet. 

 

Relationer 

Genom att sponsra kan det sponsrande företaget skapa relationer med andra sponsorer och 

därigenom utvidga sitt nätverk. Resultatet blir att evenemang blir en mötesplats. Relationer kan 

även byggas med företagets anställda genom att låta dem delta i evenemanget som sponsras. 

 

Detta tar även Grönqvist (1999) upp, att en orsak är möjligheten att komma åt relationer och 

nätverk som man inte hade kommit åt utan sponsringen. Sponsring kan också vara ett sätt att 

tillfredsställa sina anställda genom att till exempel erbjuda matchbiljetter som företaget har 

tilldelats genom att det är sponsor (Grönqvist, 1999). 

 

Integrerad kommunikation 

Kommunikation mellan parterna, sponsorn och den sponsrade, är viktig för att uppnå ett 

resultat som båda parterna gynnas av. God kommunikation krävs då det finns en rad olika 
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medier att nå ut via och en rad olika intressenter. Genom den goda kommunikationen kan man 

även sätta upp mål som man sedan utvärderar (Jiffer & Roos, 1994). 

 

3.7 Aktivering av sponsring 

 

Farrelly, Quester & Burton (2004) har gjort en studie som mäter vad sponsoraktörer anser öka 

värdet i att samarbeta med en idrottsklubb. För att lyckas maximera sponsorskapet anser de att 

det krävs en långvarig relation där båda partner uppnår sina uppsatta mål. 

 

Denna förändring av värde hos sponsoraktören gör att klubbarna i sin tur behöver ändra sin syn 

på sponsring. Studien visade också att de klubbar som varit passiva i sponsorarbetet (ej särskilt 

samarbetsvilliga efter det att avtal knutits), visade sig vara de som haft de mest missnöjda 

sponsorerna, eftersom de kände att de inte fått någonting tillbaka (Farrelly, Quester & Burton, 

2004). Såväl Farrelly, Quester & Burton och Wagner & Persson, som nämndes ovan, ser alltså 

att värdet av sponsringen ligger i uppnådda relationer. 

 

Även Morgan, Adar & Taylor (2014) fokuserar i sin artikel på att det handlar om 

relationssynsättets avgörande betydelse när det gäller huruvida en klubb är attraktiv ur ett 

företags ögon eller ej. De listar en rad punkter som är viktiga att uppfylla ur ett relationssynsätt. 

En viktig punkt kallar de relationsvärde. Det handlar om att ha en bra kontakt på daglig basis 

parterna emellan för att bygga upp en relation och underlätta kommunikationen vid till exempel 

kontraktsförnyelse. En annan viktig punkt är att undvika brister i kommunikation som uppstår 

vid omsättning av personal. Denna punkt betonar betydelsen av att ha tydliga skriftliga avtal 

och att information förmedlas vidare till nästa person som får ansvaret för sponsorrelationen 

(Morgan, Adar & Taylor, 2014). Detta relationssynsätt kan sättas i relation till det Larsson Von 

Garaguly (2016) menar har förändrats när det gäller sponsring, att det inte längre handlar om 

att donera utan nu mer om ett långvarigt samarbete där man arbetar för att båda parter ska få 

någonting ut av samarbetet (Larsson Von Garaguly, 2016). 

 

Athanasopoulou & Sarli (2015), diskuterar i sin artikel om utvecklingen av sponsringen och 

menar att sponsringssamarbete ska vara mer formellt eftersom sponsringsarbete kräver mer än 

vad man till en början kan tro. Även här betonar de att det handlar om en förhandling mellan 

två parter och att det krävs en god relation. De menar att det finns tre faser i arbetet med att 

skaffa sponsorer. Fas 1: Man ska göra sponsringen mer personlig och söka sponsorer utifrån 
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vilka intressenter och konkurrenter ett företag har, för att sedan hitta ett företag med en bra 

matchning. Fas 2: Efter att man har etablerat kontakt med det företag man vill skall sponsra, 

presenteras sponsorerbjudandet. Eftersom man redan har granskat företaget, kan man erbjuda 

något som verkar intressant och man betonar att det bara är ett förslag. Fas 3: I denna fas sker 

kontraktsutveckling och kontraktsignering. 

 

Efter att parten har presenterat sitt förslag till erbjudande, har man möjligheten att forma 

erbjudandet tillsammans med företaget, både priser och vilken typ av sponsring. Det är viktigt 

att alla delar/avdelningar av det sponsrande företaget (marknad, ekonomi och juridik) är 

delaktiga och införstådda med sponsorkontraktet (Athanasopoulou & Sarli, 2015). Detta kan 

kopplas till Morgan, Adar & Taylor som påpekar att det var viktigt att alla parter är delaktiga i 

det som avtalats, och även de menar att det är viktigt att sponsorsamarbete blir formellt 

(Morgan, Adar & Taylor, 2014). 
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4. Metod 
 

Materialet som kommer analyseras är empiri från fältstudier, arbetsuppgifter som jag drev samt 

intervjuer av nyckelpersoner i klubben Accra Hearts of Oak SC. Detta material kommer 

tillsammans vara underlag till analysen för att besvara uppsatsens frågeställningar och för 

slutdiskussion.  

 

4.1 Vetenskaplig ansats 

 

Induktiv och deduktiv metod 

En induktiv metod innebär att man är ute på fältet, samlar empiriskt material, analyserar och 

drar slutsatser utifrån det som samlats in. Man kan även säga att en induktiv studie innebär att 

du tar en teori från ett område till ett annat. Den deduktiva metoden innebär vidare att man 

använder sig av redan befintliga teorier och att man sedan bygger hypoteser från dessa (Bjereld, 

Demker & Hinnfors, 2009). Jag kommer att både använda mig av den induktiva och deduktiva 

metoden eftersom denna uppsats är en kombination av min fältstudie och att jag granskar 

tidigare teorier, publicerade vetenskapliga artiklar och tidigare empiri. 

 

Ytterligare insamlat material 

Efter tiden i Ghana har kunskap kompletterats från en rad olika artiklar som presenteras under 

rubriken tidigare forskning. Artiklarna har fördjupat min kunskap kring teorier om sponsring 

för att bättre förstå Accra Hearts of Oak SC situation med sponsring. Distanseringen både 

tidsmässigt och geografiskt gav mig möjligheten att tolka och analysera fältstudierna i 

förhållande till artiklarna och teorier i efterhand. Detta har bidragit till att få en bättre och 

djupare förståelse av olika fenomen. Utifrån teorierna kan jag bättre förstå och sätta ord på 

erfarenheterna från fältstudierna.  

 

4.2 Valet mellan kvalitativ och kvantitativ studie 

 

Som nämnts tidigare har en kvalitativ metod använts vid insamling av material. Bjereld, 

Demker & Hinnfors (2009) beskriver den kvalitativa metoden som lämplig när man vill ta reda 

på vilka kvalitéer och egenskaper ett fenomen har. Detta gör att den kvalitativa metoden passar 

till en etnografisk studie. Eftersom studien vill beskriva hur fotbollsklubbar i Ghana kan arbeta 

för att maximera möjligheterna till sponsringssamarbeten, lämpar sig just den kvalitativa 
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metoden bäst. Genom denna får man möjlighet till mer noggranna studier i jämförelse med en 

kvantitativ metod som inte har möjligheten att gå på till botten i det man undersöker och kräver 

ett mer omfattande datamaterial (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). En kvalitativ metod 

grundar sig i samlat empiriskt material, att jag utifrån erfarenhet eller upplevelser samlar på sig 

empiriskt material. Genom att tolka insamlade data kan jag förstå ett fenomen utifrån aktörers 

perspektiv. Eftersom denna studie grundar sig på empiri, är denna en viktig informationskälla. 

Den kvalitativa metoden kännetecknas av att forskaren går på djupet istället för bredden, att 

man studerar en eller få miljöer (Repstad, 2012). Med den kvantitativa metoden vill forskaren 

får fram data i kvantitet för att sedan hitta (o)likheter och eventuella orsakssamband genom 

olika statistiska analysmetoder. Den kvantitativa metoden kan man till exempel använda på 

stora populationer (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). 

 

4.3 Fallstudie 

 

Merparten av det insamlade materialet kommer från min vistelse i Ghana. Det som definierar 

en fallstudie är att man djupgående granskar endast ett fall eller organisation (Bell & Bryman, 

2017). Fallstudier är användbara när forskning sker i en unik miljö eller en miljö som inte har 

blivit utforskad tidigare och kan då bidra med ny kunskap (Repstad, 2012). Genom en fallstudie 

kan man se om en teori är tillämpar i den miljön man studerar, dvs. genom att granska en ny 

miljö kan man se teorins giltighetsområden (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Min vistelse 

med klubben Accra Hearts of Oak SC, resulterade i en fallstudie kring klubben och dess arbete 

med sponsring genom arbete i klubben. 

