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Förord 

Vi vill inleda med att tacka alla de personer som ställt upp och gjort det möjligt för oss att 

genomföra denna uppsats. Vi riktar framförallt ett stort tack till våra respondenter som tagit 

sig tid att besvara vår undersökning, utan er hade vi inte kunnat genomföra vår studie. Vi vill 

även passa på att tacka vår handledare Karl Johan Bonnedahl som varit ett viktigt bollplank i 

vår kamp mot vetenskapens lagar och regler. Avslutningsvis vill vi tacka våra studiekamrater 

och vänner som stöttat oss och tagit oss igenom de jobbiga stunderna, utan er hade vi inte 

kunnat genomföra vår uppsats. 

 

Stort tack till er alla! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

Sammanfattning 
 

Sponsring som metod växer för varje år och omsätter mer och mer pengar både globalt och i 

Sverige. Det har blivit en unik marknadsföringsmetod som har potential att nå ut till en mängd 

potentiella kunder. Traditionell marknadsföring via TV och andra medier har samtidigt blivit 

dyrare och dyrare vilket har lett till att företagen börjat leta efter alternativa sätt att 

marknadsföra sig.  

 

Allt eftersom att sponsringen har ökat inom de populäraste och mest exponerade sporterna i 

Sverige, ishockey och fotboll, har även spelarnas löner ökat kraftigt. Idag har det gått så långt 

att elitidrottsklubbarna i fotboll och ishockey är helt beroende av sponsorerna för att kunna 

täcka sina höga spelar- och tränarlöner. För att elitidrottsklubbarna skall kunna behålla 

befintliga samt attrahera nya sponsorer på den allt mer konkurrensutsatta 

sponsringsmarknaden gäller det att de förstår varför företagen sponsrar och vad de efterfrågar 

hos dem som elitidrottsklubb.  

 

Tidigare forskning har fokuserat på att studera vilka mål och motiv företag har med sponsring 

av elitidrott. Dessa studier har hjälpt elitidrottsklubbarna att skapa en övergripande förståelse 

om vad sponsorerna efterfrågar hos dem som klubb. Vad som saknas är en tydligare förståelse 

över hur specifika egenskaper hos klubbarna påverkar sponsorernas vilja att sponsra dem.  

 

Vår problemformulering blir därmed: Hur viktiga är enskilda egenskaper hos 

elitidrottsklubbar i högt exponerade serier i Sverige när svenska företag skall sponsra dem? 

Vad är viktigt att tänka på för elitidrottsklubbarna vid kontakten med företagen? 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur företag som sponsrar elitidrottsklubbar i högt 

exponerade serier värdesätter ett antal utvalda egenskaper. Dessa egenskaper är framtagna 

utifrån teorier som grundar sig i företags mål och motiv med sponsring samt effekterna av 

sponsring. Studiens resultat syftar till att stärka elitidrottsklubbarnas förståelse för hur 

nuvarande och potentiella sponsorer värdesätter olika egenskaper hos dem.  

 

Baserat på vårt syfte har vi valt en positivistisk kunskapssyn där vi använt oss av ett deduktivt 

angreppsätt. Vi har vidare använt oss av en kvantitativ forskningsmetod där vi utformat och 

genomfört en enkätundersökning. Urvalet i studien består av viktiga sponsorer till klubbar i 

högstaligan i fotboll för herrar, Allsvenskan samt högstaligan i ishockey för herrar, Elitserien. 

I undersökningen deltog slutligen 34 företag. 

 

Vi har i vår studie undersökt 14 egenskaper. Resultatet av studien visar att 12 av de 14 

undersökta egenskaperna har fått ett snittsvar på över 4 på en 7-gradig skala vilket får 

bedömas högt. Studien tyder på att den enskilt viktigaste egenskapen som företagen tar 

hänsyn till är huruvida de känner förtroende för ledningen i elitidrottsklubben. Vidare tyder 

studien på att klubbens prestation, publiksnitt och spelarnas individuella sponsorer har en 

relativt liten påverkan på företagens sponsringsbeslut. 

 

För att ni läsare skall kunna tolka resultatet från studien korrekt vill vi uppmärksamma er om 

att denna studie genomfördes i december 2012. Studien har av diverse olika anledningar inte 

kunnat publiceras förrän nu. Detta är även anledningen till att vi benämner högstaligan i 

ishockey för herrar för Elitserien och inte SHL som den idag heter. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Stödet till idrotten i Sverige går så långt tillbaka som till 1917 då en företagare donerade 

pengar till en skidbacke (Roos & Algotsson, 1996, 9). På den tiden såg man sponsring som en 

gåva från företag utan krav på någon motprestation från sponsringsobjektet. Under 70 och 80-

talet började företagen upptäcka sponsringens potential som marknadsföringsverktyg. 

Sponsringen sågs inte längre som en gåva utan som en marknadsföringsinvestering som skulle 

ge något tillbaka till företaget (Fahy & Ryan, 2012, 1134). Idag definieras sponsring som en 

“affärsmässig överenskommelse där en sponsor, exempelvis ett företag, finansiellt stöder bl.a. 

sport- eller kulturevenemang i utbyte mot möjligheten att göra reklam på arenor eller 

idrottskläder” (Nationalencyklopedin, 2012). 

 

Under 2011 spenderades totalt 48,6 miljarder dollar globalt på sponsring (IEG, 2012). Största 

delen investeras i idrottssponsring med anledning av de kommersiella möjligheterna som 

idrotten erbjuder. 2010 stod idrotten för 68 % av alla investeringar i sponsring (Bottenburg et 

al., 2012, 18). I Sverige spenderades det 2011 5,840 miljarder kronor på sponsring vilket är en 

ökning med 7,6 % sedan 2010. I Sverige omsätter sponsringen idag exempelvis mer än vad 

reklam i televisionen gör (Djerf, 2012). 

 

En av anledningarna till dagens framväxt inom idrottssponsringen är att mediebevakningen av 

idrotten har ökat vilket leder till ökade exponeringsmöjligheter för sponsorerna (Olson, 2009, 

180). Idag kan du i Sverige exempelvis se alla matcher i högstaligan i ishockey och fotboll på 

Cmores betalkanaler (Cmore, 2012). En annan orsak till sponsringens utveckling är att det blir 

allt dyrare för företagen att synas i traditionella medier. Man kan idag nå ut till en större 

massa på ett billigare sätt genom sponsring (Jobber & Fahy, 2006, 245). Ett av de största 

sponsoravtalen som tecknats i Sverige är Swedbanks sponsring av den nya nationalarenan i 

fotboll. Swedbank köpte upp namnrättigheterna till arenan och gav dem senare till anti-

mobbingsorganisationen Friends. Swedbank fick betala 150 miljoner kronor för detta avtal 

som sträcker sig över 15 år, vilket innebär 10 miljoner per år (Glans et al., 2012, 26). Det kan 

tyckas vara mycket pengar men för 10 miljoner kronor per år (ca 200 000 kr/veckan) får man i 

televisionskanalen TV4 omkring åtta visningar á 20 sekunder i veckan (TV4, 2012).  

 

Idrottssponsring har bevisats erbjuda företagen värdefulla element som kan vara svåra att 

uppnå med traditionell marknadsföring. Några exempel på dessa är ökad trovärdighet för 

företagets produkter, överföring av idrottens starka image till företaget och ökat engagemang 

hos företagets målgrupp. Företagen har även uppmärksammat att sponsringen ger dem en 

möjlighet att nå ut till målgrupper som annars är svåra att nå med traditionell reklam. Det har 

nämligen bevisats att det är lättare att ta åt sig reklam på ett idrottsarrangemang man besöker 

på sin fritid än reklam i TV (Beech & Chadwick, 2004, 352). 

 

De ökade sponsorintäkterna och intäkterna från försäljning av tv-rättigheter har trissat upp 

lönerna för de aktiva inom högt exponerade sporter.  Ett exempel på det är Premier League, 

den högsta ligan inom engelsk fotboll, där spelarlönerna de senaste 20 åren ökat med ca 1500 

%. (Boyle, 2012) Även i Sverige har lönerna ökat, snittlönen för en herrfotbollsspelare i 

Allsvenskan ökade mellan 2004-2008 med 60 % (Laul, 2008). Denna kommersialisering av 

idrotten ställer krav på klubbarnas ledning att fortsätta hålla uppe intäkterna för att kunna 

täcka dessa ökande kostnader. Klubbarna har idag skapat sig en situation där de är beroende 

av sponsorernas stöd. 
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För att inte vara helt beroende av sina sponsorer försöker klubbarna hitta nya inkomstkällor. 

En åtgärd som klubbarna använt sig av är att öka biljettpriserna. Tittar vi återigen på Premier 

League så har biljettpriserna under de senaste 20 åren ökat med upp till 1025 % (Boyle, 

2012). Dessvärre blir det vanligare att klubbarna misslyckas med att hitta inkomster som kan 

täcka deras ökande kostnader och därmed, i slutändan måste begära sig själv i konkurs. I 

Sverige är ett exempel på detta Björklöven som begärde sig själva i konkurs 2010 

(Björklöven, 2010). I England begärdes Premier League klubben Portsmouth i konkurs 

samma år med skulder på $90 miljoner (Portsmouth FC, 2010). 

 

En undersökning gjord i Sverige visar att sponsorintäkterna i högstaligan i fotboll, 

Allsvenskan står för 42 % av klubbarnas totala intäkter. Studien visar även att utan sponsorer 

skulle klubbarna behöva öka biljettpriserna med mer än 400 % för att få ihop ekonomin 

(Idrottens affärer, 2012). 

 

För att kunna behålla befintliga sponsorer samt locka till sig nya måste elitidrottsklubbarna i 

Sverige vara aktiva och hela tiden uppdatera sig över vad sponsorerna efterfrågar (Fyrberg & 

Söderman, 2009, 4). Detta har blivit viktigare allt eftersom konkurrensen om 

sponsringspengarna ökar.  Konkurrensen har lett till att sponsorerna har fler alternativ att välja 

mellan och därmed kan ställa fler motkrav innan de påbörjar sin sponsring (Sunshine et al, 

1995, 160).  Denna konkurrenssituation är särskilt påtaglig i de städer där det finns ett flertal 

elitidrottsklubbar som slåss om sponsorernas pengar. Med anledning av den 

konkurrenssituation som kan uppstå är det viktigt att sponsringsobjekten vet vad företagen vill 

uppnå med sin sponsring så de kan anpassa sig efter dessa önskemål och därmed anpassa sina 

sponsringserbjudanden (Irwin & Sutton, 1994, 99). 

1.1.1 Tidigare forskning 
För att kunna förklara vad sponsorerna efterfrågar har allt fler forskare intresserat sig i att 

studera vilka motiv och mål företagen har med sin sponsring (Fyrberg & Söderman, 2009). 

För att förstå vilka motiv stora företag i Sverige har med sin sponsring har Fyrberg och 

Söderman (2009) utfört en kvalitativ studie för svenska riksidrottsförbundet räkning på några 

av de största idrottssponsorerna i Sverige. De kom i sin studie fram till att motiven till 

sponsring kan delas in i tre kategorier; avkastning på investeringen, image samt traditioner 

och relationer. Avkastning på investeringen betyder att sponsringen ses som en 

marknadsföringsinvestering som förväntas leda till ökad försäljning. Image exemplifieras med 

samarbete mellan Vattenfall och det Svenska skidförbundet där Vattenfall i detta fall vill 

förbättra sin image genom att bli förknippad med den naturmiljö skidåkarna är aktiva på. 

Traditioner och relationer beskrivs som att sponsring kan ligga djupt rotat hos företagets 

ägare, där deras personliga intressen kan vara av yttersta vikt vid val av sponsringsobjekt. 

Forskarna kan visa på att det i många fall finns en koppling mellan ägarnas intresse och vilken 

sport företaget sponsrar (Fyrberg & Söderman, 2009, 17-20). 

 

Jiffer och Roos (1999) har genom sin arbetslivserfarenhet inom sponsring på den nordiska 

marknaden tagit fram en modell vid namn A-ERIC som förklarar företagens motiv till 

sponsring. Enligt dem kan företagens motiv delas in i: Associationer, exponering, relationer 

och integrerad kommunikation. Associationen handlar om att överföra det positiva värdet hos 

sponsringsobjektet till företagets varumärke så att företagets image förbättras (Jiffer & Roos, 

1999, 28). Det andra motivet exponering är kopplat till den medvetenhet som skapas när 

företagen ges möjlighet att sätta reklam på klubbarnas arena och matchtröjor. Denna 

exponering gör att publiken och tv-tittarna blir medvetna om företagets varumärke vilket ökar 

chanserna att kunderna väljer företaget före någon av konkurrenterna. Företagen vill att 



 
 

3 

sponsringen skall erbjuda dem en mötesplats där de kan förbättra relationerna med sina 

intressenter. De vill kunna ta med sin anställda och kunder på idrottseventet, träffa andra 

företag som sponsrar, samt viktiga beslutsfattare (Jiffer & Roos, 1999, 51-52). Det avslutande 

motivet är integrerad kommunikation. Med detta menar författarna att sponsringen är ett 

utmärkt tillfälle för företagen att stärka sin marknadsföringskampanj (Jiffer & Roos, 1999, 

28). 

 

Motiven och målen med företagens sponsring kan skifta mycket, beroende på vilket företag 

som sponsrar. De flesta är dock ute efter att öka värdet på företagets varumärke och då oftast 

genom att öka kännedomen och imagen (Henseler et al., 2011, 9). Anledningen till varför 

ökad varumärkeskännedom är ett så viktigt motiv för företagen är att kännedomen för 

företagets varumärke på egen hand leda till att kunderna väljer företagets varumärke före en 

konkurrent. Varumärkeskännedom ses som en av de absolut viktigaste aspekterna inom 

marknadsföring (Keller, 2008, 53-54). Sponsring har bevisats vara effektiv när företag skall 

öka sin varumärkeskännedom. Boshoff och Gerber (2007, 2) kom exempelvis fram till att 

företag som sponsrade Världsmästerskapet i cricket 2007 ökade varumärkeskännedom hos sin 

målgrupp mer än liknande företag som inte sponsrade mästerskapet. 

 

Att förbättra ett företags image genom sponsring är en komplicerad process som är beroende 

av många olika aspekter för att lyckas. Företagets mål är oftast att överföra 

sponsringsobjektets image, vilket gör det viktigt att sponsringsobjektet har rätt image hos 

företagets målgrupp. Företagen måste därför göra en noggrann analys av omvärldens syn på 

sponsringsobjektet innan de påbörjar sin sponsring (Chien et al., 2011, 148). En annan aspekt 

som företagen måste tänka på är hur sponsringsobjektet och företagets image överensstämmer 

med varandra. Om företagets målgrupp anser att det finns en relevans och lämplighet i 

företagens sponsring av sponsringsobjektet kan sponsringsobjektets positiva image överföras 

till företagets varumärke (Wang, 2011, 814). I Sverige har det även bevisats att företagen 

jobbar med att förstärka sin image genom att ta ett socialt ansvar i området de är aktiva. Ett 

exempel på det är Svenska Spel som sponsrar idrottsklubbar i Visby där de har sitt 

huvudkontor (Fyrberg & Söderman, 2009, 20).  

 

Ett tredje motiv som dyker upp i de flesta undersökningar om företagens motiv till sponsring 

är förbättrandet av relationerna med företagets intressenter så som kunder, anställda, viktiga 

beslutsfattare och andra företag. (Zinger & O'Reilly, 2010; Griffiths et al., 2005; Fyrberg & 

Söderman, 2009; Zinger & O'Reilly, 2010; Jiffer & Roos, 1999). Sponsringen kan stärka 

företagets image. (Cheng, 2011, 814) Den förbättrade imagen kan därefter leda till att 

relationerna med företagets anställda stärks då de känner sig stolta att förknippas med 

företagets varumärkesimage. (Bottenburg et al., 2012, 29) Nästan alla elitidrottsklubbar 

erbjuder idag ett forum där sponsorerna kan träffas och knyta viktiga kontakter.  De relationer 

företagen skapar med andra företag och viktiga beslutsfattare i dessa forum kan leda till nya 

affärsmöjligheter (Lagrosen & Svensson, 2006, 74). 