 

Utifrån en kvalitativ metod har jag valt att göra en etnografisk studie. En etnografisk studie 

innebär att forskaren går in och deltar i en grupp, observerar och avslutar med att göra en 

rapport. En sådan studie sker generellt under en längre tid för att skapa starkt empiriskt 

underlag och då bör man observera en grupp under ungefär ett år. Min fallstudie är därför en 

mikroetnografisk studie (Bell & Bryman, 2017). 

 

Anledningen till valet att göra en mikroetnografisk studie är att jag hade den unika möjligheten 

att under två och en halv månad observera och delta i en afrikansk elitdrottsklubb i det dagliga 

arbetet. Under den tiden genomförde jag en deltagande observation, vilket innebär att 

forskaren är medlem/anställd i en grupp och aktivt medverkar i gruppens aktiviteter. Gruppen 
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är även medveten om att jag har rollen som forskare och att jag har för avsikt att observera 

gruppens deltagare (Bell & Bryman, 2017). 

 

Till en början kan man tro att en etnografisk studie är enkel att utföra, men det finns flera 

svårigheter som kan hindra att ett bra resultat uppnås. Bara att i sig finnas och få delta i en 

grupp/organisation kan vara svårt. En utmaning är att hitta en grupp som har förutsättningarna 

att svara mot din frågeställning. Ytterligare ett problem är att grupper/organisationer ofta är 

slutna, vilket gör det svårare att få tillträde till dem och att det krävs mycket tid för att presentera 

vad du har för avsikt med din studie. Det kan även hända att en organisation vill ha något i 

gengäld (Bell & Bryman, 2017). Inför min studie hade jag flera konversationer med Accra 

Hearts of Oak SC ägare Togbe Afede XIV. Redan inledningsvis fick jag som uppsatsförfattare 

vara tydlig med min bakgrund, vad jag kunde erbjuda och vad jag skulle använda resultaten av 

studien till.  

 

En undersökning kan även vara öppen eller dold. Vid en dold observation berättar man inte för 

gruppen att man studerar den och gör observationer. Då behöver inte forskaren be om tillåtelse 

att observera gruppen och forskaren påverkar inte heller gruppen på samma sätt då den inte är 

medveten om att den blir observerad. Nackdelarna med en dold observation är att det alltid 

finns en risk för att bli påkommen och vidare finns det olika etiska aspekter. Som forskare 

riskerar du att kränka gruppdeltagarnas privatliv och det kan upplevas som ett slags bedrägeri 

(Bell & Bryman, 2017). Jag valde att göra en öppen observation, där avsikterna var tydliga 

inför gruppen som jag arbetade med. Genom detta kunde jag ställa frågor öppet men kunde 

även delta och försöka få gruppen att prestera bättre. Om man gör en öppen observation finns 

även möjligheten till kontinuerligt tillträde till gruppen i efterhand (Bell & Bryman, 2017). 

Detta var viktigt, då jag fick möjlighet att stärka empiri efter observationer genom bland annat 

telefonintervjuer. 

 

4.4 Min metod vid fältstudien 

 

Under min tid i Accra skrev jag dagliga fältanteckningar, både på arbetstid på det kontor som 

jag hade tillgång till och när jag kom hem efter arbetsdagens slut. Mitt skrivande var dels för 

att samla intryck för att kunna utföra de uppgifter jag skulle lösa för klubben, men handlade 

framförallt om att skriva ner allt relevant jag kunde observera. Etnografiska fältanteckningar 
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kan i många fall ge en mer rättvisande bild än intervjuer, då beskrivningen av en vardag kan 

bli mer trovärdig. Originalanteckningar kan oftast anses som privata och generande att visa 

upp, något man inte vill dela med sig av. Att presentera originalanteckningar blir ett sätt att 

skapa högre trovärdighet (Rennstam & Wästerfors, 2015). I vanlig traditionell forskning skall 

man hålla sig neutral och objektiv, men i etnografiska studier gäller deltagande observation 

och när du också är deltagare går det inte att vara objektiv och neutral. Därför har jag också 

antecknat mina egna tankar och upplevelser så att andra kan avgöra om mina beskrivningar är 

korrekta eller alltför påverkade av mina egna känslor. 

 

Ett exempel från mina anteckningar är från den 23/6-17 där kollegan Kwaku informerar mig 

följande: ”Vi ligger efter med både spelarnas löner och de som jobbar administrativt, det rör 

sig om fyra till fem månader, vi måste prioritera spelarnas löner före de andra”.   

 

 

Mitt kontor   Exempel på fältanteckningar 

 

Mina dagar var fyllda av många intryck och det var mycket att ta in och eftersom det är många 

olika faktorer som kan påverka sponsorarbete, kom mina anteckningar att bli rätt omfattande. 

Jag skrev till exempel ner intryck jag fick från min närmsta omgivning, både saker som hände 

på kontoret på dagarna men även information jag fångade upp i mötet med olika människor 

när jag var ute och träffade dem såväl på arbets- som på fritid. Ett annat exempel från mina 

anteckningar är noteringar från ett möte den 27/6-17 med klubbens tränarstab ”… en annan 

intressant sak i mötet är att man kan prata negativt om en person i rummet och ignorera att 

han är närvarande, mötet kan liknas vid ett föräldrasamtal i skolan”. Mina anteckningar 
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innehåller dels observationer, sådant som faktiskt inträffade som jag såg, hörde och fick 

uppleva och dels mina egna omedelbara reflektioner när jag var på plats till exempel "liknas 

vid ett föräldrasamtal". Dessa reflektioner har hjälpt mig att i efterhand återuppleva situationer 

och sortera i mina anteckningar vad som var viktigt och angeläget. 

 

Jag skrev även ner saker som jag tänkte kunde förbättra klubbens förutsättningar gällande 

sponsring. Allt ifrån idéer till tillvägagångsätt och dessa idéer fick jag sedan möjlighet att 

omsätta i konkreta sponsoröverenskommelser. Detta arbete gav mig väldigt konkret kunskap 

kring hur sponsorarbetet i klubben hade fungerat tidigare och hur min input när det hur 

sponsorarbete kunde utvecklas mottogs. Ett exempel på en sådan överenskommelse finns 

nedan. I detta memorandum förtydligas att företaget Alive and Kicking skall leverera fotbollar 

i utbyte mot exponering av deras varumärke. 

 

 

Exempel på sponsoröverenskommelse jag var delaktig i 

 

Under min tid i Ghana kom jag, även om jag var vit, till slut att på något sätt att bli accepterad 

som en naturlig del av klubbens administration. Naturligtvis spelade min nära relation till 

klubbens ägare Togbe roll. Jag bodde i samma hus som hans familj och var en del av deras 

vardag. Detta kan ha påverkat vilken kan information jag fått vid fältstudierna. 
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   Jag tillsammans med supportrar till klubben           Presidential Cup 

 

En annan metod jag använde mig av för att få så trovärdig empiri som möjligt, var att ta bilder. 

Det hjälpte mig att komma ihåg viktig information vid sammanställningen av materialet till 

uppsatsen, men var även en förutsättning för min etnografiska studie. Jag har velat skapa en så 

stor förståelse och inlevelse för läsaren som möjligt och hoppas att bilderna kan ha bidragit till 

detta. Ytterligare bilder finns i uppsatsens etnografiska del i kapitel 5.  

  

 

Centrala Accra                      Dagens Lunch: Banku (kokade degbollar 

    av mjöl och casava) och kolunga 

 

 

En begränsande faktor vid mina fältstudier var språket. En av anledningarna till att jag sökte 

mig till Ghana var potentialen att bidra med något kunskapsmässigt, men även på grund av att 

Ghana är ett land där man talar engelska, ett språk som jag behärskar. Men när jag väl kom på 
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plats, upptäckte jag att de även använder sig av sina inhemska språk som Akan och Ewe. Det 

officiella språket är förvisso engelska och det var det språk de använde sig av vid möten eller 

diskussioner som jag var delaktig i. Men när jag inte var del i konversationen som till exempel 

kunde handla om deras privatliv, använde de sig helst av någon av de inhemska språken. 

 

 

    Bild från nationell TV             Klubbens nyhetstidning 

 

 

4.5 Fallstudiens problem/begränsningar – validitet, generaliserbarhet och 

reliabilitet 

 

Då enbart en organisation har undersökts går det insamlade materialet inte att generalisera. 

Kunskapen går däremot att applicera på andra organisationer. Detta innebär att uppsatsens 

resultat kan användas i andra miljöer. Det skulle kunna innebära att den kunskap som samlats 

in här skulle kunna appliceras på klubbar med liknande förutsättningar och möjligheter. Senare 

i denna studie och i kommande analys, diskuterar jag i vilken omfattning överförbarhet 

egentligen är möjlig, om överföring av teorier är möjligt till klubbar som inte har samma 

förutsättningar. När man granskar en klubb i denna miljö, kan man som forskare se både fler 

problem och fler möjligheter. 

 

Studiens validitet handlar om denna undersökning mäter det som avsetts (Eliasson, 2013).  
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Det ska påpekas att huvudfokus i studien har varit kring kvalitativa data för att få en djupare 

förståelse för vilka utmaningar fotbollsklubben ställs inför avseende sponsring och hur de kan 

arbeta för att maximera sponsormöjligheterna. Därför har inte generaliserbarhet varit en central 

del och som nämnts ovan så kan resultaten inte generaliseras då endast en organisation har 

undersökts. Att genomföra samma studie på en annan afrikansk fotbollsklubb kan därför ge ett 

annat utfall. Reliabiliteten beskriver studiens pålitlighet och i vilken utsträckning den kan 

upprepas och få samma resultat (Eliasson, 2013). Skulle samma studie genomförts på samma 

fotbollsklubb vid ett senare tillfälle är sannolikheten god att ett liknande resultat uppnås. Det 

hade naturligtvis ökat reliabiliteten om ytterligare en oberoende person hade genomfört samma 

process och tolkat resultaten. Detta har inte varit möjligt. 

 

Vid en etnografisk studie finns alltid en risk att forskaren drabbas av s k ”going native”. Det 

innebär att forskaren under sina fältstudier blir ett med gruppen/organisationen man studerar 

och därigenom tappar en viktig uppgift som forskare, sin objektivitet. Istället för att analysera 

och samla in data ser forskaren organisationen genom deras ögon (Bell & Bryman, 2017). Trots 

att det finns en risk för detta, är det genom att vara en del av en organisation och uppleva det 

de upplever som en djupare förståelse av observationsgruppen kan uppstå. Det ger möjlighet 

att göra djupare analyser i efterhand när jag har fått distans både geografiskt och i tid.  

 

Jag anser också att det finns en viss risk med att genomföra relativt få intervjuer. Det kan 

innebära att informationsmängden blir begränsad och att ett bredare perspektiv går förlorat. 

Även om man vid intervjuer får tillgång till mycket bra information så kan det bli vinklat av 

mig som forskare. Det är fråga om en mellanmänsklig interaktion och bygger mycket på den 

egna tolkningen av materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015). Det hade som nämnts ökat 

reliabiliteten om ytterligare en oberoende person hade genomfört samma process och tolkat 

resultaten.  

 

4.6 Intervju 

 

När man bearbetar ett såpass omfattande material som det blir av en fallstudie har jag valt att 

komplettera min kvalitativa studie med intervjuer av två nyckelpersoner från Accra Hearts of 

Oak SC. Dessa intervjuer har bidragit med information för att ge en djupare förståelse för hur 

klubben arbetar och vad klubben har för taktik och mål. Jag kommer att använda sig av en 

semistrukturerad intervju via telefon. Teman följs upp och intervjuaren får möjligheten att 
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ställa följdfrågor. Denna typ av intervju menar Bryman & Bell (2017) handlar om att frågorna 

ska fungera som en vägledning för att intervjun ska hålla sig inom ämnets ramar (Bryman & 

Bell, 2017). Fördelen är att konversationen blir mer avslappnad och den intervjuade får forma 

sina egna svar och ta upp saker som är väsentliga (Repstad, 2012). Mina intervjuer har skett 

genom telefonsamtal. Det fanns dels inte möjlighet för mig att besöka Ghana igen för att 

genomföra intervjuer på plats och tiden var begränsad. Innan intervjuerna genomfördes så 

tilldelades varje intervjuperson ett missivbrev, där all information angående deras medverkan 

presenterades. Respektive person fick även frågan om de ville medverka anonymt eller ej. Efter 

att intervjuerna transkriberats fick varje person som intervjuats ta del av det transkriberade 

materialet. Sedan fick de möjligheten att godkänna att jag återgett vad de har beskrivit i 

intervjun på ett riktigt sätt. Denna åtgärd vidtogs för att säkerställa att ingen av 

intervjupersonerna motsatte sig informationen i materialet när uppsatsen väl var slutförd.  

 

Fördelen med denna metod är att man sparar tid och får möjlighet att göra intervjun även om 

man befinner sig i olika delar av världen. En annan fördel kan vara att intervjupersonen känner 

sig mer bekväm och svarar på känsliga frågor. Nackdelen är att man inte får möjlighet att läsa 

av den intervjuades kroppsspråk (Bryman & Bell, 2017). Alvehus beskriver intervjuer som den 

viktigaste delen av en kvalitativ studie, eftersom den kan ge oss möjlighet att förstå individens 

känslor och tankar (Alvehus, 2013). 
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5. Fallstudien 
 

I denna del berättar jag först om allmänna observationer jag gjorde på min resa. Sedan går jag 

in på mina huvudsakliga arbetsuppgifter och de idéerna jag arbetade med. Efter det beskriver 

jag ägandestrukturen för fotbollsklubben. Analysen avslutas med mina allmänna observationer. 

 

5.1 Första intrycken från min resa  

 

Efter att jag har pluggat ”Sport Management” i två år ville jag pröva mina nya kunskaper och 

sökte därför arbete inom fotbollen. Jag såg Afrika som ett spännande alternativ och som jag 

nämnt tidigare visste jag att kontinenten levererat bra spelare till europeisk fotboll och tänkte 

att det kanske fanns något av mina nya kunskaper som jag kunde förmedla vidare. Jag kom i 

kontakt med Togbe Afede XIV, som är ägare till klubben Accra Hearts of Oak SC. Vi kom 

fram till att jag under sommaren 2017 skulle arbeta för hans fotbollsklubb med huvudområdet 

affärsplanering samt sponsring. Samtidigt skulle jag samla information genom fältstudier och 

sedan använda den informationen för att skriva min C-uppsats. För att klara av uppehället, kom 

vi till slut överens om att jag skulle få bo i hans hus och att jag skulle få fri mat. 

 

Jag landade på flygplatsen i Accra på kvällen den 16 juni, 2017, och började mitt arbete dagen 

därpå. Mitt första intryck var att organisationen kändes oorganiserad. Jag satt hemma i mitt hus 

och väntade på att bli hämtad för att bli körd till klubbhuset. Det dröjde timmar och krävde 

många samtal innan jag till slut blev hämtad. Klubbhuset var ett gammalt hus målat i klubbens 

färger rött, blått och gult, det luktade mögel blandat med svett. På nedervåningen satt 

receptionisten, som pillade på sin telefon, tillsammans med en ekonom och en medieansvarig 

och kollade på gamla fotbollsmatcher på tv. På ovanvåningen satt ekonomichefen med sin 

assistent samt marknadschefen. På natten förvandlades kontoret till ett ”hostel” då spelarna i 

juniorlaget skulle ha någonstans att sova. Jag fick höra att de flesta anställda saknade utbildning 

och blev anställda på grund av sin starka support, att deras delaktighet i klubben ledde till en 

anställning. 
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                                                     Bilder från klubbhuset/kontoret 

 

Två dagar efter att jag anlänt var det match. Accra Hearts of Oak SC skulle spela kvartsfinal i 

en cup och mötte ett lag från andra divisionen. Jag minns att jag var spänd och nervös eftersom 

min kunskap och erfarenhet om fotboll i Ghana var noll och ingen. Matchen spelades i utkanten 

av Accra och en kollega körde mig dit. När vi kom fram var det många intryck att ta in. Vi gick 

på en grusväg och i slutet av vägen såg jag en 4 meter hög mur som inhägnade området runt 

en fotbollsplan. På muren stod sjungande supportrar och innanför murarna var det lerigt och 

fullt av folk. Det gick rykten om att laget vi spelade mot ägdes av en knarkkung. Det kanske 

var anledningen till att supportrarna gick med kniv och basebollträn. Fotbollsplanen i sig var 

omringad av galler och vi fick sitta utanför det. Det var svårt att njuta av fotbollen eftersom 

stämningen kändes hotfull. När domaren blåste av matchen blev slutresultatet 1-0 till Accra 

Hearts of Oak SC. Ryktena gick att domaren tog emot mutor från motståndarlaget och det blev 

bråk, det slutade med att polisen fick arrestera flera supportrar. Under bilresan hem blev vi 

omkörda av polisen som i sin tur blev jagade av supportrar. De åkte motorcykel och i händerna 

hade dom ormar och basebollträn och var antagligen på väg för att ”rädda” sina arresterade 

vänner. 

 

5.1.1 Supportrarna 

 

Som jag skrivit tidigare var min kunskap kring Accra Hearts of Oak SC inte så stor innan jag 

åkte ner till Ghana. Ganska snabbt insåg jag att intresset för klubben var så mycket större än 

jag kunde föreställa mig. Hearts är den största klubben i Ghana och har därigenom en väldigt 
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stor supporterskara. Eftersom klubben spelar på en hemma-arena med kapacitet för 40 000 kan 

man luras att tro att intresset för klubben inte är på topp då det kan se glest ut om inte arenan 

är fullsatt. De mest fanatiska supportrarna sitter på övre sektion uppe i ena hörnet, där de skriker 

och viftar med flaggor. Varför de satt där var något jag inte förstod eftersom det var fri sittning 

på hela arena undantaget ett antal VIP-platser. Jag frågade mina kollegor varför de valde att 

sitta så långt bort från planen och svaret jag fick var att de rökte marijuana och att de där uppe 

hade bäst utsikt över om polisen skulle komma.  