 

För att sponsringen skall kunna fortsätta att öka måste sponsringsobjekten kunna visa att 

företagen får avkastning på sina sponsringsinvesteringar (McCarville & Copeland, 1994, 108-

109). När ett företag är huvudsponsor för exempelvis ett idrottsevent eller en idrottsklubb vill 

de också vara det företag som blir associerat med eventet och klubben. Denna association kan 

dock påverkas av hur konkurrerande sponsorer agerar. (Beech & Chadwick, 2004, 360) Inom 

marknadsföring finns det något som heter ”ambush marketing” vilket innebär att ett företag 

försöker skapa en positiv association till det sponsrade objektet utan att faktiskt sponsra det. 

Detta saboterar för huvudsponsorn då deras målgrupp inte får en direkt association till dem, 
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utan istället till det andra företaget (Hoek, 2005, 207). En känd elitidrottare som har en privat 

sponsor som han är starkt associerad med kan exempelvis skapa en starkare association 

mellan klubben och individuella sponsorn än vad klubbens huvudsponsor gör. Detta är något 

som kan påverka företagens beslut att påbörja eller fortsätta sin sponsring. 

 

Elitidrottsklubbarna måste även fundera över hur de skall hantera sina sponsorer så att alla når 

den exponering de förväntar sig och blir nöjda med sin sponsring. Mikhailitchenko et al 

(2012, 278) undersökte hur antalet sponsorer som syns på matchtröjor i hockey kan påverka 

minnet av en enskild sponsor. Deras studie visar på att sponsorer bör undvika att vara 

matchtröjsponsor om klubben redan har flera andra logor på sin matchtröja. En studie om TV 

exponering gjord på den högsta fotbollsligan i Tyskland, Bundesliga, har även den visat på att 

en för stor blandning av sponsorer negativt påverkar minnet av den enskilda sponsorn (Breuer 

& Rumpf, 2011, 284). 

 

Tidigare studier har fokuserat på att undersöka vilka mål och motiv företagen har med sin 

sponsring samt vad företagen kan uppnå med sponsringen. De finns även forskning som visar 

på hur andra sponsorers agerande kan påverka företagens sponsring.  Vad som saknas är en 

bättre förståelse över hur företagen värderar särskilda egenskaper hos elitidrottsklubbarna 

(Sengbum & Ross, 2012, 156).  Motiv som, image, varumärkeskännedom och relationer kan 

uppnås på olika sätt. Klubbarna behöver veta hur företagen värderar egenskaper som 

publiksnitt, medieexponeringen och spelarnas rykte när de väljer klubb att sponsra. Ett företag 

som har som mål att förbättra sin image genom sin sponsring kan värdera ryktet hos spelarna 

väldigt högt. Ett annat företag som också har som mål att förbättra sin image kan istället anse 

att spelarnas rykte är oväsentligt och värderar istället klubbens sociala ansvarstagande som 

den viktigaste egenskapen hos klubben.  

 

Henseler et al. (2011) har genomfört en undersökning om hur sponsrande företag upplever att 

varumärkets värde påverkas av olika egenskaper i ett sponsringspaket. Urvalet för studien är 

företag som sponsrar holländska fotbollsklubbar i de högsta ligorna (Henseler et al., 2011, 7). 

De har tagit fram ett antal egenskaper genom att studera tidigare forskning kring sponsring 

och motiv till sponsring. Dessa egenskaper är: TV-exponering, publiksnitt, klubbens kvalitet 

(vilka tävlingar klubben deltar i), bra möjligheter till reklam, särskilda privilegier och 

ensamrätten som kan ges till sponsorn (Henseler et al., 2011, 12). Resultatet av studien visar 

att de sponsringsansvariga ser en stark koppling mellan sponsring och förändring av 

varumärkets värde. Det säger vidare att de viktigaste egenskaperna i klubbarnas 

sponsringspaket är TV-exponering samt publiksnitt (Henseler et al., 2011, 7). 

 

Sengbum och Ross (2012) har även förstått vikten av att undersöka egenskaper hos 

elitidrottsklubbar. De genomförde en studie över vilka egenskaper beslutsfattare på 

multinationella företag ansåg viktigast hos globalt exponerade elitidrottsklubbar och dess 

omgivning. De har i sin studie avgränsat sig till att enbart studera multinationella företag som 

är ekonomiskt oberoende och därmed kan sponsra vilken klubb de vill i de största ligorna. 

Deras studie är gjord på multinationella företag som sponsrar fyra av de största amerikanska 

sporterna (NASCAR, NBA, NHL, NFL) och den högsta fotbollsligan i England, Premier 

League. Forskarna har med hjälp av tidigare forskning om sponsring och experter som både 

forskar om sponsring och arbetar med sponsring tagit fram tretton egenskaper som de anser 

representerar idrottsklubbarna. De kommer i sin studie fram till att hög medieexponering är 

den viktigaste egenskapen hos klubbarna och att klubbens framgång är den minst viktiga 

egenskapen. Sengbum och Ross (2012) har använt sig av en modell vid namn AHP som 

undersöker vilken egenskap som är relativt viktigast. De har inte undersökt hur viktig varje 
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egenskap är utan istället bara hur viktig varje egenskap är i förhållande till de andra tolv 

egenskaperna. 

1.2 Forskningsgap 
En stor andel forskare har bidragit till området idrottssponsring genom att studera företagens 

mål och motiv (Fyrberg & Söderman, 2009; Jiffer & Roos, 1999; Grönkvist, 2000; Lough & 

Irwin; Griffith et al., 2005; Zinger & O'Reilly, 2010; Weight et al., 2010). Det är först på 

senare tid som forskarna har börjat intressera sig för hur företagen värdesätter särskilda 

egenskaper hos elitidrottsklubbar (Henseler, et al, 2011; Sengbum & Ross, 2012).  

 

Henseler et al (2011) har valt att studera egenskaper som påverkar värdet av företagets 

varumärke och inte tagit motivet förbättra relationer till hänsyn. De har även lagt fokus på 

fotbollsklubbars sponsringspaket. Sengbum och Ross (2012) har senare genomfört en studie 

där de tagit hänsyn till företagens motiv och även valt att inkludera hur egenskaper i 

elitidrottsklubbarna omgivning påverkar beslutfattarna när de skall välja klubb att sponsra. 

Deras studie är gjord på globala företag som är ekonomiskt oberoende och har möjlighet att 

sponsra alla klubbar i världen. 

 

Vi ser ett kunskapsgap inom den svenska sponsringsmarknaden. I Sverige har forskarna 

hittills endast fokuserat på att förstå företagens motiv till sponsringen. Med bakgrund av de 

huvudsakliga motiven till sponsring, varumärkeskännedom, image och relationer, anser vi att 

det behövs en studie som undersöker hur egenskaper relaterade till dessa motiv värdesätts av 

svenska idrottssponsorer.  

 

Sengbum och Ross (2012) studie har tagit hänsyn till dessa tre motiv. Vi anser dock att det 

inte går att generalisera resultatet från deras studie till den svenska sponsringsmarknaden 

eftersom deras studie är genomförd på multinationella företag som sponsrar stora 

internationellt exponerade elitidrottsklubbar på framförallt den amerikanska marknaden. Delar 

av den svenska idrotten har kommersialiserats allt mer och börjat likna amerikansk idrott. 

(Norberg, 2012, 8) Det är framförallt våra mest exponerade ligor, högstaligan i fotboll för 

herrar, Allsvenskan och högstaligan i ishockey, Elitserien, som lett denna utveckling. Den 

amerikanska idrottsmodellen skiljer sig dock fortfarande från den svenska. I USA ses idrotten 

som en produkt som skall sälja i så stor utsträckning som möjligt. Idrotten skall utformas och 

anpassas efter publiken och sponsorernas önskemål (Enehag, 2008). Trots att svensk elitidrott 

har blivit allt mer kommersialiserad visar en internationell jämförelse att den traditionella 

svenska idrottsmodellen fortfarande skiljer sig från resten av världen. I Sverige bygger 

elitidrotten fortfarande till stor del på klubbarnas sociala ansvarstagande. (Norberg, 2012, 8) 

Därför är det enligt vår bedömning att anse som att det sociala engagemanget ännu är en 

grundläggande del i varför svenska företag väljer att sponsra idrottsföreningar. Med anledning 

av detta och det faktum att svenska företag är världsledande på att visa att de tar ett socialt 

ansvar, hädanefter kallat CSR, (Regeringskansliet, 2012) gör att vi anser att en studie på den 

svenska marknaden ytterligare skulle kunna visa på att svenska företag, som sponsrar svenska 

elitidrottsklubbar, värderar andra egenskaper hos klubbarna än vad multinationella företag 

som sponsrar stora internationellt exponerade elitidrottsklubbar gör. 

1.3 Problemformulering 
Hur viktiga är enskilda egenskaper hos elitidrottsklubbar i högt exponerade serier i Sverige 

när svenska företag skall sponsra dem? Vad är viktigt att tänka på för elitidrottsklubbarna vid 

kontakten med företagen? 
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1.4 Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka hur företag som sponsrar elitidrottsklubbar i högt 

exponerade serier i Sverige värdesätter ett antal utvalda egenskaper. Vi syftar vidare till att 

undersöka om svenska företag som sponsrar svenska elitidrottsklubbar värderar andra 

egenskaper än vad multinationella företag som sponsrar stora internationellt exponerade 

elitidrottsklubbar gör. De undersökta egenskaperna är framtagna utifrån teorier som grundar 

sig i företagens mål och motiv med sponsring samt effekterna av sponsring. Syftet är att 

undersöka företag som aktivt arbetar med sponsring som marknadsföringsverktyg. Studiens 

resultat syftar till att stärka elitidrottsklubbarnas förståelse för hur nuvarande och potentiella 

sponsorer värdesätter olika egenskaper hos dem. Detta i sin tur syftar till att hjälpa klubbarna 

att fokusera på rätt frågor vid kontakten med företag. Denna studie syftar till att ligga som 

teoretisk grund för vilka egenskaper svenska företag värdesätter hos elitidrottsklubbar i högt 

exponerade serier i Sverige. Den syftar vidare till att visa vilka egenskaper som värderas högst 

av svenska företag, och på sådant sätt hjälpa framtida forskare att bestämma vilka egenskaper 

de bör fokusera att studera vidare på. 
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2. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel kommer ni att få följa våra vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Kapitlet 

kommer att inledas med en beskrivning av vår förförståelse där vi har som mål att ge läsaren 

en uppfattning av den förförståelse vi har till det studerade området, idrottssponsring. Vi 

kommer vidare att beskriva utifrån vilket perspektiv studien är gjord samt vilket vetenskapligt 

förhållningssätt vi valt. Vi har i vår studie valt en deduktiv forskningsansats där vi genom att 

studera litteratur och tidigare forskning om sponsring skapat oss en vetenskapsteoretisk 

grund. Denna teoretiska grund har legat till grund för vår kvantitativa undersökningsmetod.  

2.1 Ämnesval 
Ämnesvalet idrottssponsring grundar sig i att vi båda är aktiva idrottare. Vi har utifrån våra 

erfarenheter inom elitidrotten i Umeå skapat oss en förståelse av vikten av ett effektivt 

samarbete med näringslivet. Vi bestämde oss därför i ett tidigt skede att vi ville genomföra en 

studie som skulle skapa en bättre förståelse för sponsorers syn på sponsring av elitidrott. 

2.2 Förförståelse  
Den förförståelse som vi som forskare hade innan vår studie påbörjades var beroende av våra 

tidigare kunskaper och erfarenheter inom idrottssponsring. Enligt Johansson Lindfors (1993, 

25) påverkas forskarens förförståelse av deras sociala bakgrund, utbildning och praktiska 

erfarenhet. Vårt intresse för idrottssponsring härstammar från våra personliga erfarenheter 

från idrotten. Vår förförståelse kan påverka hur vi konstruerar vår undersökning och tolkar 

resultatet. Vi har dock strävat efter att eliminera detta i så stor utsträckning som möjligt 

genom att kritiskt ifrågasätta varandra och ta hjälp av personer som är mindre insatta än oss 

själva. Nedan följer en beskrivning av våra personliga och akademiska erfarenheter. 

2.2.1 Personlig och praktisk erfarenhet 
Vi har båda personliga erfarenheter som är relevanta till vårt valda undersökningsområde, 

idrottssponsring. Vi har varit aktiva elitidrottare i ishockey och innebandy. Genom vårt 

engagemang inom elitidrotten i Umeå har vi förstått hur viktiga sponsorerna är för att klubbar 

på elitnivå skall kunna var konkurrenskraftiga. Vi har kommit i kontakt med sportchefer och 

andra personer inom våra klubbar som aktivt arbetar med sponsring och genom detta lärt oss 

hur klubbarna arbetar för att locka till sig sponsorer. Vi har genom åren sett att våra klubbar 

arbetat mer och mer aktivt för att nå ut till sina sponsorer och erbjuda dem mer än exempelvis 

en plats på sargen. Vi har även själva blivit utskickade för att hitta sponsorer till matchtröjor 

och dylikt och genom detta lärt oss hur viktigt det är som elitidrottsklubb att förstå vad 

sponsorerna efterfrågar för att kunna matcha detta med vad elitidrottsklubben har att erbjuda. 

Vi har lärt oss att konkurrensen på sponsringsmarknaden har lett till att sponsorerna 

efterfrågar mer komplexa och utvecklade sponsringserbjudanden som kan tillfredsställa deras 

motiv med sin sponsring. Vi har fått känslan att det förr räckte med att berätta vilket lag man 

kom ifrån och hur mycket man ville att de skulle sponsra, medan det idag oftast krävs en mer 

utarbetad strategi och förståelse för vad företagen efterfrågar.  

2.2.2. Akademisk erfarenhet  
Både Jonas och Erik läste under hösten 2012 sin åttonde och sista termin på Umeå 

Universitet. Jonas har läst Civilekonomprogrammet med en företagsekonomisk inriktning 

medans Erik har läst Handel- och logistikprogrammet. Vi har i vår undersökning valt att 

studera idrottssponsring utifrån ett marknadsföringsperspektiv där företagen ser sponsring 

som en del av sin marknadsföring. Vi har inga direkt teoretiska erfarenheter om 

idrottssponsring vi har dock båda studerat marknadsföring på A och D-nivå. Båda studerade 

7,5hp på A-nivå Erik studerade sedan 30hp marknadsföring på D-nivå medan Jonas studerade 

7,5hp marknadsföring på D-nivå i Kanada. Kurserna i marknadsföring har hjälp oss förstå hur 
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företagen marknadsför sig och på så sätt även hur sponsring kan fungera som en 

marknadsföringsmetod.  

2.3 Perspektiv  
Vi undersöker hur företag som sponsrar elitidrottsklubbar som exponeras mycket i Sverige 

värdesätter olika egenskaper hos klubbarna. Studien genomförs från högt exponerade 

elitidrottsklubbars perspektiv. Slutsatserna och rekommendationerna vi gör är tänkta ligga till 

grund för elitidrottsklubbar i högt exponerade serier när de skall bygga upp en klubb som 

attraherar sponsorer. De kommer att kunna skapa sig en bättre förståelse över vad de bör 

prioritera för att locka till sig nya och behålla befintliga sponsorer. Anledningen till att vi har 

valt elitidrottsklubbar i högt exponerade serier är att dessa klubbar kan erbjuda företagen 

exponering som kan likställas med traditionell reklam på ett sätt som inte lågt exponerade 

klubbar kan. Detta i sin tur leder till att vi anser att företag som sponsrar högt exponerade har 

tänkt igenom sin sponsring mer noggrant än företag som sponsrar lågt exponerade klubbar. 