 

Jag insåg rätt snabbt att Accra Hearts of Oak SC inte bara hade supportrar från Accra utan att 

det var hela landets klubb. När laget spelade bortamatcher mot lag med en mindre 

supporterskara fylldes hela deras arenor med Hearts-supportrar som inte har möjligheten att 

åka hela vägen till Accra. 

 

Supportrar ville verkligen vara delaktiga i klubbens arbete. Vid stora bortamatcher kunde vi i 

ledningen samlas tillsammans med supportrarna under en ek i den stad vi skulle spela i. Jag 

fick vara med vid en sådan tillställning. Det var när Hearts skulle möta Kotoko på bortamatch 

i Kumasi. Klubbledningen som bestod av 6 personer satt vid ett bord och sedan satt 

supportrarna i en halvmåne framför oss. De var närmare 100 personer. Mötet gick ut på att 

ledningen skulle övertala supportrarna att gå på matchen och ingjuta hopp och kämpaglöd till 

vårt lag. Vi i ledningen fick en efter en hålla ett litet tal för supportrarna och även jag fick 

frågan om jag ville göra detta. Helt oförberedd ställde jag mig och höll ett tal som översattes 

direkt för de som inte kunde engelska. Ett annat exempel på klubbens hängivna supportrar var 

att det var vanligt att de kom till klubbens kontor och skrek utanför. De tog upp saker de ville 

förändra med klubben, det handlade oftast om hur laget skulle spela men även om hur klubben 

leddes organisatoriskt. Supportrarna kom även för att fira om klubben hade gjort något som de 

uppskattade, tillexempel om vi vann en viktig match. 

 

5.1.2 Fotbollslaget 

 

Det hände att spelarna kom in på klubbkontoret, då oftast för att diskutera sina kontrakt, 

spelarförsäljningar eller övriga frågor. Jag fick en närmare kontakt med en spelare som hette 

Leaonard. Leonards kontrakt var på väg att gå ut och han ville ha hjälp att hitta en väg vidare i 

sin fotbollskarriär. Lagets tränare var från Skottland och var väldigt ofta på kontoret. Han hade 

mycket att klaga över samtidigt som klubbledningen ifrågasatte hans sätt att leda laget eftersom 
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lagets resultat var dåliga. Han försökte få en speciell relation till mig eftersom vi båda var från 

Europa. 

 

5.1.3 Mitt arbete 

 

De huvudsakliga arbetsuppgifterna bestod i att arbeta med att stärka fotbollsklubbens 

varumärke och att anskaffa sponsorer. Det var lättare sagt än gjort och det uppdagades en rad 

svårigheter med att lösa dessa arbetsuppgifter. Under tiden i Ghana kunde jag konstatera att de 

lokala företagen generellt inte var särskilt intresserade av att etablera ett sponsorsamarbete med 

klubben. Det fick mig att försöka sätta sig in i varför intresset för sponsorsamarbete var så 

svalt. 

 

Det var marknadschefen Kwaku som jag delade kontor med, kom att jobba närmast med och 

som var min chef. Han hade studerat teknik i USA och ägde ett företag som designade 

hemsidor. Vårt uppdrag var att vidareutveckla klubbens kommersiella arbete. Min uppfattning 

var att det fanns många möjligheter till förändring som skulle kunna leda till det bättre, men 

det jag noterade var att övriga kollegor valde att kolla på tv eller på sina telefoner och inte var 

så hjälpsamma. Det var Kwaku som delegerade arbetsuppgifter till mig och han ville att jag 

skulle hitta sponsorer till klubben. Ett problem för mig var att jag inte fick någon vägledning 

när det gällde tillvägagångssätt, val av erbjudande, priser mm. 

 

Den befintliga sponsringen sedan tidigare i klubben var dels finansbolaget SAS (Strategic 

African Securities), ett företag som klubbens ägare Togbe själv ägde och de hade reklamskyltar 

vid sidan av planen. Star Times är det mediaföretag som har tv-rättigheterna till Ghana Premier 

League. Det innebar att klubben var tvungen att låta dem marknadsföra sig på klubbens egen 

arena genom en reklamskylt vid planen. Den tredje och sista sponsorn var GOIL, (Ghana-Oil) 

ett företag som sålde olja. De hade reklamplats på baksidan av lagtröjan och var den enda 

tröjsponsorn. Möjligheterna till sponsring var, sett ur mitt perspektiv, enorma och min fantasi 

började flödade. Mitt intresse för fotbollssporten har gjort att jag över tid sett många 

fotbollsmatcher och evenemang, vilket gett mig uppslag till många idéer. Därför samlade jag 

mina idéer på papper. Men det är en sak att göra det på papper och en annan att få det att 

fungera i praktiken. Det var jag, Kwaku och Drew som arbetade med sponsring. Kwaku var 

chefen som höll i trådarna och Drew hade till uppgift att hitta nya sponsorer. Han fick endast 

provisionsbaserad lön vid intäkter från sponsring, men lyckades inte hitta någon sponsor under 
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min tid i Ghana. Han berättade om sina arbetsuppgifter och sitt tillvägagångssätt för mig. Han 

använde sitt kontaktnät, kontaktade möjliga företag via e-mail och bad om att få mötestid. Drew 

ansåg att stödet från hans chef var för svagt och direktiven för vaga. Jag försökte själv 

strukturera upp paket och erbjudanden för sponsorer. Det var svårt eftersom inte ens chefen 

Kwaku hade tydlig uppfattning om prisbild, möjligheter eller utbud. Det kändes som att det var 

oklart kring vem som skulle fatta beslut. Man behövde Togbes godkännande men att han inte 

var tillräckligt närvarande 

 

Min uppgift var att skaffa sponsorer och utan ett kontaktnät i Ghana och utan några riktlinjer 

började jag försöka etablera kontakter utan att uppnå något resultat. 

 

 

                 Hemmamatch med A-laget                                       Bortamatch med junior-laget 

 

5.1.4 Nya sponsorer  

 

Mitt första arbete var att hjälpa till att slutföra en affär med ett bettingbolag. De skulle få 

reklamplats på planen och spelarbussen samt använda våra spelare i sin marknadsföring. I 

utbyte skulle klubben få ekonomisk ersättning. Båda parterna var nöjda och vi möttes på en 

restaurang i ett hotell. Gemensamt bad vi en bön och sedan skrev vi under överenskommelsen. 

Under ett par veckor väntade vi på betalningen från bettingbolaget, men det dök aldrig upp. Vi 

försökte nå företaget på telefon, men lyckades inte komma i kontakt med dem. Efter tre veckor 

ringer bettingbolaget och berättar att ägaren till bolaget hade dött, men att avtalet fortfarande 

gällde. Efter fyra veckor fick vi besked att de hade dragit sig ur överenskommelsen. Någon 

anställd inom Accra Hearts of Oak SC hade pratat med bettingbolaget och sagt att 

överenskommelsen var en dålig idé eftersom halva säsongen hade spelats.  
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Vi tog kontakt med ett företag som tillverkade fotbollar. De skulle bidra med bollar och olika 

tävlingsaktiviteter, medan vi gav sponsring i utbyte i form av marknadsföring på våra sociala 

medier. Intäkterna klubben tjänade på tävlingarna skulle gå till olika lokala skolor. Vi hade två 

månader på oss att genomföra arbetet. Det blev försenat och efter många påstötningar via 

telefonsamtal, blev bollarna klara efter två månader. Hela arbetet rann därmed ut i sanden på 

grund av att jag var tvungen att åka hem. 

 

I ett annat arbete för klubben lyckades jag få tag på ett stort företag som tillverkade 

idrottsprodukter och kläder. Jag presenterade min idé: företaget skulle producera kläder med 

klubbens logga på, som vi sedan skulle sälja till supportrar och i utbyte skulle de få 

sponsringsutrymme i form av marknadsföring i olika sociala medier och reklamskylt vid 

planen. Jag bokade ett möte och åkte taxi i två timmar för att komma dit. När jag väl kom fram 

och fick hälsa på den person jag bestämt möte med, insåg jag att han inte har någon befogenhet 

att fatta något beslut om en överenskommelse. Vårt möte blev inte vad jag tänkt mig. Han 

berättade bara hur mycket han älskade Accra Hearts of Oak SC och ville bara få kontakt med 

klubben. 

 

5.1.5 Image 

 

För att stärka klubbens varumärke och skapa bättre förutsättningar för sponsringsarbete 

anställde klubben en ny webbdesigner. Han uppdaterade vår hemsida och redigerade allt 

bildmaterial. Avsikten var att förbättra intrycket av klubben och ge framtida sponsor 

möjligheten att få känna sig stolta att få associeras med Accra Hearts of Oak SC. Här hade jag 

större möjlighet att påverka utformningen och jag tycker vi lyckades bra med resultatet. Han 

som drev Accra Hearts of Oak SC sociala medier tidigare var utan utbildning, medan den nya 

webbdesignern hade verktygen och kunskapen att göra mer avancerade saker där man såg hans 

estetiska sida i bilderna vi kunde lägga ut på sociala medier. Genom hans arbete tyckte jag att 

klubben såg mer professionell ut och vi hoppades att det skulle öka intresset för klubben. 

 

Det blev många bortamatcher under min tid i Ghana och jag notera att det inte bara var vår 

klubb som hade problem med sponsorer. Nästan alla lag saknade sponsorer på sina tröjor och 

reklamskyltarna runt planen var nästan obefintlig. De satt i samma sits som vår klubb. Det 

vanligaste var att ägaren av klubbarna själv sponsrade. 
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”GPL needs Sponsorship to make Clubs financially stronger..!!!” 

 

5.1.6 Ägande 

 

Som jag skrivit tidigare ägs Accra Hearts of Oak SC av Togbe Afede XIV. Han är en person 

med mycket makt eftersom han även är ordförande i rådet för kungarna i Ghana.  

 

Kungarna i Ghana är de som bestämmer över landets mark och därför är Ghanas president 

beroende av dem. Som ordförande i den nationella samlingen av kungar, ingick det i Togbes 

uppgifter att arbeta nära presidenten. Togbe äger även en rad andra företag och är en viktig 

representant för sin region (Asogly State). Jag märkte att han brydde sig mycket om klubben 

eftersom han var väldigt närvarande. Under min tid i klubben arbetade vi hårt med att hitta 

sponsorer, men jag upptäckte att det egentligen bara var genom samtal där Togbe var med som 

det var möjligt att etablera kontakt med möjliga sponsorer. Han satt på företagskontakterna och 

i kraft av sin makt fanns intresse från olika företag. Det var en möjlighet och ett sätt för 

företagen för att etablera kontakt med Togbe. En faktor till att klubben inte lyckades skaffa 

sponsorer var helt enkelt att Togbe var väldigt upptagen med annat och inte hade så mycket tid 

att lägga på arbete i klubben. 

 

Accra Hearts of Oak SC drivs inte ideellt som en förening, vilket är vanligt i Sverige, utan ägs 

av en enskild ägare. Ägarens främsta intresse är att få ekonomisk utdelning samt status för det 
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som investerats i fotbollsklubben. Under tiden jag var i klubben fick jag en nära relation till 

klubbens ägare Togbe Afede XIV. Hans köp av klubben sågs ursprungligen som en investering 

och förhoppningen var att klubben skulle vara självfinansierad. Verkligheten var att klubben 

inte genererade tillräckligt med intäkter och Togbe behöver ständigt tillföra nya. Jag noterade 

det problematiska med att en klubb var så totalt beroende av en person och att ägaren Togbe 

ville att klubben skulle bli mer självgående och täcka sina egna kostnader. Detta resulterade i 

en negativ känslotrend som smittade av sig hela vägen från Togbe ner till de aktiva 

fotbollsspelarna. Alltså kan bristen på fungerande ekonomi och sponsorsamarbete leda till att 

en klubb underpresterar rent spelmässigt. Om klubben hade högre intäkter genom sponsring 

hade den varit mer oberoende. Ekonomin har en direkt påverkan. Med ordning på ekonomin, 

hade det blivit färre problemområden, större oberoende och frihet och klubben han kunnat 

fokusera på rätt saker. 

 

Man kan då ställa sig frågan varför en kung vill äga en fotbollsklubb och vidare om det är en 

tillfällighet att den klubb han äger är den största klubben i Ghana med flest supportrar? Utifrån 

sin maktposition är Togbe beroende av hur folket i Ghana mår. Att han äger en fotbollsklubb 

kan ses som ett CSR- (Corporate Social Responsibility) arbete, där Togbe använder sin 

ekonomi för att säkerställa att ”folkets lag” överlever. Klubbens supportrar är medvetna om att 

klubben har svårt att få balans i sin ekonomi och att Togbe ständigt bidrar med gåvor för att 

stärka klubbens ekonomi. Något som leder till att klubben blir starkt beroende av honom. Även 

om han som ägare har möjlighet att hitta sponsorer, väljer han kanske att undvika att sluta 

sponsoravtal. 

 

5.1.7 Reflektioner 

 

När jag efter min tid i klubben reflekterade över mitt eget och klubbens arbete, kunde jag 

konstatera en rad olika brister klubben hade i sitt sponsringsarbete. Marknadschefen Kwaku 

hade för mycket ansvar. Det är inte lätt att driva en hel klubb och även om Kwaku fick en del 

vägledning av Togbe var det inte tillräckligt. Det var för få anställda som arbetade inom 

området sponsring. Kwaku hade inte tid till att lägga på sponsorsarbete, då mycket av tid gick 

till att vägleda och stötta andra i organisationen. Eftersom Kwaku var min handledare/chef 

resulterade det i att även jag hade fokus på andra områden än sponsring. Detta innebär att det 

var en ytterligare anställd som arbetade med att försöka hitta sponsorer. Han jobbade förvisso 

heltid, men fick för lite stöd och direktiv. Utan tydligt definierade erbjudande med prissättning 
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och vilken typ av sponsring som kunde vara aktuellt, var det inte lätt att arbeta och ge ett seriöst 

intryck.  

 

Klubbens image var lite sliten efter ett antal sämre spelsäsonger, vilket hade lett till att de egna 

supportrarna blev besvikna och att intresset från andra intressenter blev svalare. Accra Hearts 

of Oak SC betraktas historiskt som en framgångsrik klubb med supportrar i hela Ghana som 

förväntar de sig resultat. Klubbens utveckling hade stått still både på och utanför planen.  

 

Arbetsmoralen bland de anställda i klubben var låg. De har låga löner och man arbetar inte mer 

än vad man känner att man får betalt för. Tiden då kontorspersonalen jobbar var inte kl. 9-17 

måndag till fredag, utan de anställda kom in och jobbade när de kände för det. Under min andra 

vecka kom Togbe in och hade ett möte med alla anställda. Han berättade då hur missnöjd han 

var över att ständigt se hur lite de anställda ställde upp och jobbade för klubben. Det fanns en 

allmän rädsla för förändring och det fanns ett tydligt motstånd när ny personal kom och ville 

göra någon förändring.  

 

Eftersom klubben hade det svårt ekonomiskt var det vanligt att löner till de anställda var 

försenade. Eftersom de anställda inte fick sina löner i tid, var det svårt för mig att delegera och 

ställa krav. De tyckte att eftersom de inte fått någon lön hade de inga skyldigheter att arbeta.  

 

5.2 Intervjuer 
 

I detta avsnitt presenterar jag mina två intervjuer. Först kommer marknadschefen Kwaku och 

därefter Mark Noonan som är Accra Hearts of Oaks SC:s nya VD. I bilagan till denna uppsats 

återfinns mina intervjufrågor.  

 

5.2.1 Kwaku  

 

Som jag har skrivit tidigare var det marknadschefen Kwaku som jag jobbade närmast, han var 

bl a ansvarig för klubbens sponsorarbete. Eftersom jag redan hade arbetat i klubben och samlat 

på mig empirisk kunskap/data var syftet med intervjun att ta reda på om sponsorarbetet hade 

utvecklats och/eller förändrats under min tid i klubben. För att ta reda på detta var Kwaku 

lämpligast att intervjua eftersom han var sponsoransvarig och hade följt utvecklingen under 

tiden jag var där. 
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Kwakus berättade att klubben inte har fått några nya sponsorer, utan att man arbetade med de 

sponsorer man haft sedan tidigare. Samarbetet med företaget SAS (Strategic African 

Securities) har pågått i sex år, men det kunde bero på att även SAS ägdes av klubbens ägare 

Togbe. Klubben har även haft ett samarbete med GOIL (Ghana-Oil) i två år. Den 

sponsoröverenskommelsen innebar att företaget fick reklamplats på klubbtröjorna samt på 

matchplanen, i utbyte mot betalning. Jag frågade om detta sponsorsamarbete hade skapat något 

ytterligare mervärde, men det hade det inte. 

 

Klubbledningen hade försökt rensa ut bland administrativ personal i klubben. Precis som jag 

själv noterat i min fältstudie, ansåg även Kwaku att personalens motivation var låg. Eftersom 

det var många som ansågs prestera dåligt hade ledningen valt att säga upp sju stycken och nu 

sökte man efter ersättare. Personerna som hade sagts upp hade svårt för de förändringar 

klubben ville införa, då man ville byta image. Tidigare anställdes supportrar som sedan 

tränades upp. Men nu sökte klubben efter erfarna och duktiga personer med tidigare erfarenhet 

av liknande arbete. Bland annat valde klubben att anställa Mark Noonan, en amerikan, som jag 

också valt att intervjua. Totalt är det i klubben tre stycken som jobbar med sponsring: Kwaku, 

Noonan och Lary. Lary är den som söker den första kontakten med företagen och Noonan och 

Kwaku följer upp eftersom de har bättre kunskap om vad en sponsoröverenskommelse skulle 

kunna innebära och har befogenhet att sluta sponsoravtal. Avtalen som skrivs med företagen 

skrivs under av Kwaku och innan överenskommelserna skrivs under skickas de till en jurist 

som kollar över om de olika delarna är ok. Jag frågade vad som erbjöds företagen och Kwaku 

berättade om de olika sätten sponsorerna kunde nå ut: det var i form av reklam på spelartröjor, 

reklamskyltar vid matchplanen, via klubbens sociala medier och genom klubbens egen tidning. 