Resultatet från studien kan därmed ligga till bättre grund för framtida beslut hos högt 

exponerade elitidrottsklubbar än vad en studie på lågt exponerade klubbar skulle kunna göra.  

2.4 Angreppssätt 
I vår studie undersöker vi vilka egenskaper som gör elitidrottsklubbar i högt exponerade serier 

attraktiva för sponsorer. För att undersöka detta har vi utgått från befintliga 

marknadsföringsteorier samt tidigare forskning inom sponsring. Egenskaperna vi valt att 

undersöka är inspirerade från tidigare forskning. Detta angreppssätt när forskare utgår från 

befintliga teorier för att testa empirin kallas för ett deduktivt angreppssätt (Johansson 

Lindfors, 1993, 55). Patel och Davidson (2011, 23) menar att objektiviteten kan stärkas 

genom en deduktiv ansats då studien baseras på redan befintlig teori. Det minskar risken för 

att vår studie påverkas av våra subjektiva uppfattningar. Den deduktiva ansatsen lämpar sig 

bäst för den positivistiska kunskapssynen och förknippas ofta med den kvantitativa 

forskningen (Bryman, 2011, 27). 

 

Motpolen till det deduktiva angreppssättet är det induktiva där resultatet från forskarnas 

observationer istället skall leda till bildandet av nya teorier (Patel & Davidsson, 2011, 23). 

Hade vi valt detta angreppssätt hade vi istället fokuserat på att tolka särskilda beteenden hos 

företag som sponsrar elitidrott och utifrån detta tagit fram nya teorier. Detta hade varit aktuellt 

om vi tyckte att det saknades tillräckligt med teorier inom vårt valda forskningsområde. Vi 

anser dock att det finns tillräckligt med användbara teorier som kan besvara vår 

problemformulering. Induktivt angreppssätt är bäst lämpat för den hermeneutiska 

kunskapssynen och är förknippat med den kvalitativa forskningsstrategin (Bryman, 2011, 

340-341). 

 

När forskarna jobbar utifrån ett deduktivt angreppssätt är det vanligast att de utifrån befintliga 

teorier ställer upp ett antal hypoteser för att sedan bekräfta eller förkasta dem genom sin 

empiri (Patel & Davidsson, 2011, 23). Vi har valt att utgå ifrån forskning om motiv och mål 

med idrottssponsring och de bevisade effekterna av idrottssponsring. Utifrån denna forskning 

har vi tagit fram ett antal egenskaper som kan påverka svenska företags vilja att sponsra 

elitidrottsklubbar i högt exponerade serier i Sverige. Varje enskild egenskap har undersökts 

individuellt för att utreda vilka som efterfrågas och undviks.  

2.5 Kunskapssyn 
Kunskapssynen är den verklighetsuppfattning som forskaren har. De två vanligaste 

kunskapssynerna inom forskningen är positivism och hermeneutik (Johansson Lindfors, 1993, 

10). Vi har genomfört vår studie utifrån en positivistisk kunskapssyn. Positivismen är en 
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naturvetenskaplig, förklarande kunskapssyn som strävar efter att insamla absolut kunskap 

genom att avvisa eller bekräfta vetenskapliga teorier (Bjereld et al., 2009, 73). Vi har i vår 

studie ställt ett antal påståenden om egenskaper hos elitidrottsklubbar i högt exponerade serier 

i Sverige. Vi vill med vår studie på ett objektivt sätt belysa vilka egenskaper som företag 

efterfrågar hos elitidrottsklubbar i högt exponerade serier i Sverige. 

 

Positivismen karaktäriseras av ett objektivt förhållningssätt där vetenskapen skall vara fri från 

forskarnas värderingar (Holme & Solvang, 1997, 326). Eftersom att vi båda forskare har 

tidigare förkunskaper om sponsring är detta extra viktigt för oss. Vår objektivitet stärks dock 

av att vi utgår från redan befintlig teori. Vi har genom vår studie strävat efter att vara 

objektiva i vår bedömning av tidigare forskning och litteratur och använt oss av information 

som inte varit riktad av tidigare forskares subjektiva bedömningar.  

 

Den andra stora kunskapssynen hermeneutik fokuserar tillskillnad från positivismen på att 

tolka och förstå särskilda mänskliga beteenden. Med en hermeneutisk kunskapssyn ses 

forskarnas förförståelse, deras känslor tankar och intryck som en tillgång istället för som inom 

positivismen som ett hinder (Patel & Davidson, 2011, 28-29). I vårt fall skulle denna 

kunskapssyn ha passat in om vi exempelvis skulle ha genomfört en kvalitativ studie där vi 

ville använda våra känslor och tankar för att tolka och förstå idrottssponsring. Kvalitativa 

metoder används oftast när forskarna har en hermeneutisk kunskapssyn (Bryman, 2011, 341).  

2.6 Undersökningsmetod 
Vi har i denna studie antagit en problemformulering som söker efter att förklara hur viktiga 

enskilda egenskaper hos elitidrottsklubbar i högt exponerade serier i Sverige är när svenska 

företag skall sponsra dem. Och vad som är viktigt att tänka på vid kontakten med företagen. 

Vårt mål är att kunna förklara för elitidrottsklubbarna hur viktiga de undersökta egenskaperna 

är och då faller det naturligt att använda sig av den kvantitativa undersökningsmetoden. 

Holme och Solvang (1997, 78) menar att den kvantitativa metoden lägger mer vikt vid att 

förklara problemet snarare än att förstå. De menar vidare att metoden används när forskare 

vill undersöka bredden istället för djupet på ett forskningsobjekt. Denna metod passar oss 

därför bra eftersom att vi inte vill undersöka djupet på en särskild egenskap utan istället 

undersöka ett antal utvalda egenskaper. Vår undersökning kommer bli en bred undersökning 

då vi måste anpassa undersökningen till teorier som styrker alla de valda egenskaperna.  

 

Vi kommer i vår studie att studera företag som sponsrar klubbar i Allsvenskan och Elitserien. 

Målet är att vi skall kunna förklara hur viktiga enskilda egenskaper är hos elitidrottsklubbar i 

högt exponerade serier i Sverige är när svenska företag skall sponsra dem. Vi vill därmed inte 

enbart undersöka svenska företag som sponsrar Allsvenskan och Elitserien, utan alla svenska 

företag som kan tänkas sponsra en elitidrottsklubb i en högt exponerad serie i Sverige. Den 

kvantitativa undersökningsmetoden är då ett självklart val eftersom att den oftast används då 

studiens resultat avser att generaliseras, det vill säga att uttala sig om en större population än 

vad undersökningsområdet är baserat på (Holme & Solvang, 1997, 80). 

 

Valet av en kvantitativ undersökningsmetod innebär att vi utifrån vår insamlade data har fått 

fram ett resultat som sedan analyserats och dragits slutsatser ifrån (Bryman, 2011, 151). Den 

analys som används för att bearbeta vår insamlade data kallas för statistik och kan indelas i 

två delar, deskriptiv och hypotesprövande (Patel & Davidsson, 2011, 111). Vi har i vår studie 

använt oss av deskriptiv statistik för att ta reda på hur viktiga de undersökta egenskaperna är. 

Den deskriptiva statistiken ger oss möjlighet att beskriva flertalet egenskaper och beskriva hur 

viktiga dessa är för företagen. 
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Holme och Solvang (1997, 81) menar att det finns nackdelar med den kvantitativa 

undersökningsmetoden i relation till den kvalitativa då den oftast inte ger forskaren möjlighet 

att ställa fördjupande frågor till forskningsobjektet. I vår studie begränsar den oss i att gå på 

djupet i förståelsen av företagens sponsring då vi blir begränsade och styrda. Målet med vår 

studie är dock att skapa oss en bred förståelse vilket gör att denna metod passar oss bättre.  

2.7 Litteratursökning  
Litteratursökningen har i vårt fall varit den mest tidskrävande delen av vår uppsats. Vi hade 

till en början problem att hitta ett specifikt undersökningsområde vi ville skriva om och gick 

därför igenom en stor mängd litteratur innan vi hittade rätt undersökningsområde. Enligt 

Bryman och Bell (2011, 581) är litteratursökningen en av de viktigaste delarna i uppsatsen då 

den lägger grunden till hela uppsatsen. Dessutom säger de att en noggrant utförd 

litteratursökning ökar uppsatsens trovärdighet.  

 

Vi bestämde oss i ett tidigt skede att vi ville skriva en uppsats om något vi båda hade intresse 

av och erfarenheter inom. Eftersom vi båda har akademisk erfarenhet från marknadsföring 

och är aktiva inom idrottsrörelsen påbörjade vi vår litteratursökning genom att använda 

sökorden marknadsföring och idrott på Google. Med dessa sökord kom vi i kontakt med 

idrottssponsring. Vi kände genast när vi kom i kontakt med sponsringen att detta skulle kunna 

vara en chans för oss att skapa oss akademiska erfarenheter inom ett område som vi båda 

skulle vilja arbeta med. När vi bestämt oss för sponsring påbörjades litteratursökningen av 

internationella vetenskapliga artiklar på ”Google Scholar” och via Umeå universitetsbibliotek 

i databasen ”Business Source Premier”. Vi samlade på oss ett 20-tal artiklar som nyligen 

publicerats och började läsa dessa för att skapa oss en djupare kunskap inom 

forskningsområdet. Efter att vi läst dessa artiklar kom vi fram till att det mest intressanta 

skulle vara att undersöka sponsring utifrån elitidrottsklubbars perspektiv och försöka hjälpa 

dem att skapa en bättre förståelse över vad sponsorer efterfrågar hos dem som klubb. Detta 

gjorde att vi mer precist kunde börja söka efter artiklar som kunde ligga till grund för vår 

studie. Vi valde nu även att söka efter kurslitteratur inom sponsring för att på sätt kunna hitta 

sökord som kunde leda oss rätt. Vi hittade då boken ”Sponsorship a way of communicating” 

skriven av Jiffer och Roos (1999). Efter att vi läst denna bok kom vi fram till att motiven till 

sponsring var något som skulle vara intressant att undersöka. Sökorden blev nu relaterade till 

”sponsorship motives”. Vi började i detta skede även söka i DIVA portalen för att se vad 

tidigare studenter skrivit inom området. Vi uppmärksammade där att vi inte var ensamma om 

att intressera oss för motiven bakom sponsring. För att kunna genomföra en unik studie som 

skulle komma till användning hos idrottsklubbarna började vi undersöka om det fanns någon 

enskild idrott som skulle kunna undersökas eller några särskilda företag. I detta sökande kom 

vi i kontakt med en artikel av Sengbum och Ross (2012) som istället för att undersöka 

motiven till sponsring undersökt globala företag och vilka egenskaper de ansåg viktigast hos 

elitidrottsklubbar. När vi läste denna artikel kände vi genast att detta var ett intressant område 

där det fortfarande behövdes mer forskning. Genom denna artikel kom vi i kontakt med andra 

artiklar där de studerat viktiga egenskaper hos sponsringsobjekt och kunde med hjälpa av 

dessa artiklar bygga upp vår teoretiska referensram.  

2.8 Källkritik 
Vi har byggt vår undersökning utifrån ett antal olika källor. Vi har strävat efter att använda 

oss av vetenskapliga artiklar från Sverige men med anledning av den bristfälliga forskningen 

på idrottssponsring i Sverige har vi valt att även bygga vår studie på internationella 

vetenskapliga artiklar. Vi har även använt oss av kurslitteratur, hemsidor och tidningsartiklar 

för att skapa oss en bredare förståelse om idrottssponsring. Enligt Ejvegård (1996, 59-62) 
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skall forskaren kritiskt granska sina källor utifrån fyra stycken kriterier. Oberoende, färskhet, 

äkthet och samtidighet. Nedan kommer vi att beskriva hur de källor vi använt oss av förhåller 

sig till dessa kriterier samt rikta kritik till det faktum att större delen av den litteratur vi använt 

oss av inte är framtagen i Sverige. 

 

Oberoende är kopplat till att forskaren bör veta var källan härstammar. Ejvegård (1996, 60) 

menar att primärkällor är bättre att använda än sekundära källor. Vi har i vår undersökning 

strävat efter att använda oss av den primära källan när informationen varit viktig för att 

beskriva ett särskilt område eller fenomen inom sponsringen. I de fall där informationen från 

källan istället syftat till att istället skapa ett bättre flyt i texten och inte varit lika viktig har vi 

även använt oss av sekundära källor. Med anledning av att det genomförts flertalet studier om 

idrottssponsring refererar de flesta forskarna till nyligen gjorda studier. Detta har gjort att vi i 

de flesta fall har lyckats hitta den primära källan.  

 

Färskhet innebär att forskaren bör använda sig av aktuella källor som blivit publicerade 

nyligen. Forskarna bör sträva efter att hitta de senaste studierna inom området och alltid 

använda sig av den senaste informationen som finns tillgänglig (Ejvegård, 1996, 61). 

Idrottssponsring är ett stort forskningsområde där det varje år publiceras nya intressanta 

artiklar. Detta har gjort att vi kunnat bygga större delen av vår studie på nyligen publicerat 

material. Vi har dock i de fall vi ansett att äldre studier varit viktiga för dagens forskning även 

valt att inkludera dem. På de första sidorna i vårt teorikapitel där vi sammanfattar synen på 

idrottssponsring har vi valt att inkludera ett antal äldre källor då vi anser att deras forskning 

legat till grund för hur vi ser på idrottssponsring idag. 

 

Äkthet handlar som det låter om huruvida källan är äkta och inte förfalskad (Ejvegård, 1996, 

59). Vi har löst detta genom att till största del söka efter vetenskapliga artiklar via Umeå 

Universitet i databasen ”Business source premiere”. Denna databas är världens mest använda 

databas inom ekonomi vilket gör att vi känner oss trygga över att de material vi kommer åt 

inte är förfalskat. Vi har även förstärkt trovärdigheten i våra källor genom att till största del 

använda oss av tjänsten ”peer reviewed”. Denna tjänst innebär att källan granskats av andra 

forskare på området på så sätt inte bör kunna vara förfalskad.  

 

Samtidighet låter väldigt likt kravet på färskhet men syftar istället till att de studier som 

refererats till skall vara gjorda på händelser som inträffat i samtid med när studien genomför 

Källorna skall granskas så att forskarna inte genomfört en studie på en händelse som 

inträffade för fler år sedan och därmed inte kan bedöma dem rätt (Ejvegård, 1996, 61). Detta 

har inte varit ett problem för oss då de flesta studierna vi refererat till genomfört sin studie i 

anknytning till ett idrottsevent eller idrottsklubb och därmed bör forskarna haft förmåga att 

kunna bedöma händelserna rätt.  

 

Utländsk litteratur är kopplat till att forskningen i Sverige varit för tunn för att kunna ligga till 

grund för vår studie vilket lett till att vi varit tvungna att söka litteratur utanför Sverige. Vi har 

strävat efter att använda oss av forskning som gjorts i länder som påminner om Sverige som 

exempelvis Tyskland och Österrike men har även till stor del använt oss av forskning från 

USA där forskningen är som mest utbredd. Vi är medvetna om att det kan vara stora 

skillnader mellan USA och Sverige men har i allra största utsträckning använt oss av studier 

som vi anser direkt kan appliceras på den svenska sponsringsmarknaden och inte enbart är 

anpassade till den amerikanska marknaden.    
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3. Kontextuell bakgrund 
Målet med vår studie är att undersöka hur viktiga enskilda egenskaper är hos 

elitidrottsklubbar i högt exponerade serier i Sverige när svenska företag skall sponsra dem. 