Sponsring till klubben hade även indelats i ett rankingsystem, med en huvudsponsor och 

undersponsorer. Olika kategorier hade olika prisbild och hängde samman med i vilken 

omfattning sponsorn skulle exponeras. Ett företag som sponsrar klubben har även rätt att 

använda sig av klubben vid sin marknadsföring, t ex att använda sig av klubbens logga och 

beroende på hur mycket de sponsrar har företagen även rätt till att göra marknadsföring med 

lagets spelare. 

 

Tidigare problem i relationen mellan möjliga sponsorföretag och klubben gör att företagens 

förtroende för klubben i dag är lågt. Anledningen är bland annat att klubben inte har följt 

ingångna avtal. 
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Detta är klubben medveten om och vill byta image. Kwaku tror att detta är en process som kan 

ta lång tid, men nu vill klubben verkligen visa vad man står för. Enligt Kwaku söker företag 

efter ett sponsorskap som bygger på tillit och att klubben är professionell. 

 

För att sälja in en sponsoröverenskommelse hävdar Kwaku Accra Hearts of Oak SC ärorika 

historia och den stora fanbasen klubben har. Klubbens mål var att hitta fem nya sponsorer 

denna säsong och Kwaku berättar även att man är i kontakt med ytterligare 12 företag. Jag blir 

nyfiken på hur de lyckades komma i kontakt med 12 företag, men svaret från honom blir lite 

vagt och han berättade att det var företagen som tagit kontakt med klubben. Även Kwaku ansåg 

att klubben måste bli mer självgående och inte kunde vara så beroende av sin ägare Togbe.  

 

5.2.2 Noonan 

 

Mark Noonan är Accra Hearts of Oaks SC:s nya CEO (Chief Excecutive Officer, alltså VD) 

och han har haft den positionen i två månader. Han tog över managementrollen som Togbe haft 

tidigare. Jag var nyfiken på vad han hade för tankar kring och uppfattning om klubben och 

framtida idéer om klubbens verksamhet. Han är amerikan med erfarenhet av att jobba med 

idrott och han har bland annat jobbat för MLS (USAs högsta liga i fotboll) och med Federation 

of International Basketball Association. 

 

Jag bad honom berätta vad hans första intryck var av klubben. Noonan berättade att han blev 

intresserad av klubben eftersom han imponerades av klubbens historia och dess supportrar. 

Supportrarna viger sitt liv för klubben och deras engagemang känns verkligen äkta. Men precis 

som jag ser han att klubben står inför en stor utmaning. Det finns mycket att utveckla och 

förbättra, men det är inte lätt att hitta rätt verktyg för att göra denna förändring. Samtidigt såg 

han stora möjligheter till utveckling och det är dessa han vill fånga. Eftersom han har mycket 

erfarenhet av idrottslig verksamhet i USA och tidigare har arbetat med sponsring borde han 

besitta stor erfarenhet av att skaffa sponsorer. Jag var därför intresserad av vad han nu ville 

göra och förändra inom Hearts of Oak SC. Noonan menar att klubbens sponsorer tidigare inte 

fått ta del av det värde sponsring av klubban skulle kunna ge. Han pratade i termer av skapat 

mervärde för företagen, och aktivering av de otroligt många Hearts of Oaks SC fans som finns 

i hela Ghana. Att lyckas nå ut till alla fans genom att använda befintliga kanaler och andra 

beröringspunkter. 
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Då det inte finns så mycket forskning om fotboll och sponsring i Ghana och den mesta 

sponsringsforskningen handlar om sponsring i USA och Europa, ställer jag mig frågan om det 

ens är möjligt att använda samma teorier och metoder när vi tittar på Ghana. Noonan anser att 

det inom vissa områden inte är någon skillnad på Ghana och USA. Han menar t ex att vissa 

aktiviteter går att applicera på en ”cross-market” och då syftar han på att alla sponsorerna vill 

sponsra för att de bryr sig om sitt varumärke och att de vill stärka det genom relationer. 

Sponsorföretagen vill involvera supportrarna och förstärka varumärkeskännedom. Vidare 

menade Noonan att precis som i USA, ser företagen i Ghana sponsring som ett 

marknadsföringsverktyg för att sprida sitt märke eller produkt.  

 

Jag var även intresserad av vad han trodde skulle vara det svåraste hindret för framtida 

sponsringsarbete med Accra Hearts of Oak SC. Noonan tror att det kommer vara svårt att 

leverera arbete med kvalité. Klubben är så beroende av andra och bara för att han och andra 

inom klubben kan erbjuda kvalité, så är man beroende av att företagen man arbetar med är på 

samma nivå och har samma ambitioner. Om man t ex ska dela ut en broschyr, räcker det inte 

med att man har lyckats göra en bra sponsringsöverenskommelse och har designat snygga 

broschyrer: Det hänger även på att någon ska dela ut dem med ett leende. Det är en utmaning 

i sig att försöka behålla den kvalitet klubben redan har och samtidigt försöka utveckla och 

förbättra den. 

 

När jag frågade honom vad han tycker att Accra Hearts of Oak SC gör bra i dag när det gäller 

sponsorarbete, kommer vi tillbaka till resonemangen från början. Hans svar var intressant 

eftersom det inte handlade om något egentligt arbete klubben gör, utan om klubbens historia 

och allas äkta engagemang i klubben.  
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6. Analys 
 

Jag ville som sagt undersöka sponsringen i en miljö där utmaningarna och möjligheterna var 

tuffare. Fallstudien gav unika möjligheter att förstå sponsringens villkor genom att närmare 

studera en elitklubb i Ghana. 

 

6.1 Oanvända resurser 

 

Mitt första intryck var att klubben hade brist på resurser. Klubben saknade ordentliga lokaler 

att jobba i, då det både var ohälsosamt i form av mögelangrepp i lokalerna samt att man 

använde dem i andra syften än kontorsarbete eftersom det var sovplats på kvällarna. Som Roos 

& Algotsson (1996) säger vill företagen genom sponsring associeras med en framgångsrik 

idrottsklubb. Med klubbens lokaler kan det försämra företagens image. Bristen på resurser gav 

sannolikt en dålig image och dålig image gör det svårt att få sponsorer, vilket blev en ond 

cirkel.  

 

En annan brist som fältstudien visar var att klubben var helt beroende av sin karismatiska ägare. 

Klubben saknade en fast ledare och VD på kontoret och detta ledde till att organisation saknade 

både stabilitet och långsiktighet. Oförmågan att självständigt skaffa intäkter ledde till uteblivna 

löner. Klubben var inte bara beroende av ägaren ekonomiskt utan eftersom ägaren var en person 

med varierande humör var klubbens framtid beroende av hans dagsform. Peterson (2004) 

berättar att det kräver stora ekonomiska resurser för att bedriva en professionell förening. 

Klubben var tvungen att förlita sig på ägarens vilja att skänka pengar och stärka inkomsten för 

att bedriva verksamheten är ett exempel på den gamla typens sponsring: Filantropisk sponsring 

som är en oformell sponsring där motprestationen kan vara oklar och kan ses som en gåva. 

Detta kan resultera i att klubben blir passiv, eftersom man bli så beroende av ägaren. Klubben 

kom i en passiv roll där det kan vara svårt att gå in i det mer professionella sponsorarbetet med 

avtal etc. En andra ond cirkel, man fick ekonomiska resurser men samtidigt inte kraft och 

inspiration att skaffa sponsorer själva.  

 

Under min fältstudie kunde jag till exempel på bortamatcher se hur mycket stöd klubben fick 

från supportrarna. De ville verkligen hjälpa när de till exempel bjöd på både skjuts och mat. 

Det frivilliga arbetet är något klubben skulle kunna ta till vara på när klubben har de 

ekonomiska problem som den har. Om man kunde organisera användandet av den frivilliga 
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kraften som till exempel volontärarbete så hade klubben både fått mer stöd och det hade 

underlättat för klubben att hålla utgifterna nere. Precis som Seippel (2010) säger är 

volontärarbetet den viktigaste arbetskraften i en klubb då de gör det frivilligt och med 

entusiasm, detta är något klubben borde ta tillvara. Men ledningen i klubben såg inte 

möjligheterna med de fanatiska supportrarna och att det skulle varit en viktig tillgång för att få 

nya sponsorer. I stället tog klubbledningen stödet från supportrarna för givet. 

 

Klubben hade få sponsorer och hade svårt att hitta nya. Trotts att Accra Hearts of Oak SC 

betraktas som en av de mest framgångsrika klubbarna i Ghana hade de inte ens en tröjsponsor. 