Vad som är viktigt att tänka på för elitidrottsklubbarna vid kontakten med företagen. För att 

förenkla för er läsare kommer vi att inleda kapitlet med teorier som förklarar hur sponsringen 

utvecklats och hur den ser ut idag. Vi kommer sedan förklara hur företagen går tillväga när 

de påbörjar sin sponsring. Eftersom vår studie är utförd i Sverige kommer vi att avsluta 

kapitlet med att ge en förklaring över hur svensk idrottskultur ser ut.  

3.1 Sponsringens utveckling 
Enligt IEG (2012) spenderades det 2010 globalt 46,3 miljarder dollar på sponsring vilket är en 

ökning med 7 % sedan 2008. (IEG, 2009) I Sverige omsatte sponsringen 2011 5,84 miljarder 

kronor (Djerf, 2012). Från att ha setts som ett filantropiskt givande under tidigt åttiotal har 

sponsringen idag utvecklats till ett allt mer sofistikerat kommunikationsverktyg som bygger 

på ett ömsesidigt utbyte mellan sponsorn och den sponsrade. Idag kan företagen med hjälp av 

sponsring uppnå en mängd marknads- och företagsmål. Sponsring används idag från allt till 

att öka försäljningen och medvetenhet om företagets varumärke till att förbättra företagets 

image och utveckla relationer (Masterman, 2007, 23-24). Sponsringen skiljer sig från andra 

typer av marknadskommunikation som exempelvis reklam. Det meddelande företagen vill 

sprida med reklam är oftast väldigt enkelt att kontrollera medan sponsring är väldigt komplex 

och svårkontrollerad. Sponsringens effekt beror oftast lika mycket på sponsringsobjektet som 

det beror på sponsorn (Pelsmacker et al., 370). Detta har gjort att sponsringen på senare tid 

har börjat ses som en relation mellan sponsorn och sponsringsobjektet som kräver ett bra 

samarbete för att lyckas (Fahy & Ryan, 2012, 1145-1146). 

 

Jiffer och Roos (1999, 27) anser att sponsringen idag är så komplex att den inte längre kan ses 

som ett medium utan istället bör ses som en metod för marknadsföring. Det räcker inte att 

man sponsrar ett sponsringsobjekt utan man måste även använda sig av traditionella 

marknadsföringskanaler som TV och radio för att uppmärksamma sin målgrupp om sin 

sponsring. Det är först när målgruppen vet att man sponsrar som den kan påverka. 

 

Varför har då sponsringen utvecklats? Ett flertal faktorer ligger till grund för sponsringens 

förvandling från filantropisk gåva till effektiv marknadsföringsmetod. En faktor är att 

uppmärksamheten kring idrottsstjärnor har ökat avsevärt de senaste åren. Dessa kändisar har 

sedan bevisats fungera som en effektiv länk mellan företag och dess målgrupp. (Masterman, 

2007, 24) En annan förklaring till att sponsringen växer är att det blir allt dyrare för företagen 

att synas i traditionella medier. Man kan idag nå ut till en större massa på ett billigare sätt 

genom sponsring (Jobber & Fahy, 2006, 245). Många anser även att traditionella 

marknadsföringsverktyg som reklam har nått en nivå där alldeles för många aktörer slåss om 

kunderna vilket gör det svårt att nå ut till företagets målgrupp. Sponsring har en förmåga att 

undvika röran som skapas av reklam och särskilja sponsorerna från sina konkurrenter. En sista 

faktor till sponsringens utveckling är de ökade kostnaderna för traditionell marknadsföring 

som exempelvis TV reklam (Pelsmacker et al., 2010, 373). 

3.2 Sponsring: Ett ömsesidigt utbyte 
Sponsring är inte längre en filantropisk gåva från företagen utan istället ett ömsesidigt utbyte 

där företagen söker efter ett sponsringsobjekt som kan ge dem bäst avkastning på sin 

marknadsföringsinvestering (Fahy & Ryan, 2012, 1134). En av de mest framträdande 

teorierna inom sociologin är utbytesteorin. Denna teori har sina rötter i psykologi och 

ekonomiteorier och beskriver vikten av att två parter skall samarbeta för att uppnå önskat 
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resultat (McCarville & Copeland, 1994, 105). Genom utbytesteorin ser vi sponsring som ett 

ömsesidigt utbyte mellan sponsorn och sponsringsobjektet. Sponsorn tillgodoser 

sponsringsobjektet med bland annat pengar och medieexponering medan sponsringsobjektet 

erbjuder ökad varumärkesmedvetenhet, image och medieexponering. Utbytesteorin utgår från 

tre stycken grundläggande principer; rationalitet, marginalnyttan och rättvist utbyte (Dees, 

2011, 275). 
 

Rationalitet 

Ett rationellt beslut kännetecknas av att det är riktat mot ett specifikt mål eller belöning och är 

något som infinner sig i alla former av utbyten. Det är större chans att en person som blivit 

belönad för en handling upprepar denna handling och därmed söker efter liknande stimuli när 

han söker efter nya möjligheter. Detta kan kopplas samman med sponsring genom att 

sponsorer utvärderar sitt samarbete utifrån tidigare erfarenheter och väljer nya 

samarbetspartners utifrån vilken typ av sponsringssamarbeten som varit mest lyckade. Detta 

kan exemplifieras genom att en sponsor som antagit ett sponsringsförslag som sedan uppfyllt 

deras mål (ökad image, varumärkeskännedom etc.) med största sannolikhet fortsätter 

samarbetet eller söker efter liknande sponsringsförslag när de skall teckna nya sponsringsavtal 

(Dees, 2011, 276). Nya sponsringsavtal och förnyande av existerande är tydliga exempel på 

rationella beslut inom utbytesteorin. Detta innebär att sponsringsobjektet bör tänka på vad det 

var i deras sponsringsförslag som gav önskat resultat hos sponsorn och vara noggranna med 

att detta skall vara med i deras kommande sponsringsförslag. Trovärdigheten i ett 

sponsringsförslag är också väldigt viktigt för att kunna bevisa för sponsorerna att man kan 

leverera det man har lovat. Tydliga och korrekta siffror på resultatmässiga framgångar, publik 

och medieexponering kan vara av yttersta vikt för att öka sponsringsförslagets trovärdighet 

(McCarville & Copeland, 1994, 105-106). 

 

Marginalnytta 

Marginalnytta kan beskrivas som relationen mellan tillgången till en belönande aktivitet och 

värdet av den aktiviteten. Värdet av en belönande aktivitet suddas dock ut ju oftare man tar 

del av den. Denna princip kan kopplas till sponsringen, då den menar på att nyttan man 

uppnår med ett sponsringssamarbete minskar allt eftersom nya alternativ som ger lika stor 

belöning dyker upp på marknaden. En sponsor som exempelvis uppnått sitt mål att få ökad 

publicitet börjar söka efter andra alternativ där de kan nå resultat med sponsring (McCarville 

& Copeland, 1994, 107). Sponsringsobjekt måste för att behålla och locka till sig sponsorer 

kontinuerligt utveckla sina sponsorpaket och erbjuda sponsorerna nya former av belöningar. 

Sponsorpaketen måste vara konkurrenskraftiga, vilket innebär att det är viktigt att se på vad 

konkurrenterna erbjuder sina sponsorer (Dees, 2011, 276-277). För att undvika att 

sponsorerna känner sig nöjda när de uppnått sitt mål och börjar söka efter nya alternativ bör 

sponsorobjekten erbjuda mer skräddarsydda sponsorpaket. Ett sponsorpaket som är anpassat 

åt en särskild sponsor bör kunna erbjuda flertalet belöningar så att sponsorerna känner att 

samarbetet är kontinuerligt utvecklande (McCarville & Copeland, 1994, 107). 

 

Rättvist utbyte 

Den sista principen som utbytesteorin utgår ifrån är att utbytet skall vara rättvist. Med detta 

menas att båda parter i utbytet skall vara nöjda med samarbetet och känna att de fått den 

avkastning de förväntat sig (McCarville & Copeland, 1994, 108). Ett rättvist utbyte mellan två 

parter är ofta kopplat till värdet för ett liknande utbyte på marknaden. Om ena parten anser att 

den kan få en högre belöning på annat håll är inte erbjudandet rättvist och sannolikheten till 

fortsatt utbyte är liten (Dees, 2011, 278). Rättvist utbyte kan bedömas på två sätt. Kvalitén på 

belöningen kontra den förväntade belöningen eller kvalitén på belöningen kontra kvalitén som 
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den andra parten fått. För att vara konkurrenskraftig måste sponsringsobjekten se vad andra 

erbjuder och prissätta sina sponsorpaket i relation till dem så att deras sponsorpaket uppfattas 

som rättvisa. Inom principen om rättvist utbyte finns en proportionalitetsnorm som säger att 

man skall få avkastning beroende till hur mycket man investerar. Denna norm kan skadas av 

en tredje part som skapar sig egen vinning utan att bidra till utbytet. Detta kallas inom 

marknadsföringen för ambush marketing och innebär att ett företag försöker dra nytta av 

exempelvis ett event utan att vara dess officiella sponsor. Detta är något som 

sponsringsobjekten måste motarbeta eftersom att det kan leda till att sponsorerna anser att de 

inte blivit ett rättvist utbyte då de inte nått den avkastning de förväntat sig av samarbetet 

(McCarville & Copeland, 1994, 108-109). 

3.3 Sponsringsförvärvsmodell 
Ett företag kan få upp till tusen sponsringsförslag varje år (Copeland et al., 1996, 32). Arthur 

et al (1997, 228) har för att kunna förklara företagens beslutsprocess tagit fram en modell som 

bygger på organisationers inköpsbeteende och inköpsmodeller tillsammans med tidigare 

forskning kring sponsring. Med denna modell vill Arthur et al ge oss en bättre förståelse över 

hur ett sponsringsbeslut kan se ut inom ett företag. För att bekräfta sin modell har de även 

intervjuat ett antal sponsorer i USA.  
 

Steg 1: Sökandet efter sponsringsförslag 

Det första steget består av sponsringsförslag från sponsringsobjekt som söker efter sponsorer. 

Detta steg kan även utgå ifrån att företagen tar kontakt med en organisation de vill sponsra 

men i de flesta fallen är det sponsringsobjekten som skickar ett sponsringsförslag till ett 

företag. Det varierar väldigt mycket över hur många sponsringsförslag ett företag får men det 

kan vara allt från hundra till tusen förslag per år beroende på storleken på företaget (Arthur et 

al., 1997, 229). 

 

Steg 2: Sammansättningen av inköpsgruppen 

När företagen har samlat in sponsringsförslagen behandlas dessa på väldigt olika sätt inom 

företaget. Företag går oftast igenom dessa förslag internt men det finns även de som använder 

sig av extern hjälp för att välja ut det mest passande förslaget. Det är oftast flertalet personer 

inom företaget som hjälper till att behandla sponsringsförslagen (Arthur et al., 1997, 229). 

Studier i USA och Australien visar dock på att ledande befattningshavare oftast är delaktiga i 

behandlingen av sponsringsförslagen. Detta är ett bevis på att företagen anser att 

sponsringsbesluten är ett viktigt strategiskt beslut (Pelsmacker, 2010, 373). 

Arthur et al (1997, 227-229) har identifierat fyra roller inom en sponsringsgrupp. 

1.  Grindväktare: De som bestämmer vilken information som är viktigt och vad de 

andra i teamet skall få ta del av. 

2.  Påverkare: Personer som kommer med ny information till gruppen. Kan vara 

konsulter utifrån eller experter inom företaget. 

3.  Bestämmare: Den person som faktiskt bestämmer vad man skall sponsra. 

4.  Köparen: Den person som har den faktiska befogenheten att genomföra beslutet. 

 

 

Sammansättningen av dessa roller brukar variera stort beroende på komplexiteten och 

storleken på sponsringsinvesteringen. Det är oftast många personer som är engagerade i 

urvalsprocessen vilket gör att samspelet i de flesta fall är väldigt komplext. Varje individ tar 

med sig personliga och organisatoriska mål som tillsammans skall leda till ett slutgiltigt 

beslut. Samspelet inom gruppen påverkas till stor del av om beslutet som skall tas är rationellt 

eller känslomässigt och om det är anknutet till ett uppdrag eller inte (Arthur et al., 1997, 229-
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230). Fyrberg och Söderman (2009, 18-19) kom i sin studie om idrottssponsring fram till att 

många sponsringsbeslut styrs av ägarnas personliga relation till idrotten eller klubben. Detta 

kan innebära att de som arbetar med sponsring får väldigt tydliga instruktioner över vad och 

vem de skall sponsra.  

 

Uppstarten  

Denna del i modellen är kopplad till den situation där ett sponsorsamarbete startar upp för 

första gången. I detta skede läggs mycket tid på att samla information om sponsringsobjektet 

och andra alternativa lösningar. I denna situation samlas det expertis från olika delar inom 

företaget. I en situation där man istället bara skall förlänga sponsringssamarbetet är oftast 

färre personer involverade och sökandet efter information mindre tidskrävande (Arthur et al., 

1997, 230). Studier i USA och Australien visar på att de ledande beslutsfattarna oftast är de 

som ensamt tar beslut när ett sponsringsavtal skall förlängas (Pelsmacker et al., 2010, 373). 

 

Steg 3: Sponsringsbeslutet   

Det slutgiltiga beslutet att sponsra ett sponsringsobjekt är beroende av både rationella och 

känslomässiga faktorer. Trots att allt fler sponsorer söker avkastning på sin sponsring så styrs 

deras beslut fortfarande till stor del av känslor (Arthur et al., 1997, 230). Fyrberg och 

Söderman (2009, 18-19) kom i sin studie fram till att ett sponsringssamarbete påverkas till 

stor del av företagsägarnas känslor och relationer till den sport man valt att sponsra. 

 

Steg 4: Valet av samarbetspartner 

När processen tagit sig igenom dessa steg kommer företagen att välja ett sponsringsobjekt 

som de skall samarbeta med. Sponsringen skall sedan kommuniceras ut till den efterfrågade 

målgruppen och maximeras på bästa möjliga sätt (Arthur et al., 1997, 230). 

3.4 Svensk idrotts- och företagskultur 
För att kunna förstå sig på sponsringen i Sverige måste man först förstå vår svenska 

idrottskultur. Amatöridrotten dominerade stort i Sverige under den första delen 1900-talet och 

är det som ligger till grund för vår speciella folkrörelse. 1967 avskaffade Riksidrottsförbundet 

de dåvarande amatörreglerna och öppnade upp idrotten mot marknaden i det moderna 

samhället. Efter detta har kommersialiseringen och professionaliseringen påverkat idrotten i 

Sverige i allt större grad. Idrott anordnas idag till stor del som en vinstdrivande 

affärsverksamhet istället för åskådarnas och idrottens egen skull. Idrotten är idag en tydlig 

integrerad del av samhället (Peterson, 2005, 3). 

 

På internationell nivå har elitidrotten under många år bestått av ökade elitsatsningar och ökad 

konkurrens. Svensk idrott har trots detta försökt behålla sin kära folkrörelse med breddidrott 

och ideellt arbete i fokus. Svensk idrott har med anledning av detta en väldigt tydlig och 

viktig position i det svenska samhället. Svensk elitidrott är tillskillnad från den internationella 

marknaden fortfarande till stor del baserad på glädje och socialt ansvarstagande. Svensk 

elitidrott skiljer sig dock väldigt mycket åt mellan idrotterna mycket beroende på dess 

popularitet och därmed medieexponering. Kommersialiseringen av elitidrott har påverkat 

elitidrotterna i Sverige på väldigt olika sätt (Norberg, 2012, 4). 

 

Under senare år har kommersialiseringen av våra mest folkkära sporter som hockey och 

fotboll blivit allt mer tydlig. Idag kan du exempelvis se alla matcher i Allsvenskan och 

Elitserien på TV (Cmore, 2012). Idag är sponsringsavtal och försäljning av tv-rättigheter allt 

viktigare inkomstkällor för klubbarna i Allsvenskan och Elitserien. Klubbar och elitidrottare 

har utvecklats till viktiga och kommersiella starka produkter och varumärken. Klubbar i 
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Sverige börjar nu även ta efter sina föregångare i framförallt USA och börjar sälja kläder och 

andra idrottstillbehör. Idrotten fungerar idag som ett medel för att marknadsföra städer och 

länder och främja deras turism. Trots att svensk elitidrott har blivit allt mer kommersialiserad 

visar en internationell jämförelse att den traditionella svenska idrottsmodellen fortfarande 

skiljer sig från resten av världen (Norberg, 2012, 8). 

 

Större delen av forskningen som gjorts inom sponsring är applicerad på den amerikanska 

marknaden, där elitidrotten i de flesta fall ses som en produkt som skall sälja i så stor 

utsträckning som möjligt. Idrotten skall utformas och anpassas efter publiken och 

sponsorernas önskemål. Detta innebär fler reklampauser för sponsorerna och bekvämare 

miljöer för publiken. Klubbarna i några av de största ligorna i USA har även gett upp delar av 

sitt beslutsfattande till en kommissionär eller president som styr över ligan (Enehag, 2008). 

Många svenska klubbar strävar efter att likna sina amerikanska kollegor men fortfarande är 

det stora skillnader mellan svensk och amerikansk idrott. 
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4. Teori 
Teorikapitlet kommer att inledas med en modell som överskådligt beskriver företagens mål 

och motiv med sponsringen. Denna modell kommer att avslutas med en tabell där vi 

sammanställt tidigare forskning om företags mål och motiv med sponsring. Företagens motiv 

och mål sammanfattar vi sedan till att företagen vill öka sin varumärkeskännedom, image 

samt förbättra relationerna med företagets intressenter. Med anledning av detta kommer vi 

med hjälp av teorier om varumärkeskännedom, image och relationer förklara hur företag kan 

förbättra dessa genom sponsring. Vi kommer sedan ta upp ett antal faktorer som påverkar 

hur lyckad företagens sponsring blir.  

4.1 A-ERIC Modellen 
Vilka egenskaper efterfrågar företagen hos högt exponerade elitidrottsklubbar? Innan vi kan 

besvara den frågan måste vi ta reda på vilka olika motiv företag har med sin sponsring.  

Jiffer och Roos (1999, 28, 51) har genom sin erfarenhet från sponsring både som forskare och 

konsulter arbetat fram en modell vid namn A-ERIC som förklarar vilka motiv och mål företag 

kan ha med sin sponsring. Modellens fyra komponenter hjälper oss att förstå hur sponsring 

kan skapa ett värde för företaget både kortsiktigt och långsiktigt. De fyra komponenterna är: 

Association, exponering, relationer och integrerad marknadskommunikation. 

 

Association  

Association bygger ofta på tanken att sponsorn skall dra nytta av sponsorobjektets goodwill 

via en imageöverföring. (Grönkvist, 2000, 46) När ett företag sponsrar idrott strävar de efter 

att överföra det positiva värdet hos sponsringsobjektet till sitt eget varumärke.  De vill att 

företagets varumärke skall associeras med idrottaren, klubben eller eventet. Associationen 

mellan sponsorn och sponsringsobjektet hjälper företaget att nå ut till sin målgrupp och stärka 

relationen med dem. Företagen måste dock tänka på att sponsra ett sponsringsobjekt som 

passar in i företagets marknadsföringsbudskap så att de inte förvirrar målgruppen med mixade 

signaler. Företagen måste därmed göra en noggrann analys av sponsringsobjektet innan de 

påbörjar sin sponsring (Jiffer & Roos, 1999, 28, 51, 58). 

 

Exponering  

När en person som inte är insatt i sponsring tänker på sponsring brukar exponeringen vara det 

första de tänker på. Den vanligaste formen av exponering som erbjuds vid ett 

sponsringsförslag är möjligheterna att sätta reklam på arenan och spelarna. Genom denna 

form av exponering kommer publiken och tv tittarna i kontakt med företagets varumärke. 

Exponeringen av företagets varumärke kan vara särskilt viktigt vid introduktionen av en ny 

produkt. Exponering av en ny produkt genom idrottssponsring kan leda till att målgruppen 

blir medvetna och nyfikna om produkten, vilket kan leda till att de uppfattar att produkten är 

av bra kvalité. Varumärken inom idrotten använder ofta idrottsstjärnor för att visa att deras 

produkt håller bra kvalité. För att maximera exponeringen är det viktigt att man analyserar 

vilken attraktionskraft sponsringsobjektet har hos media som TV och tidningar. Ett populärt 

idrottsevent kan via media nå ut till en större del av företagets målgrupp (Jiffer & Roos, 1999, 

51-52). Positiv publicitet är ofta ett mål när företagen söker exponering via sin sponsring. Det 

har dock visat sig att sponsorerna även kan få negativ publicitet genom sin sponsring då de 

kopplas samman med idrottsklubbar med negativt rykte (Grönkvist 2000, 48). 

 

Relationer   

Innan företagen påbörjar sin sponsring ställer de ofta krav på sponsringsobjektet att erbjuda 

dem en mötesplats där de kan stärka relationerna med sina intressenter. Biljetter till ett 

idrottsevent kan exempelvis användas för att stärka relationerna med företagets kunder och de 
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anställda. Sponsringen kan även fungera som en mötesplats för att knyta viktiga kontakter 

med andra sponsorer. När sponsorn sponsrar en idrott där de aktiva och deras fans är 

företagets målgrupp kan de förbättra relationer genom att komma i nära kontakt med de som 

använder företagets produkter (Jiffer & Roos, 1999, 51). Ett exempel på detta är att stora 

sportkedjorna som Stadium och Intersport är två av de största sponsorerna i Allsvenskan i 

fotboll och Elitserien i ishockey.  I dessa fall kommer sponsorerna i direkt kontakt med sin 

målgrupp. Fyrberg och Söderman (2009, 18-19) kom i sin studie om elitidrott i Sverige fram 

till att relationen som företagens ägare hade till idrotten de sponsrade var ett väldigt viktigt 

motiv. De kom även fram till att den tidigare relationen till sponsringsobjekt var ett viktigt 

motiv. 

 

Integrerad marknadskommunikation 

Jiffer och Roos (1999) beskriver sponsring som en metod som sprider sitt budskap genom 

traditionella media. De menar att sponsring bygger på en relation mellan sponsorn och 

sponsringsobjektet och kan erbjuda ett element till sponsorn som annars är svårt att uppnå. 

Sponsorn kan bland annat hitta ett tema i sin sponsring som sedan kan användas i andra 

marknadsföringsaktiviteter. Sponsring kan skapa goodwill som leder till förbättrad image för 

företagets varumärke. Vid sponsring av ett lokalt idrottslag kan fansen och viktiga 

beslutsfattare i regionen uppfatta att företaget tar ett socialt ansvar. När sponsringen ses som 

en integrerad del av företagets marknadskommunikation vill företagen komma åt den del av 

sin målgrupp som är svårt att nå genom traditionella kanaler som tv och radio. Personer som 

alltid byter kanal när det är reklam på tv har svårare att stänga borta reklamen som visas runt 

ett idrottsevent. Om företaget sponsrar ett event eller lag med hög mediabevakning kan detta 

får en väldigt bra effekt. Sponsring kan ge ett företag exklusiva rättigheter att sälja sina 

produkter på eventet. Detta ger företaget en möjlighet att både marknadsföra och sälja sina 

produkter vilket är ett exempel på en form av sponsring som kan ge direkt avkastning (Jiffer 

& Roos, 1999, 28-29, 53-54, 59). 

4.2 Sammanställning av mål och motiv inom sponsring 
Allt eftersom vi hittade nya intressanta artiklar om idrottssponsring laddade vi ned dessa och 

la dem i en mapp på Google Docs. Vi har gått igenom alla dessa artiklar och valt ut de artiklar 

som är relaterade till företagens mål och motiv med idrottssponsring. Vi har utifrån denna 

samling av artiklar utkristalliserat vilka olika mål och motiv som framställs i respektive 

artikel. Motiven och målen som vi hittat skiljer sig åt från hur forskarna formulerat sig. För att 

skapa en överskådlig bild har vi valt att sammanfatta dem i nio stycken kategorier. Dessa 

tillkom genom att vi först skrev ned samtliga motiv från artiklarna. Dessa översattes sedan till 

svenska. Vi slog sedan samman de motiv som ansåg vara mest lika varandra vilket resulterade 

i nio stycken motiv vilket går att se i tabellen nedan.  Vi har försökt använda oss av nutida 

forskning och litteratur så att motiven och målen är anpassade till dagens sponsringslandskap. 

I undantagsfall har vi valt att inkludera äldre forskning och litteratur där vi anser att de legat 

till grund för stor del av senare forskning. Eftersom vår studie är gjord i Sverige har vi i vår 

sammanställning strävat efter att hitta motiv och mål som också är framtagna på svenska 

företag. Sverige är ett litet land med små resurser vilket gör att forskningen inom sponsring 

ligger långt efter länder som USA och Tyskland. Vi har därför valt att även inkludera 

forskning som gjorts i andra länder än Sverige. Vi bedömer att den internationalisering som 

skett under de senaste åren har medverkat till att skillnaderna mellan svenska och 

amerikanska företag har minskat. Detta leder i sin tur till att vi anser att motiven för 

idrottssponsring för exempelvis ett amerikanskt företag inte borde skilja så mycket mot de 

motiv svenska företag har med sin sponsring. 
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Tabell 1, Tidigare forskning kring motiv 

Motiv Författare, årtal, region Typ av forskning 

Öka relationer med företagets kunder Grönkvist, 2000, Sverige Litteratur utifrån egen arbetslivserfarenhet 

(Relationer) Griffiths et al., 2005, Storbritannien Sammanfattning av tidigare studier 

 
Fyrberg & Söderman, 2009, Sverige Kvalitativ studie på Sveriges största idrottssponsorer 

Öka varumärkesmedvetenheten Jiffer & Roos, 1999, Norden Litteratur utifrån egen arbetslivserfarenhet 

(Varumärkeskännedom) Grönkvist, 2000, Sverige Litteratur utifrån egen arbetslivserfarenhet 

 
Lough & Irwin, 2001, USA Sammanfattning av tidigare studier 

 
Griffiths et al., 2005, Storbritannien Sammanfattning av tidigare studier 

 
Zinger & O'Reilly, 2010, Kanada Kvalitativ studie på kanadensiska sponsorer 

 
Weight et al., 2010, USA Sammanfattning av tidigare studier 

Framhäva företagets image Jiffer & Roos, 1999, Norden Litteratur utifrån egen arbetslivserfarenhet 

(Image) Grönkvist, 2000, Sverige Litteratur utifrån egen arbetslivserfarenhet 

 
Lough & Irwin, 2001, USA Sammanfattning av tidigare studier 

 
Griffiths et al., 2005, Storbritannien Sammanfattning av tidigare studier  

 
Fyrberg & Söderman, 2009, Sverige Kvalitativ studie på Sveriges största idrottssponsorer 

 
Weight et al., 2010, USA Sammanfattning av tidigare studier 

Förbättra relationen med samhället Jiffer & Roos, 1999, Norden Litteratur utifrån egen arbetslivserfarenhet 

(Relationer) Grönkvist, 2000, Sverige Litteratur utifrån egen arbetslivserfarenhet 

 
Lough & Irwin, 2001, USA Sammanfattning av tidigare studier 

 
Griffiths et al., 2005, Storbritannien Sammanfattning av tidigare studier 

 
Fyrberg & Söderman, 2009, Sverige Kvalitativ studie på Sveriges största idrottssponsorer 

 
Zinger & O'Reilly, 2010, Kanada Kvalitativ studie på kanadensiska sponsorer 

Förbättra relationen med de anställda Jiffer & Roos, 1999, Norden Litteratur utifrån egen arbetslivserfarenhet 

(Relationer) Grönkvist, 2000, Sverige Litteratur utifrån egen arbetslivserfarenhet 

 
Griffiths et al., 2005, Storbritannien Sammanfattning av tidigare studier 

 
Fyrberg & Söderman, 2009, Sverige Kvalitativ studie på Sveriges största idrottssponsorer 

 
Zinger & O'Reilly, 2010, Kanada Kvalitativ studie på kanadensiska sponsorer 

Förstärka marknadsföringskampanjen Jiffer & Roos, 1999, Norden Litteratur utifrån egen arbetslivserfarenhet 

 
Griffiths et al., 2005, Storbritannien Sammanfattning av tidigare studier 

Den ansvariges personliga intressen Fyrberg & Söderman, 2009, Sverige Kvalitativ studie på Sveriges största idrottssponsorer 

(Relationer) Zinger & O'Reilly, 2010, Kanada Kvalitativ studie på kanadensiska sponsorer 

Ökad försäljning Grönkvist, 2000, Sverige Litteratur utifrån egen arbetslivserfarenhet 

 
Lough & Irwin, 2001, USA Sammanfattning av tidigare studier 

 
Weight et al., 2010, USA Sammanfattning av tidigare studier 

 
Zinger & O'Reilly, 2010, Kanada Kvalitativ studie på kanadensiska sponsorer 

Attrahera nya kunder Griffiths et al., 2005, Storbritannien Sammanfattning av tidigare studier 

(Relationer) Weight et al., 2010, USA Sammanfattning av tidigare studier  

 

Sponsring är en relativ ny marknadsföringsmetod som fortsätter att utvecklas för varje år som 

går och företagen upptäcker fler och fler möjligheter med sponsringen. I samma takt som 

företagen hittar nya möjligheter med sin sponsring förändras målen och motiven bakom 

sponsringen.  Vår bedömning är dock efter att ha läst nutida och dåtida forskning att motiven 

med idrottssponsring kan sammanfattas i 3 övergripande motiv, att öka 

varumärkeskännedomen, förbättra imagen för företaget och dess produkter samt att förbättra 
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relationerna med företagets intressenter. Dessa mål och motiv anser vi fångar upp alla nya 

mer specifika mål och motiv som dyker upp. Exempel på mer specifika mål och motiv är ökad 

försäljning samt förstärka marknadsföringskampanjen vilka båda är mål och motiv som vi 

anser först kan uppnås när man ökat kännedomen, imagen eller relationerna med företagets 

intressenter.  

4.3 Varumärkeskännedom 
Varumärkeskännedom kan på egen hand leda till att kunder väljer företagets varumärke före 

en konkurrent och är därför en av de viktigaste aspekterna inom marknadsföring. Kännedom 

brukar mätas efter hur kunderna kommer ihåg ett varumärke. Varumärkeskännedomen består 

av hur vi känner igen varumärket och hur vi kan placera varumärket i rätt produktkategori 

(Keller, 2008, 53-54). Ökad varumärkeskännedom är det vanligaste målet sponsorer vill 

uppnå med sponsring och är i vissa fall det enda företagen siktar på att uppnå (Boshoff & 

Gerber 2007, 2). Desto oftare en kund hör eller ser varumärket desto större är chansen att hen 

kommer att komma ihåg det. Detta leder till att företag bör använda sig av så många element 

som möjligt för att uppnå varumärkeskännedom (Keller, 2008, 55). Sponsring är därmed 

oftast bara en del av ett företags marknadsföringskampanj för att öka 

varumärkeskännedomen.  Sponsring har dock bevisats vara väldigt effektiv när företag skall 

öka varumärkeskännedomen. Boshoff och Gerber (2007, 2) kom fram till att företag som 

sponsrade världsmästerskapet i cricket 2007 ökade både varumärkeskännedomen och 

hågkomsten hos sin målgrupp mer än liknande företag som inte sponsrade mästerskapet. 