Men fanns ens förutsättningarna för klubben att skapa en kontaktyta med ett företag när den 

hade svårt att förhålla sig till A-ERIK modellen eller attributmodellen. Klubben hade det 

dessutom tufft ekonomiskt, där avsaknaden av sponsorintäkter kanske bidrog. De likvida medel 

man hade tillgång till användes i första hand till spelarlöner medan de som jobbade 

administrativt i klubbhuset t o m kunde bli utan lön. Under min vistelse hade de administrativt 

anställda varit utan lön i tre månader. Eriksson-Zetterqvist, Kalling & Styhre (2015) pratar om 

lön som en hygienfaktor som inte alltid kan motivera en anställd, men som om den uteblir 

skapar ett starkt missnöje. De administrativt anställda i klubben var väldigt missnöjda, vilket 

resulterade i att de hellre kollade på tv, pillade på sina telefoner eller till och med spred rykten 

som resulterade i att kontraktsskrivningen med en möjlig sponsor rann ut i sanden. 

 

6.2 Professionalisering  

 

Accra Hearst of Oak SC är en ideell klubb med spelare som måste få lön för att livnära sig på 

fotbollen. Då är sportsliga resultat viktigt och hela klubben blir därför beroende av att laget 

presterar, vilket de har haft svårt att leva upp till under den senaste tiden. Detta är något som 

klubben försökte lösa till exempel genom att anställa VDn Noonan. Genom honom försöker 

klubben inte bara skapa bättre sportliga resultat, utan man försöker även få till en professionell 

organisation. Valet att anställa Noonan är ett steg på vägen för att bryta sig ur beroendet av 

ägaren.  

 

En möjlig anledning till att företag inte vill associeras med klubben kan bero på att supportrarna 

är besvikna och att klubben nu har ett sämre rykte. Sportsliga framgångar har uteblivit och 

klubben har inte drivits på bästa sätt. Hearts of Oak SC är kanske Ghanas främsta lag då de 

historiskt har nått mest framgång och med ett så överlägset antal supportrar i jämförelse med 
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landets övriga lag, är det möjligheten att associeras med klubben som man ska försöka sälja in. 

Efter mina intervjuer med Kwaku och Noonan förstärkte min uppfattning att det är en av 

klubbens starkaste sidor. Hearts of Oak SCs fans visade en äkta lojalitet mot sin klubb och det 

är den lojaliteten som framtida sponsrande företag hade möjlighet att få ta del av. 

 

Efter intervjun med Kwaku fick jag höra att de hade valt att avskeda sju administrativt anställda 

på grund av att de underpresterade och att de hade för avsikt att ersätta dem mer kompetenta 

personer som kan bidra till att klubben blir mer professionellt styrd. En fråga man kan ställa 

sig är om deras prestation beror på att klubben inte uppfyller hygienfaktorer eller om det är 

pga. bristande kompetens. Men om klubben fortsätter med att inte betala ut löner kommer inte 

heller personer med administrativ kompetens att kunna vara kvar i klubben. Denna situation 

skulle inte kunna uppstå i en svensk klubb, eftersom vi har ett arbetsrättsligt regelverk. 

 

6.3 Varumärket 

 

Varumärket och identiteten är en av idrottsklubbens viktigaste tillgång för att nå nya sponsorer 

(O’Reilly & Lafrance, 2013). Varumärket är något som Hearts of Oak kan använda sig mera 

av. Accra Hearts of Oak är inte bara Accras lag utan även hela Ghanas lag. Detta är något som 

är unikt och något klubben hade kunnat utnyttja bättre, Renard & Sitz (2011) skriver att 

identitet är en attribut klubben ska besitta, klubben behöver som idrottsorganisation skapa en 

unik identitet som sponsorparten sedan kan relatera sin egen verksamhet till. Accra Hearts of 

Oak har ett sådant starkt varumärke, klubben har haft många idrottsliga framgångar där man 

har vunnit ligan, inhemska cuper samt afrikanska Champions League. För mig som svensk har 

de också närmast ofattbar supporterkultur som har utvecklats under lång tid, något som jag 

uppfattade som nästan fanatiskt. Tillsammans skapar dom ett av de starkaste varumärkena i 

Ghana och även utanför landets gränser.  

 

Värdeskapande är något som är viktigt i attributmodellen enligt Renard & Sitz (2011). Att 

varumärket kan skapa värde för sponsorerna är något som klubben kan sälja in till sponsrande 

företag. Eftersom klubben är hela landets lag, är detta något som kan stärka företaget som 

sponsrar och det blir även ett verktyg för att få företag intresserade av att sponsra klubben. Men 

som Larsson Von Garaguly (2016) skriver, räcker det inte med att få associeras med klubbens 

varumärke, utan man kräver även en motprestation och det är där vikten av relationer kommer 

in. 
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6.4 Exponering 

 

Exponering är en av grunderna i marknadsföring, att företag genom sponsring får möjligheten 

att visa sitt företag eller sin produkt genom olika media, tv-sändningar, arenareklam, 

tröjreklam, tidningar med mera (Jiffer & Ross, 1994). För fotbollsklubben i Ghana finns 

möjlighet till exponering eftersom klubben har stora konton på sociala medier, en egen tidning 

och möjligheten till tröj- och arenareklam. Dessutom sänds matcherna på tv. Möjligheterna till 

exponering finns och det är något som fotbollsklubben redan är medveten om, så det är inte 

där jag anser att problem uppstår. Men klubben måste ta fram rätt verktyg för att kunna locka 

företag. 

 

Klubben behöver ta vara på sin styrka eftersom man har så många supportrar som känner sig 

tillhörda klubben, finns det goda möjligheter för företag att hitta en bra målgrupp. Som vi kan 

läsa i attributmodelen, är det viktigt att hitta ett företag som vill rikta sina produkter till Accra 

Hearts of Oaks supportrar. 

 

6.5 Kommersialisering  

 

När Accra Hearts of Oak SC vill etablera sponsringssamarbete med ett företag har de att utgå 

från det som Grönroos (1994, 1997) menar är viktigt: att man lever upp till det man säljer in. 

Annars kan det betraktas som att klubben far med osanning. Det är genom förtroende som den 

sponsrande parten litar på klubben (Grönroos, 1994 alt.1997). Eftersom klubben tidigare inte 

har fullföljt kontrakt eller uppfyllt överenskommelser, betraktar många företag klubben som 

opålitlig. 

 

Vad som främst framgår av litteraturöversikten är att den sponsrade parten behöver sträva efter 

att utöka motprestationen till sponsorparten. Ur den sponsrade klubbens perspektiv kan särskilt 

Renard & Sitz (2011) slutsats hänföras. I sin artikel har man kommit fram till att det är av stor 

vikt att utforma ett “attraktivt jag” som idrottsorganisation för att kunna maximera chanserna 

till bra sponsoravtal (Renard & Sitz, 2011). Trots att flertalet presenterade artiklar har talat för 

att man ska öka sin motprestation till sponsoraktören, så skiljer det sig åt i hur man gör detta. 

Litteraturöversikten har beskrivit allt från aktivering av sponsring till att mer innefatta ett 

relationssynsätt där klubben agerar mer som ett företag eller som en partner och därigenom 

ökar värdet av att sponsra. 



 

43 

 

Athanasopoulou & Sarli (2015) pratar om utvecklingen av sponsring, där sponsringen ska vara 

mer formell eftersom sponsring kräver mer än vad man till en början kan tro. Det är viktigt att 

ringa in vilka företag som verkligen är intresserade av att sponsra och att erbjuda ett paket som 

är skräddarsytt och sedan föra en dialog för att lyssna in vad de vill få ut av sponsorsamarbetet 

(Athanasopoulou & Sarli, 2015). Utifrån vad Kwaku säger i sin intervju, känns klubben väldigt 

fyrkantig i sitt förhållningssätt till möjliga sponsorer. De vet inte vad de kan erbjuda utöver 

exponering (t ex reklamskylt på planen eller spelartröjor). Inte heller läggs det ner någon tid 

för att granska möjliga sponsorföretag och se möjliga mervärden eller att kunna erbjuda något 

speciellt. Istället skickas e-mail ut på måfå, vilket knappast upplevs som personligt. 

 

Som jag tidigare har nämt menar Oreilly & Horning (2013) att det är viktigt att företagen 

använder sig av aktivering för att få ut maximalt av sponsringen. Om företagen inte har 

kännedom kring detta är det upp till klubben att skapa medvetenhet för att behålla en god 

relation och ge möjlighet till långvarig sponsring (Oreilly & Horning, 2013). I linje med detta 

anser jag att Hearts of Oak SC, vid sponsorförhandlingar, tydligare ska uppmana företagen att 

göra egna marknadsföringsaktiviteter utöver sponsringen med klubben. Genom att göra separat 

reklam uppmärksammar andra intressenter att företaget sponsrar Hearts of Oak SC. 

 

Relationer och integrerad kommunikation är två viktiga områden som idrottsklubbar kan 

utveckla och företag kan använda för att skapa fler relationer med andra företag för att bredda 

sitt kontaktnät (Jiffer & Ross, 1994). Under mina fältstudier var arbete med att etablera 

relationer ingenting jag kunde notera att klubben visade intresse för och inte heller under 

intervjuerna med Kwaku eller Noonan berördes detta. En möjlig sponsringsaktivitet hade 

kunnat vara att företagen fick matchbiljetter där de fick möjlighet att sitta och se matchen 

tillsammans med andra sponsor. Under pausen fanns det tillgång till ett fikarum där de kunde 

nätverka och skapa nya affärsmöjligheter. Allt detta hade skapat ett mervärde.  

 

Integrerad kommunikation handlar om kommunikationen mellan parterna: sponsorn och den 

sponsrade och hur de ska nå ut till varandra (Jiffer & Ross, 1994). Genom en god 

kommunikation är det lättare att veta vad respektive part vill få ut av ett samarbete och vilka 

kommunikativa verktyg de vill använda sig av. Under intervjun med Kwaku berättade han om 

klubbens allmänna rykte och jag tror att brist på kommunikation kan vara en faktor till det 

dåliga ryktet och att företagen ansåg att klubben inte levde upp till det de förväntade sig. God 
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kommunikation ger förutsättningar för att arbeta professionell och att arbeta mot gemensamma 

mål. Det blir ett sätt att ta reda på vad sponsorn vill få ut av samarbete. Farrelly, Quester & 

Burton (2004) skriver i sin artikel att det är negativt för en klubb att vara passiv (Farrelly, 

Quester & Burton, 2004). Att endast erbjuda exponering vid sponsring är inte tillräckligt för 

att attrahera ett företag. I mitt samtal med Kwaku, kom det fram att han inte hade förstått att 

det företagen önskade var att få ett mervärde av sin sponsring. Det är här relationsskapande 

och nätverksbyggande kommer in. 

 

En annan orsak till varför det var svårt att hitta sponsorer kan bero på bristen på relationer. 

Som Wagner & Persson (2017) skriver, är relationerna något som är väldigt viktigt. Hade 

klubben etablerat en definierad produkt, hade de kunnat etablera ett nätverk där sponsorerna 

skulle kunna nätverka med varandra och skapa relationer på så sätt. En relation som klubben 

kan erbjuda är den till Togbe, eftersom han är en av de största och mest betydelsefulla 

företagaren i Ghana. 

 

Det är inte bara viktigt för klubben att skapa relationer sponsorer emellan, utan det är även 

viktigt att klubben skapar en bättre relation till de företag som sponsrar. Larsson Von Garaguly 

(2016) skriver är sponsring inte bara en gåva, utan snarare en relation som liknar B2B där det 

krävs en bra ömsesidig relation för att skapa affärer 

 

6.6 Slutsatser  

 

Intrycken efter min tid i Accra Hearts of Oak SC är blandade. Jag kom dit med idéer om vilka 

möjligheter klubbar har i arbetet med att få sponsorer och jag ville hjälpa klubben att ta den till 

en ny nivå i sitt sponsorsarbete. Det som i efterhand är mest frustrerande, är att det inte blev så 

mycket gjort och att mycket rann ut i sanden. En orsak är naturligtvis kulturella skillnader, där 

jag var van vid en högre grad av aktivitet och mer ordnade förhållanden. Med tiden förstod jag 

att det var viktigt att skapa medvetenhet om vilka möjligheter klubben hade. Supportrarna som 

var deras viktigaste tillgång togs bara för givet och klubben hade hamnat i ett passivt beroende 

till ägaren som gjorde att ingen var beredd att marknadsföra klubbens varumärke och se 

möjligheterna till exponering. Min vistelse ökade sannolikt klubbens medvetenhet om sin 

situation och genom att anställa professionella administrativa krafter togs ett viktigt steg mot 

att professionalisera klubben. Vad jag kommit fram till är att klubben har resurser att attrahera 

företag men att dessa resurser är något som man faktiskt inte utnyttjar. Utifrån befintliga teorier 
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ser jag att det finns saker de kan göra annorlunda. Klubben bedrivs ideellt, men har ekonomiska 

och sportsliga problem. Klubben måste lära sig att attrahera sponsorer och utnyttja de fördelar 

och den styrka de har, nämligen deras varumärke.  
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7. Rekommendationer 
 

I denna avslutning vill jag ge rekommendationer hur klubben Accra Hearts of SC kan utveckla 

sitt sponsorarbete. Jag tror att företag i Ghana förväntar sig mer av sponsring än vad klubben 

tror. Den behöver i högre omfattning lyssna in vad de möjliga sponsorföretagen har för 

önskemål. För klubben handlar det uteslutande om att företag vill sponsra för att kunna 

exponera sitt varumärke. Utifrån tankar som presenteras i A-ERIK modellen, tror jag att företag 

i Ghana vill få ut mycket mer av sin sponsring. Det handlar om att skapa olika mervärden för 

att locka företag. 

 

Jag menar även att de behöver se över sin administrativa organisation: de anställdas kompetens, 

anställningsförhållanden och möjlighet att betala ut lön. Att anställa supportrar för att sedan 

lära upp dem ger medarbetare som har ett stort känslomässigt engagemang i klubben, men 

medarbetare som knappast kan lösa sina arbetsuppgifter professionellt. Att istället aktivt arbeta 

med medarbetarna för att skapa engagemang och arbetsglädje som stärker arbetsmoralen. En 

viktig hygienfaktor är förmåga att betala ut lön, vilket är en förutsättning för att kunna behålla 

kompetent personal. 

 

Eftersom klubben har dåligt rykte utifrån hur den tidigare skött sina kontakter med olika företag 

menar jag att det är extra viktigt att i framtiden sköta dessa kontakter och signalera att klubben 

nu har en ny ledning och en ny VD: Genom att odla sitt kontaktnät med olika företag får 

klubben också möjligheten att etablera ett företagsnätverk. Detta nätverk ger sedan framtida 

sponsorer möjlighet att bredda sina egna kontaktnät, vilket skapar mervärde. 

 

Jag tror att det är ett viktigt steg att knyta Noonan till klubben. Han har tidigare erfarenhet och 

kunskap om såväl teorier som metoder vid sponsorarbete. Det kommer att bli intressant att följa 

hur en amerikan med deras emellanåt ganska extrema syn på sponsringsarbete kommer att klara 

sig i Ghana där synen på sponsring verkar vara en helt annan. 

 

Min vistelse i Ghana gav möjligheter till en fallstudie. I denna fallstudie kunde jag se att ett 

fenomen bröt mot ett system. Svenska fotbollsklubbar är oftast ideella föreningar som ägs av 

medlemmarna själva och de är beroende av sponsring för sin överlevnad. Accra Hearts of Oak 

SC har en enskild ägare som i huvudsak finansierar klubbens verksamhet. Fältstudierna skedde 

i en välkänd fotbollsklubb med en stor supporterskara som är hängivna klubben. Att det kunde 
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vara så svårt att hitta sponsorer till klubben var något som förvånade mig. Det var förvirrande, 

det var något som inte stämde. Därför behövde det undersökas. Genom fallstudien har en 

generell kunskapslucka identifierats hos fotbollsklubbar i Ghana. Det finns brist på kunskap 

hos klubborganisationerna hur de kan arbeta med sitt sponsorerbjudande, för att maximera 

möjligheterna till sponsorer. Bristen på kunskap om sponsringssamarbete bidrar således till att 

intresset för att sponsra en fotbollsklubb inte finns hos de potentiella sponsorföretagen och 

fotbollsklubbarna står helt utan eller med några få sponsorer. Med denna uppsats hoppas jag 

att jag kunna bidra till att öka kunskapen kring och förståelsen för vilka utmaningar en 

Ghanansk klubb står inför när det gäller sponsorarbete. 
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9. Intervjufrågor 
 

Kwakus intervjufrågor  

1. How many employees is working with sponsorship in the club? And what is there 

position? 

2. How is the chemistry in the group? 

3. How many/which sponsors do you have? 

4. Har ni gjort fler förändringar sedan jag var där?(kring området sponsring) 

5. What do you offer the sponsors? 

6. How long is your longest relationship? - Do you see any difference between them and 

other sponsors? 

7. How are you selling sponsorship? in what way do you make the club attractive? 

8. What do you think you could do better with the sponsorship? 

9. What do you think a company wants in exchange? 

10. Do you have goals set how much you will collect or how many sponsors will you have? 

11. Where are you looking for sponsors and how do you find an agreement? 

 

Noonans intervjufrågot 

 

1.What were your thoughts about the club when you came down?  

 

2.How did they work with sponsorship then? 

 

3.What do you want to change about the sponsorship work? 

 

4.Do you think it's possible to work with sponsorship the same way you do in the US and 

Europe? 

 

5.Do you think Accra companies want the same as companies in the US and Europe? 

 

6.What do you think will be the toughest obstacle? 

 

7.What do you think Hearts of Oak SC does well? 
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