4.3.1 Varumärkesigenkännande  
Igenkännandet brukar definieras med det familjära som skapats från tidigare erfarenheter. 

Man behöver inte veta var man sett varumärket utan bara att man sett det tidigare (Aaker, 

2002, 10). Ett igenkännande skapas genom att exponera varumärket så mycket som möjligt 

(Keller, 2008, 55). Tidigare studier har visat att kunder oftast väljer ett varumärke de har sett 

tidigare, än ett helt nytt varumärke. Forskare har kunnat bevisa att konsumenter inte enbart 

söker efter ett bekant varumärke av ren instinkt. Konsumenter som känner igen ett varumärke 

förstår att företaget har lagt ned pengar på att marknadsföra varumärket. Eftersom att 

konsumenterna tror att ett företag inte skulle lägga ned pengar på att marknadsföra en dålig 

produkt kommer de skapa en positiv koppling till varumärket (Aaker, 2002, 11). Detta 

betyder att en supporter som blir exponerad av en sponsors varumärke oberoende om det är på 

arenan eller i tvsoffan kan välja sponsorns varumärke före en konkurrent som inte har 

exponerats för supportern (Boshoff & Gerber, 2007, 1). Vad som dock måste nämnas är att 

exempelvis tvtittare som ser på fotboll bara lägger märke till 3 % av de reklamskyltar som 

finns uppsatta på arenan. Supportrar som är engagerade i matchen på tv eller på arenan kan 

även på grund av sitt engagemang ha svårt att ta till sig reklam på arenan (Derbaix & 

Lardinoit, 2001, 169). 

4.3.2 Varumärkeshågkomst 
Varumärkets hågkomst handlar om huruvida du tänker på ett varumärke när du skall köpa en 

produkt eller tjänst inom dess kategori (Keller, 2008, 54). Exempelvis att du tänker på 

McDonald’s när du skall köpa en hamburgare eller på IKEA när du skall köpa möbler. 

Forskning har visat att varumärkeshågkomst är särskilt viktigt om du tar ditt köpbeslut utanför 

inköpsstället när du inte stöter ihop med andra varumärken. Det är därför extra viktigt med 

varumärkeshågkomst idag när många köper sina varor på internet istället för på plats i 

butikerna (Keller, 2008, 54). Det är först när kunderna blir bekanta med varumärket som de 

kan börja göra kopplingen till en särskild produktkategori. I de fall där det finns en väldigt 

liten koppling mellan varumärket och sponsringsobjektet är det väldigt viktigt att genomför en 

bra sponsringskampanj.  Om kampanjen är dåligt utförd blir det väldigt svårt för kunderna 
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kunna göra en koppling mellan varumärket och den produkt eller tjänst företaget säljer. När 

företagets varumärke är direkt kopplat till en sport kan det krävas mindre för att kunderna 

skall koppla samman varumärket med produktkategorin (Boshoff & Gerber, 2007, 2-3). 

Exempelvis om varumärket Adidas som många förknippar med fotboll sponsrar ett 

fotbollslag. 

4.3.1 Faktorer som påverkar kundernas minne av sponsorn 
Effekterna av sponsring på kännedomen för företagens varumärke kan påverkas av ett antal 

yttre faktorer. För att förklara hur dessa faktorer påverkar kännedomen för företagets 

varumärke har vi utifrån Gwinners modell om överföringen av ett events image till 

varumärkets image (Gwinner, 2005, 164) tagit fram en figur. Denna figur visar hur tidigare 

erfarenheter om företagets varumärke, exklusiviteten som idrottsklubben erbjuder företaget 

samt klubbens andra sponsorer påverkar effekterna på varumärkeskännedomen.  

  
Figur 1, Faktorer som påverkar kundens minne av sponsorn 

 
Röran av många sponsorer på marknaden (Clutter) 

Inom marknadsföringen finns det en term som heter ”Clutter” vilket beskriver nivån av 

reklam inom ett särskilt media så som sponsring. Röran av flera sponsorer kan leda till att vi 

har svårare att memorera varje enskild sponsor (Mikhailitchenko et al., 2012, 269). 

 

I början 50-talet till början av 60-talet då sponsring var en ny metod för företagen att 

marknadsföra sig med sponsrades stora event som World Basketball Series enbart av en 

sponsor. Idag finns det väldigt få event eller klubbar som enbart har en sponsor. Sponsringen 

har visats sig vara en väldigt effektiv metod som attraherar allt mer företag (Meenaghan, 

1996, 105). En av anledningarna till att företag har börjat söka sig till sponsring är att de anser 

att traditionell reklam i TV har blivit mindre effektiv med anledning av den mängd och 

variation av reklam som TV tittare utsetts för (Pelsmacker, 2010, 373). Med det ökade 

intresset för sponsring har detta blivit ett problem då allt fler sponsorer slåss om att bli 

associerade med sponsringsobjekten (Meenaghan, 1996, 105). 

 

Mikhailitchenko et al (2012, 278) undersökte hur antalet sponsorer som syns på matchtröjor i 

ryska högstaligan i hockey KHL, högsta hockeyligan i Nordamerika NHL och den 

Amerikanska hockeyligan AHL kan påverka minnet av en enskild sponsor. Deras studie visar 

att sponsorer bör undvika att vara matchtröjsponsor om klubben redan har flera andra logor på 
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sin matchtröja. De kom fram till att de är svårt att memorera sponsorer på matchtröjor om det 

finns allt för många logor på en tröja. En studie om tvexponering gjord på den högsta 

fotbollsligan i Tyskland, Bundesliga, visar även den på att exponeringen av flera sponsorer 

påverkar minnet av en enskild sponsor negativt (Breuer & Rumpf, 2011, 284). 

 

Tidigare erfarenheter av varumärket 

Varumärkeskännedomen bygger på vilka minnen kunderna har till företagets varumärke. 

Johar och Pham (1999, 309) som studerade idrottsevent kom fram till att det familjära hos ett 

sponsrande varumärke påverkar kundernas minne. De kom i sina studier fram till att välkända 

varumärken hade lättare att identifieras som sponsorer. Dessa varumärken finns redan i 

kundernas minnen och uppfattas därför snabbare som sponsorer. Olson och Thjømøe (2009, 

512-513) genomförde en studie i Norge där de undersökte vilken finansiell avkastning 

sponsorerna får på sin sponsring. De studerade hur många sekunder sponsorerna syns i 

televisionen när de sponsrar ett event och hur detta påverkar konsumenterna. Deras slutsats är 

att välkända varumärken har lättare att lyckas med sin sponsring än okända varumärken. 

Breuer och Rumpf (2011, 290-291) kom i sin studie fram till att kunder som redan 

konsumerade sponsorns produkter hade lättare att memorera sponsringen än andra kunder. 

Med detta drar de slutsatsen att sponsring är som mest effektiv när företaget skall förstärka 

relationen med befintliga kunder. 

 

Exklusivitet  

Breuer and Rumpf (2011) kom i sin studie fram till att sponsringen är som mest framgångsrik 

när sponsorns loga får en exklusiv exponering. De kom fram till att exponering av flertalet 

andra konkurrerande varumärken kan ta bort uppmärksamheten från sponsorns varumärke. Ju 

fler sponsorer som exponeras desto större är risken att kunden inte kommer ihåg sponsorns 

varumärke. (290-291) Företagen som sponsrar måste värdera vilken exklusivitet klubben kan 

erbjuda dem. En mindre sponsor i en välkänd klubb som Manchester United kan mest troligen 

nå högre varumärkeskännedom om de får en exklusiv roll som sponsor i en annan mindre 

välkänd klubb (Henseler et al., 2011, 11). 

4.4 Varumärkesimage 
 Varumärkesimage kan beskrivas som hur omvärlden ser på företagets varumärke. Två 

framstående författare kring ämnet väljer att definiera det som ”hur kunder och andra ser på 

varumärket” (Aaker, 1996, 69) samt ”uppfattningar om ett varumärke som återspeglas av 

varumärkesassociationerna som finns i kundernas minne” (Keller, 1993, 3). En 

varumärkesimage består enligt Pelsmacker (2010, 67) av följande 3 faktorer som 

konsumenterna kan associera till: 

4.4.1 Varumärkespersonlighet och varumärkeskänslor 
Ett varumärke kan anses ha personliga egenskaper som tilltalar eller gör det mer eller mindre 

attraktivt. Franzen & Moriarty (2009) har sammanställt tidigare forskning kring 

varumärkespersonlighet och kommit fram till att de vanligaste egenskaperna är spännande, 

kompetent, sympatisk, sofistikerad, sportig, uppriktig, traditionell, modern och irriterande 

(238). Konsumenter kan även ha känslomässiga associationer till ett varumärke, antingen 

beroende av dess marknadsföring eller genom personliga erfarenheter. Exempelvis kan en 

viss bilmodell få en person att känna sig trygg eller säker (Keller, 1993, 4). I sin studie på 

amerikanska studenter kommer Hyung-Seok & Chang-Hoan (2009) fram till att: Om det finns 

en överensstämmelse mellan ett sponsrande företagets varumärkespersonlighet och 

sponsringsobjektets varumärkespersonlighet leder det till en positiv inställning mot det 

sponsrande företaget. Studien visade även att överensstämmelsen av personlighet var den 

faktor som påverkade mest när det gäller inställning till sponsorn (60). Chien et al. (2011, 
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148) kommer i sin studie fram till att det är viktigt för en sponsor att förstå sig på vilken 

personlighet sponsringsobjekten anses ha av omvärlden innan de tar ett sponsringsbeslut.  

4.4.2 Användarimage och användningsimage  
Användarimage innebär hur konsumenterna ser på vilka som använder sig av varumärket. Om 

användarna tillhör grupper som konsumenten vill associera sig själv med kommer 

varumärkets attraktivitet öka. Det kan även vara så att konsumenter väljer ett visst varumärke 

för att de vill uppfattas på ett särskilt sätt (Aaker, 1996, 147). 

Användningsimage syftar till vilka situationer som är associerade till varumärket. Exempelvis 

kan en produkt eller tjänst passa bäst vid ett tillfälle eller vara olämpligt vid ett annat (Keller, 

1993, 6). Liu et al (2012, 932) kom i sin studie fram till att när ett varumärke marknadsför sig 

är användarimage och användningsimage viktiga faktorer att fokusera på, då de kan hjälpa till 

att förbättra konsumenternas attityd till varumärket. För att marknadsföringen ska lyckas är 

det viktigt att förstå vad konsumenterna är ute efter. En vanlig metod från sponsrande företag 

för att påverka vilka som associeras med ett visst varumärke är att använda sig av kända 

människor som kanal. Att exempelvis använda sig av en populär fotbollsspelare kan medföra 

att konsumenter som gillar den spelaren vill köpa en produkt bara för att den förknippas med 

spelaren. Det finns dock även risker med att sponsra kända människor då de är svåra att 

kontrollera. Skulle en känd spelare exempelvis bli dömd för ett brott eller doping så kommer 

spelarens rykte försämras vilket kan överföras på de sponsrande företagen (Pelsmacker et al., 

2010, 240, 381). Det har även gjorts en studie där forskarna kommer fram till att huruvida en 

idrottsklubb vinner eller förlorar påverkar konsumenternas syn på det sponsrade företagets 

produkter och varumärket. Författarna drar även slutsatsen när ett företag vill förändra 

konsumenternas åsikter om varumärkets kvalitet är sponsring av en idrottsklubb en väldigt bra 

metod, framförallt om det är ett framgångsrikt lag. Lag som presterar dåligt riskerar att 

försvaga synen på varumärkets kvalitet (Pope et al., 2009, 14, 16). 

4.4.3 Imageöverföring              
Varumärkets värde är beroende av delar som varumärkeskännedomen, varumärkeslojaliteten, 

varumärkesassociationerna och den uppleva kvalitén hos produkten. Sådan information finns 

bevarat i kundernas minnen och kommer att påverka hur de ser på marknadsföringen av olika 

varumärken. Sponsringssamarbetet kan leda till att fansens intresse för den sponsrade klubben 

överförs till ett intresse för sponsorn. Intresset för sponsorns marknadsföringsaktiviteter 

kommer påverka kundernas syn på varumärket både inom idrotten men även utanför 

idrotten.  Ju mer trovärdig och unik en sponsor är desto större är chansen att sponsorns 

varumärke fastnar i fansens minne. Intresset för sponsorernas reklamkampanjer kommer att 

öka och fans kommer att börja bli mer lojala mot sponsorns varumärke. Detta kan slutligen 

leda till att sponsorns varumärke ökar i värde (Cheng et al, 2011, 814). Detta kallas för 

imageöverföring och är vanligt förekommande i sponsringssammanhang. (Gwinner, 2005, 

165) För att kunna förklara vad som påverkar överföringen av elitidrottsklubbarnas image till 

företagens varumärke har vi tagit fram en modell. Denna modell är inspirerad av Gwinners 

(2005, 164) modell om överföringen av ett events image till varumärkets image. 
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Figur 2, Imageöverföring vid sponsring 

 
 

Modellen går ut på att sponsringsobjektet har en image i omvärldens ögon som det 

sponsrande företaget önskar överföra till sitt eget varumärke. Hur pass framgångsrik denna 

imageöverföring blir beror sedan på två faktorer. Dessa faktorer är identifiering och ambush 

marketing.  Nedan följer en beskrivning på dessa faktorer.  

 

Identifiering (Team/Event Identification) 
Gwinner och Swanson (2003, 286) studerade hur fansens identifiering med en klubb kan 

påverka klubbens sponsorer. De kom fram till att fans som kände hög identifiering och 

koppling till klubben hade lättare att känna igen sponsorer än fans som kände låg identifiering 

och koppling till klubben. Cheng et al (2011) har genom att studera tidigare litteratur kommit 

fram till att fans möjligheter att identifiera sig till en idrottsklubb och dess sponsorer beror till 

stor del på hur väl sponsorn och sponsringsobjektet överensstämmer. De menar vidare att god 

överensstämmelsen mellan sponsorn och idrottsklubben ökar sponsorns trovärdighet vilket 

kan leda till att sponsorns varumärke ökar i värde. De har definierat klubbens identifiering 

som den uppfattade kopplingen mellan individer och idrottsklubben. Individer vill känna sig 

sammankopplade med sin favoritklubb för att kunna identifiera sig själva som medlemmar i 

klubben. Fans söker därmed efter möjligheter att bli förknippade med sin klubb. Fans har en 

förmåga att se sig själva som en i gruppen av supportrar och favorisera de som supportrar 

klubben. Genom att sponsra en klubb kommer fansen att uppleva att sponsorn hjälper dem att 

uppnå klubbens mål. Sponsringen leder till att företaget blir associerade med idrottsklubben 

och därmed ses som en viktig partner och som en del av supportergruppen. Ett lyckat 

sponsringssamarbete kan leda till att fansens intresse för den sponsrade klubben överförs till 

ett intresse för sponsorn. Intresset för sponsorns marknadsföringsaktiviteter kommer påverka 

kundernas syn på varumärket både inom idrotten men även utanför idrotten. Intresset för 

sponsorernas reklamkampanjer kommer att öka och fans kommer att börja bli mer lojala mot 

sponsorns varumärke. Detta kan slutligen leda till att sponsorns varumärke ökar i värde 

(Cheng et al, 2011, 813-814). 

 

Ambush marketing 

Företag investerar mer pengar på sponsring, enligt IEG (2012) spenderades det 2010 globalt 

46,3 miljarder dollar på sponsring vilket är en 7 % ökning från 2008 (IEG, 2009). För att 

sponsringen skall kunna fortsätta att öka måste sponsringsobjekten kunna visa att företagen 
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får valuta på sina sponsringsinvesteringar. När ett företag är huvudsponsor för exempelvis ett 

idrottsevent eller en idrottsklubb vill de också vara det företag som blir associerat med eventet 

och klubben. Denna association kan dock påverkas av hur konkurrerande sponsorer agerar 

(Beech & Chadwick, 2004, 360). 

 

Inom marknadsföring finns det ett begrepp som heter ”Ambush marketing”. Vilket betyder att 

ett företag försöker skapa en positiv association till det sponsrade objektet utan att faktiskt 

sponsra det. Detta förstör för huvudsponsorn då deras målgrupp inte får en direkt association 

till dem utan istället till det andra företaget. Denna typ av marknadsföring ses som ett hot av 

företagen som sponsrar och kan i vissa fall leda till att företag väljer att inte sponsra ett event 

eller en idrottsklubb (Hoek, 2005, 207). 

 

Ursprunget till ambush marketing är att företagen som väljer att sponsra i större utsträckning 

vill skydda sin investering genom att skriva in exklusivitetsklausuler för att på så sätt 

begränsa konkurrenters möjligheter till sponsring. OS i Los Angeles 1984 genererade över 

$200 miljoner åt Internationella Olympiska Kommittén, genom att lova exklusivitet till 

sponsorerna. Företagen som inte lyckades med att förhandla till sig sponsringsavtal med de 

största evenemangen började då leta efter alternativa vägar för att ändå förknippas med dessa 

evenemang (Hoek, 2005, 208). Ett av de första kända fallen av ambush marketing är från OS i 

Los Angeles 1984 då Kodak misslyckades med att förhandla till sig sponsringsrättigheterna 

och de istället gick till det konkurrerande företaget Fuji. Då sponsrade Kodak istället det 

amerikanska tv-nätverket ABC och deras sändningar från OS, på så sätt stal Kodak en stor del 

av det amerikanska folkets uppmärksamhet från Fuji (Meenaghan, 1996, 106). 

 

En av de mest framstående forskarna inom sponsring, Tony Meenaghan har kommit fram till 

att det finns ett antal olika strategier inom ambush marketing. En strategi är att sponsra 

mediebevakningen av ett event vilket innebär att företaget exempelvis sponsrar tv-kanalen 

som sänder från eventet för att på så sätt förknippas med eventet. Detta är ett exempel på vad 

Kodak gjorde vid OS i Los Angeles 1984 när de sponsrade ABC (Meenaghan, 1996, 106). 

En annan strategi är att sponsra en mindre del av ett sponsringsobjekt för att på så sätt hålla 

nere kostnaderna men ändå associeras med sponsringsobjektet. Ett exempel på detta kan vara 

att sponsra en spelare inom en klubb istället för hela klubben. På så sätt kan man associeras 

med klubben för mindre kostnader än att sponsra klubben (Meenaghan, 1996, 107). Oftast har 

laget eller förbundet ett sponsoravtal med ett företag och här uppstår det ibland konflikter 

beroende på villkor i lagets och spelarens villkor. På senare år har idrottarna ibland blivit mer 

kända än klubben de är aktiv i. Detta kan skapa konflikter då spelarens personliga sponsorer 

blir mer associerade med klubben spelaren är aktiv i än klubbens egna huvudsponsorer (Hoek, 

2005, 208). 

4.4.4 Socialt ansvarstagande (CSR)  Företagens image 
Idrottssponsring kan erbjuda ett företag unika möjligheter genom den exponering den får i 

media och på globala, regionala och lokala arenor. Idrotten engagerar människor över hela 

världen och har på senare tid visats vara ett effektivt verktyg när företag försöker skapa 

positiva associationer hos sin målgrupp. Forskare har på senare tid även kunnat bevisa 

sponsringens unika potential i att förbättra företagens image (Plewa & Quester, 2011, 301). 

 

Sponsring av idrott används idag för att etablera och stärka anställda och kunders uppfattning 

och försäkran om att företagen tar ett socialt ansvar. Detta skall i sin tur leda till interna och 

externa fördelar för det sponsrande företaget (Plewa & Quester, 301, 2011). Ett antal högt 

aktade företag och personer inom den globala idrottssponsringen har sagt att socialt ansvar är 
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ett av de viktigaste målen och motiven med deras sponsring (Farrelly & Greyser, 2007, 23-

24). 

 

CSR och utveckling av hållbara och etiska företag är idag viktigare än någonsin och allt fler 

företag söker efter möjligheter att visa att de tar ett socialt ansvar. (Borglund et al., 2009, 13). 

Många organisationer är idag mycket aktiva i frågor som jämställdhet och integration. Ett 

aktivt CSR arbete har idag potential att fungera som en viktig konkurrensfördel för företagen. 

CSR-arbeta hos företagen sågs tidigare som en gåva som inte skulle gynna företagen. Med det 

allt viktigare ansvaret mot företagens aktieägare och andra intressenter har idag den egna 

nyttan för företagen blivit allt mer accepterad (Plewa & Quester, 301, 2011).  

 

Margolis och Walsh (2003) har studerat 127 empiriska studier för att se om det finns ett 

samband mellan finansiell framgång och aktivt CSR arbete. Resultatet visar på att det i hälften 

av fallen finns en positiv koppling. De kan med sin studie fastställa att det lönar sig för 

företag att öka sitt sociala ansvarstagande.  

 

Demacarty (2009, 396-398) kom i sin studie fram till att företagens CSR arbete kan generera 

finansiella intäkter. Han visar att företagens CSR arbete ökar lojaliteten hos deras intressenter 

vilket sedan leder till en kedjereaktion av positiva effekter. Demacarty menar vidare att 

företag som tar socialt ansvar blir mer trovärdiga. Detta bidrar i sin tur till att öka de 

anställdas lojalitet och motivation vilket leder till att de skapar produkter med hög kvalitet. 

Produkter som främjar kundlojalitet, vilket ökar försäljningen. Processen förstärks sedan 

genom att företagens sociala ansvar leder till en stark och hållbar ekonomi där företagen ges 

möjlighet att vara lönsamma. 

 

Idrotten i Sverige är den största folkrörelsen och en viktig stöttepelare i vårt samhälle. Det är 

viktigt att idrottsklubbarna förstår detta och agerar som goda förebilder och tar ett socialt 

ansvar (Grönkvist, 2000, 54). Med den ökade exponeringen av elitidrott har även 

exponeringen av oetiska rykten hos klubbarnas fans och spelare ökat (droger, huliganism etc). 

Detta har gjort det extra viktigt för elitidrottsklubbarna att aktivt arbeta med CSR frågor så 

som jämställdhet, integration och ungdomsverksamhet. Idrottsklubbars arbete kan både 

minska brottslighet och öka gemenskapen och sammanhållningen i samhället (Kolyperas & 

Sparks, 84, 2011). Elitidrottsklubbar i Sverige har i allt större utsträckning förstått sin viktiga 

roll i samhället och enligt elitidrottsklubbarnas hemsidor jobbar idag de flesta klubbarna 

aktivt med frågor som jämställdhet och integration.  

 

På senare tid har även forskarna börjat intressera sig för elitidrottsklubbars CSR arbete (Plewa 

& Quester, 301, 2011). Exempelvis har Walker (2007) studerat högstaligan i amerikansk 

fotboll NFL och kommit fram till att klubbarnas rykte förbättrats av deras CSR arbete. Smith 

och Westerbeck (2007, 50) har tagit fram vilka unika egenskaperna idrotten har i att förmedla 

CSR. De menar bland annat att idrotten har en unik förmåga att nå ut till samhället med den 

allt mer ökande exponering. De menar också att idrotten attraherar ungdomar och fungerar 

som en viktig förebild för dagens ungdomar. 

4.5 Sponsring: Ett sätt att bygga Relationer och Nätverk 
Ett flertal forskare har kommit fram till att ett av de viktigaste motiven och målen med 

idrottssponsring är att bygga relationer med kunder, anställda, beslutfattare och andra 

intressenter (Griffiths et al., 2005, Fyrberg & Söderman, 2009; Lough & Irwin, 2001; Zinger 

& O'Reilly, 2010; Jiffer & Roos, 1999). Trots att relationsbyggandet är ett så viktigt motiv för 

sponsorerna finns det väldigt lite forskning som visar att sponsring faktiskt leder till att 
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företagen förbättrar relationerna med sina intressenter. Vi anser att detta beror på att 

relationsbyggande är en långsiktig process som kan ta flera år innan den ger avkastning för 

sponsorerna. Idag erbjuder de flesta elitidrottsklubbar sina sponsorer möjligheten att bredda 

sitt kontaktnät genom att anordna olika typer av sponsringsträffar. Dessa träffar ger företagen 

möjlighet att komma i kontakt med andra företag och beslutfattare som i ett senare tillfälle 

kan vara avgörande för en viktig affär (Lagrosen & Svensson, 2006, 74).  

 

Allt eftersom att sponsringen har utvecklats har även de medel man behöver för att nå sina 

sponsringsmål utvecklats. Idag kan företag inte bara tänka på hur de kan maximera sin 

sponsring genom sina egna resurser. Sponsorerna måste idag analysera hur alla resurser på 

den valda sponsringsmarknaden kan utnyttjas för att nå maximal avkastning på sin 

sponsringsinvestering. De måste förstå sig på nätverket av aktörer och resurser som finns 

tillgängliga på den valda sponsringsmarknaden för att i slutändan kunna skapa ett värde för 

företagets målgrupp (Fahy & Ryan, 2012, 1145-1146). De måste analysera hur deras 

sponsring kan förbättra relationen med anställda och kunder samtidigt som de skall knyta 

viktiga kontakter med andra företag och beslutsfattare.  

 

Sponsring kan fungera som ett väldigt effektivt verktyg för att stärka relationen med de 

anställda. Sponsringen verkar som intern marknadsföring som stärker de anställdas syn på 

företagets varumärke. Sponsring kan även indirekt leda till att bygga relationer med ny 

arbetskraft som fått kännedom om företaget och vill bli förknippade med den image företaget 

skapat sig genom sin sponsring (Bottenburg et al., 2012, 29). Om företaget visar att de tar ett 

socialt ansvar och sponsrar exempelvis en idrottsklubb i regionen kan detta öka lojaliteten hos 

de anställda då de känner en stolthet över att kopplas samman med företaget (Fahy & Ryan, 

2012, 1149). 

 

I slutändan handlar sponsringen i de allra flesta fallen om att stärka relationen med företagets 

potentiella kunder. Exempel på när sponsringen kan fungera som relationsbyggande är när 

kunder blir inbjudna till en sponsringsaktivitet. Genom denna inbjudan skapar de en känsla av 

tacksamhet mot sponsorn som kan leda till att de skapar en positiv association mot sponsorn. 

Fans till en sponsrad klubb kan även bygga en positiv relation till sponsorn av tacksamhet 

över att de stöttar deras klubb (Bottenburg et al., 2012, 30). 

 

Om företagen värdesätter de relationer och nätverk man skapar sig genom sponsringen är det 

viktigt att man inte bara strävar efter kortsiktig avkastning. Ett exempel på kortsiktigt 

tänkande är företag som använder sig av ambush marketing när de inte får sponsra en stor 

turnering. De försöker skapa sig publicitet på huvudsponsorns bekostnad. Detta kan 

kortsiktigt öka medvetenheten för företagets varumärke men långsiktigt försämra chanserna 

för framtida affärsmöjligheter inom nätverket av sponsorer. Företagen bör därför alltid 

analysera hur deras beslut kan påverka framtida möjligheter (Fahy & Ryan, 2012, 1149). 

Ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete bygger på att båda parter är lika engagerade för 

att nå de gemensamma mål man kommit fram till. Vid samarbetet mellan sponsorn och 

sponsringsobjektet är det oftast svårt för sponsringsobjektet att vara lika engagerad som 

sponsorn, då den i det flesta fall är sponsrade av flertalet olik sponsorer. För att uppnå ett 

lyckat samarbete bör sponsringsobjekten lära sig att hantera detta och hitta smarta lösningar 

som gör att båda parterna kan känna sig nöjda med samarbetet (Fahy & Ryan, 2012, 1150).  

 

Förtroende  
Relationer bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan två parter. Förtroende har visat sig var 

en viktig egenskap inom affärsvärlden, framförallt när det gäller mer omfattande åtaganden 
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(Krishnan et al, 2006, 894-895). Idag drivs de flesta större idrottsföreningar mer som ett 

företag än en traditionell idrottsförening (Nyholm & Svensson, 2009, 23) och 

sponsringsavtalen är inte längre en filantropisk gåva utan kan istället ses som ett mer 

omfattande åtagande.  

 

Chu & Fang (2006, 225-227) genomförde en studie på kinesiska företag och undersökte fyra 

olika faktorer som kan påverka förtroende. De fyra faktorerna var; upplevd tillfredsställelse, 

partnerns rykte, upplevd konflikt och kommunikation. Studien visar på att alla dessa faktorer 

utom upplevd konflikt har en positiv effekt på förtroendet samt att upplevd konflikt har en 

negativ effekt. Resultatet visar även på att det finns ett positivt samband mellan förtroende 

och engagemang, det vill säga att desto högre förtroende, desto större engagemang.  

 

Det har inte gjorts någon forskning som visar ett direkt samband mellan förtroende och 

sponsring. Men med anledning av att svenska elitidrottsklubbar styrs mer som ett företag och 

förtroende är en viktig faktor inom affärsvärlden anser vi att förtroendet till elitidrottsklubben 

man skall sponsra bör kunna vara en viktig egenskap. 
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5. Praktisk metod 
Med detta kapitel har vi som mål och ge er läsare en överblick över hur vi praktiskt har gått 

tillväga när vi genomfört vår undersökning. Vi kommer att inleda kapitlet med att beskriva 

vilken metod vi använt oss av för att samla in data. Vi kommer sedan gå igenom hur urvalet 

sett ut och hur enkäten har konstruerats. Vi kommer att avsluta kapitlet med att göra en 

bortfallsanalys och visa vilken access vi lyckats uppnå. 

5.1 Datainsamlingsmetod 
Vi kommer att bedriva denna studie utifrån en kvantitativ metod. Med en kvantitativ metod 

strävar forskarna efter att förstå fenomenet som undersöks genom att ta fram numeriskt data 

(Bryman & Bell, 2011, 85). Det finns ett flertal metoder forskarna kan använda för att samla 

in data men två av de vanligaste är intervjuer och enkäter (Ejlertsson, 1996, 7). Vi har i vår 

studie valt att använda oss av en enkät för att samla in information om svenska företag som 

sponsrar elitidrottsklubbar i högt exponerade serier i Sverige. 

 

Valet av enkät som datainsamlingsmetod har många fördelar. Den är billig och snabb att 

administrera. Kan enkelt nå ut till många respondenter utan att behöva lägga ned mycket tid 

och pengar (Bryman & Bell, 2011, 162-163). Enkätens frågeformuleringar är även 

standardiserade så att svaren inte påverkas av exempelvis en intervjuare. En stor nackdel med 

en enkät jämfört med en intervju är dock att det kan bli ett mycket stort bortfall. Det är lättare 

att inte svara på enkät än att tacka nej till att bli intervjuad (Ejlertsson, 1996, 11).  

 

En enkät kan genomföras på flera olika sätt. Vi har i vår undersökning valt att använda oss av 

en webbenkät. Webbenkäten var utformad så att vi skickade ut ett e-postmeddelande som 

innehöll ett följebrev och en länk till vår webbenkät. Fördelen med denna typ av enkät var att 

vi kunde designa utseendet och utformningen i stor utsträckning (Bryman, 2011, 599). Vi har 

använt oss av Googles enkättjänst för att skapa vår webbenkät. Webbenkäten som vi skickat 

ut till våra respondenter var direkt kopplad till ett exceldokument som vi hade direkt tillgång 

till. Detta har gjort att vi inte behövt koda varje enkät och framförallt gett oss möjlighet att 

följa hur många som har besvarat enkäten. Detta sparar tid och minskar risken för att 

datamaterialet behandlas på ett felaktigt sätt (Bryman, 2011, 600). 

 

Den största nackdelen vi uppfattat med en webbenkät är att ett e-postmeddelande lättare kan 

hamna i skräpposten än ett brev. Vi tror även att risken är större att meddelandet försvinner i 

mängden av andra e-postmeddelanden än vad det skulle gjort om det kom ett brev på posten. 

Eftersom vi varit under en viss tidspress och att den mesta information i dagens samhälle 

skickas via e-postmeddelanden anser vi trots allt att en webbenkät var det bästa alternativet 

för oss.  

5.2 Population och urval 
Populationen i vår studie är företag som sponsrar elitidrottsklubbar i högt exponerade serier i 

Sverige. Att göra en totalundersökning på sin population är ytterst ovanligt (Ejlertsson, 1996, 

16). I vårt fall är populationen alldeles för stor för att vi skall kunna genomföra en 

totalundersökning. Vi har istället varit tvungna att göra ett stickprov som vi anser är en avbild 

av vår population (Ejlertsson, 1996, 16). 

 

För att hitta ett stickprov som kan representera vår population måste vi först bestämma vilket 

typ av urval vi behöver göra. Det finns inom vetenskapen två huvudsakliga former: 

Sannolikhetsurval som är baserat på slumpmässighet och icke-sannolikhetsurval som inte 

baseras på slumpmässighet (Holme & Solvang, 1997, 183). Vi har i vår studie valt att 
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använda oss av ett tvådelat icke-sannolikhetsurval. Vi har först ställt upp ett antal kriterier 

som serierna där klubbarna är aktiva måste uppfylla för att sedan ställa upp ett antal kriterier 

som företagen/sponsorerna måste uppfylla. 

 

De kriterier som serierna måste uppfylla är följande: 

 Medieintresse – Klubbarna i serierna skall synas mycket i media 

 Publik – Serierna skall ha ett starkt publikstöd 

Urvalet i vår undersökning blev företag som sponsrar elitidrottsklubbar inom två serier som 

enligt oss påverkats mest av kommersialiseringen i Sverige. Dessa är Allsvenskan i fotboll för 

herrar och Elitserien i ishockey för herrar. Publiksnittet i Allsvenskan är högst med ett 

publiksnitt på 7326 åskådare per match. Elitserien har 6393 åskådare per match. Den serie 

som ligger på tredje plats i publiksnitt är Elitserien i speedway som har 2898 åskådare per 

match, vilket är mindre än hälften av Elitserien i ishockey. (Idrottens affärer, 2012) Med 

anledning av det höga intresset har mediabolaget Cmore köpt tv-rättigheterna och erbjuder nu 

möjligheten att följa samtliga matcher i Allsvenskan och Elitserien (cmore.se). Klubbarna i 

Allsvenskan och Elitserien har med anledning av detta stora möjligheter att kunna erbjuda 

sponsorerna medieexponering som kan konkurrera med traditionell reklam i TV. Klubbar som 

exempelvis Leksand och Djurgården i hockeyns andradivision, Hockeyallsvenskan och 

Hammarby i andradivisionen i fotboll, Superettan har ett starkare publikstöd än några av 

klubbarna i Allsvenskan och Elitserien. Vi har trots detta inte valt att inkludera dem i studien 

då matcherna i Hockeyallsvenskan och Superettan inte visas på TV i samma utsträckning och 

därmed inte har lika hög medieexponering.  

 

De kriterier som företagen/sponsorerna behövde uppfylla var antingen: 

1. Arenasponsor - Företagets namn förknippas med klubbens arena 

2. Tröjsponsor – Företagets namn skall synas på matchtröjan 

3. Huvudsponsor – Benämnas som topp 5 sponsor på klubbarnas hemsida 

Anledningen till att vi valt dessa kriterier är att de företag som uppfyller någon av dessa är en 

av klubbarnas viktigaste sponsorer. Vi valde att rikta in oss mot företag som var 

huvudsponsorer då vi anser att det är en större chans att de sponsringsansvariga i företagen är 

erfarna, professionella och faktiskt arbetar med att stärka företagets varumärkesimage och 

varumärkesmedvetenheten samt förbättra relationerna med företagets intressenter. Vi 

bedömer att chanserna är högre att ett företag som sponsrat klubben med mer pengar och 

därmed fått sin logotyp på arenan eller matchtröjan tänkt igenom sitt beslut och inte bara 

sponsrat klubben för att exempelvis försäljningsansvarige på klubben råkade komma och 

hälsa på när chefen var på ett bra humör. Vi vill komma åt företag som aktivt valt en klubb 

och därmed kan hjälpa elitidrottsklubbarna att förstå vad ett företag efterfrågar hos dem som 

elitidrottsklubb.  

 

För att hitta klubbarnas största sponsorer har vi studerat respektive klubbs hemsida. De flesta 

klubbarna har på sin hemsida kategoriserat sina sponsorer efter hur mycket pengar de sponsrar 

med och benämner de viktigaste sponsorerna med namn som, förstafemman, huvudsponsorer, 

platinumsponsorer etc. Vi har i vårt urval valt fem sponsorer från varje klubb. Om det var 

möjligt valde vi alla fem sponsorerna från den högst rankade kategorin. Fanns det fler än 6 i 

den kategorin valde vi slumpmässigt ut vilka 5 vi skulle använda oss av. Om det fanns färre 

än fem sponsorer i denna kategori valde vi slumpmässigt ut kvarstående företag från en lägre 

kategori av sponsorer. När klubbarna har valt att inte kategorisera sina sponsorer har vi först 

valt arenasponsorn och sedan de sponsorer som syns på matchtröjorna eftersom det ger mest 
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exponering och därmed troligen kostat mest för sponsorerna. När det funnits fler än 5 

sponsorer på matchtröjorna har vi slumpvis valt ut dessa sponsorer. De sponsorer som 

sponsrar fler än en klubb har vi valt att enbart undersöka en gång. Detta oberoende om 

företaget varit huvudsponsor i flera klubbar. 

 

Detta urval ledde till att vi tog fram en lista på 80 företagsnamn från Allsvenskan (16 lag) och 

60 företagsnamn från Elitserien (12 lag) totalt 140 stycken företagsnamn. När vi började 

undersöka denna lista och gallra bort företag som dök upp som huvudsponsor på fler än en 

klubb blev det bara 100 stycken enskilda företag kvar. Det visade sig att företag som 

sponsrade en klubb i en serie oftast också sponsrade fler klubbar i samma serie. Det var endast 

i ett fåtal fall, oftast där företaget var lokalt förankrat som klubben inte hade en huvudsponsor 

som också sponsrade en annan klubb i Elitserien och Allsvenskan. Detta ledde till att vi fick 

färre företag att kontakta men de företag som fanns kvar hade istället oftast en väldigt tydlig 

inriktning på sponsring av högexponerad elitidrott. Detta medverkade till att vi fick en känsla 

av att företagen hade en tydlig sponsringspolicy där de aktivt sponsrade elitidrott för att 

förstärka sin varumärkeskännedom, image samt relationerna med företagets intressenter.  

5.3 Access 
När vi valt ut vårt stickprov på 100 företag började arbetet att hitta kontaktuppgifter till 

personer på dessa företag som var ansvariga för sponsringsbesluten. Detta visade sig vara 

svårare än vad vi kunnat tro. Vi bestämde oss i ett tidigt skede att vi först skulle söka igenom 

företagens hemsidor för att på så sätt hitta rätt kontaktuppgifter. Detta visade sig snabbt vara 

svårt då väldigt få företag lagt ut kontaktuppgifter till den sponsringsansvarige på företaget. 

Vi tog då istället beslutet att ringa företagets växel och genom dem inhämta 

kontaktuppgifterna. Detta sätt var väldigt effektivt då vi snabbt kom i kontakt med rätt person. 

Utav de 100 företag vi valt ut lyckades vi få tag i kontaktuppgifter till 95 företag. De 

resterande 5 företagen lyckades vi inte få tag på då det inte gick att få fram numret till deras 

växel eller en giltig e-postadress. Ett problem vi nu stötte på var att vi i 7 fall fått en e-

postadress som var felaktig. Vi tog då kontakt med växeln igen för att få den rätta adressen. 

Detta fungerade i 5 av fallen då vi bara missuppfattat namnet på personen. I 2 av fallen kunde 

personen i växeln inte få fram en giltig e-postadress vilket gjorde att vi inte kunde ta kontakt 

med den ansvarige på de företagen. Ett avslutande problem som vi stötte på var att personen 

som var ansvarig för sponsringsbesluten var på semester och därmed inte kunde besvara 

enkäten förrän efter jul. Detta skede i 3 fall. Med anledning av de problem vi hade med att få 

tag i personer som kunde besvara enkäten slutade det med att vi endast kunde kontakta 90 

företag.  

5.4 Pilotstudie 
När man själv formulerar frågor i en enkät är risken stor att andra personer inte uppfattar 

frågorna på samma sätt (Ejlertsson, 1996, 31). För att testa vår enkät och försäkra oss om att 

andra förstod den på samma sätt som oss skickade vi ut den till tio stycken vänner. Vi 

skickade ut den till personer som dagligen arbetar inom föreningslivet och näringslivet men 

även till personer som studerar på Umeå Universitet. Detta gjorde att vi kunde få inputs från 

personer som såg på arbetet med olika ögon. De gav oss feedback på hur vi skulle formulera 

oss och hur de uppfattade enkäten. De uppfattade att vi använt oss av dubbla negationer när vi 

ställt våra frågor. Detta löste vi genom att formulera påståenden istället för raka frågor. När 

våra vänner gett sitt godkännande tog vi kontakt med en forskare på Umeå universitet som 

forskar om elitidrott i Sverige. Han bekräftade att vi fått med de viktigaste svarsalternativen 

och att vi tagit med de väsentligaste egenskaperna hos en elitidrottsklubb. Han kom även med 

förslaget att vi skulle ta med en fråga om hur klubbens organisation och ledning påverkade 
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företagens sponsring. Detta lede till att vi tog med en fråga om hur förtroendet till klubbens 

ledning påverkade företagens vilja att sponsra klubben.  

5.5 Enkätens konstruktion 
Vi har använt oss av Googles enkättjänst för att skapa vår webbenkät. Vi ansåg att Googles 

enkättjänst hade alla de funktioner som vi efterfrågade. Ett stilrent utseende och bra analytiska 

verktyg som effektiviserade bearbetningen av våra enkätsvar. Vår webbenkät skickades ut via 

e-postmeddelande och innehöll ett följebrev som bestod av en presentation av oss som 

författare till studien, vad enkäten avsåg att undersöka, vad syftet var med studien, att enkäten 

var frivillig att utföra, hur lång tid enkäten tog att utföra, hur lång tidsfristen var för att 

besvara enkäten och att enkäten var helt anonym. Eftersom att vi enbart pratat med växeln och 

inte var helt säkra på att enkäten skickats till rätt person bad vi dem även att vidarebefordra 

meddelandet om det skickats till fel person.  Följebrevet finns i sin helhet i bilaga 1. 

 

Egenskaperna vi valt att undersöka har delats in ett positivt påstående och ett negativt 

påstående. Exempelvis: Vi vill sponsra klubbar som har spelare med ett positivt rykte. Vi 

undviker att sponsra klubbar som har spelare med ett dåligt rykte. Anledningen till att vi valt 

att ställa två påståenden istället för en fråga för varje egenskap är att en klubb exempelvis kan 

ha höga publiksiffror som gör att företagen vill sponsra dem eller låga publiksiffror som gör 

att ett företag undviker att sponsra dem. Vår bedömning är att företagen annars skulle tänka 

på den positiva eller negativa sidan med egenskapen och inte ha i åtanke att en egenskap kan 

vara både negativ och positiv. Vi anser att vår studie får en bättre bredd om vi inkluderar både 

en negativ och positiv sida av den undersökta egenskapen. 

 

Vi kommer i vår enkät även att inkludera ett antal övriga frågor om sponsring där vi vill 

undersöka hur långa sponsringsavtal som företagen vill skriva, om företagen tar hjälp av 

externa konsulter vid sina sponsringsbeslut, hur företagen ser på sin framtida sponsring samt 

hur viktig den lokala förankringen av elitidrottsklubben är för sponsorerna. Svaren på dessa 

frågor förväntas ge elitidrottsklubbarna en bättre inblick i hur företagen ser på sponsring och 

på så sätt förbereda dem för kontakten med nuvarande och potentiella sponsorer. 

 

Vi har valt att strukturera vår enkät så att de positiva egenskaperna kommer före alla de 

negativa egenskaperna. Detta skapar en tydligare bild för respondenterna. Hade vi istället haft 

ett positivt och ett negativt påstående kring samma egenskap efter varandra tror vi att det hade 

uppfattats som att vi frågade samma sak två gånger. Vilket hade lett till att det varit svårare att 

förstå vad vi ville att företagen skulle besvara. 

 

Vid utformandet av enkäten har vi tittat på tidigare studier om vilka olika mål och motiv 

företag har med sin sponsring. Vi har kommit fram till att företagens mål och motiv kan delas 

upp i tre kategorier. Öka medvetenheten om varumärket, förbättra imagen och förbättra 

relationerna med företagets intressenter. Med detta i åtanke har vi tagit fram ett antal 

egenskaper som vi anser relaterar till respektive motiv och mål, se figur nedan för mer 

information om egenskaperna. Med anledning av detta kan det vara logiskt att samla alla 

frågor inom samma motiv och bilda ett index över den variabel som undersökts. Istället för att 

då bara analysera var fråga för sig kan vi istället skapa ett index för denna variabel vilket 

betyder att alla svaren summeras till en poäng. Olsson och Sörensen (2011, 198) menar att 

detta kan göras då man avser att mäta en egenskap eller en individuell specifik faktor, vilket 

stämmer in på vår studie. Detta skapar även en högre reliabilitet i egenskapen som studeras 

och ger även studien möjlighet till en högre validitet. Detaljnivån i studien kan dock drabbas 

av ett användande av index menar Olsson och Sörensen (2011, 198-199). Vi kommer därför 
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att även analysera varje egenskap både positiv som negativ var för sig och ställa dem mot 

varandra. Detta ger oss en djupare kunskap om varje enskild egenskap och ger oss en 

möjlighet att ta reda på vilken som är enskilt viktigast. 

 

I denna studie har den så kallade ”likertskalan” använts. Denna typ av skala används ofta 

tillsammans med påståenden där respondenterna får instämma eller ta avstånd från dessa 

påståenden. Detta brukar oftast göras tillsammans med en 5-gradig eller 7-gradig skala där de 

svarande antingen kan ta avstånd helt från påståendet vilket betyder 1 på skalan, eller 

instämma helt, vilket betyder 5 eller 7 på skalan (Ejlertsson, 1997, 80). Vi har valt att använda 

oss av en 7-gradig skala då det bör ge oss en större spridning på svaren och därmed göra det 

enklare att jämföra klubbarnas egenskaper mot varandra. En 7-gradig skala har dock sina 

nackdelar då den kräver att respondenterna måste ta ett mer tydligt och därmed svårare 

ställningstagande. Vi anser trots detta att en 7-gradig skala passar bäst för vår studie då vi får 

ett mer exakt resultat.  

 

Enkäten har avslutats med att vi frågade företagen om de kunde skriva sitt företagsnamn. 

Anledningen till detta vara att vi då skulle kunna veta vilket företag som hade besvarat 

enkäten och därmed skulle de slippa få ett påminnelsebrev trots att de svarat. Vi var tydliga 

med att detta vara frivilligt och att deras anonymitet skulle stanna hos oss som forskare. 

  

I tabellen nedan presenteras en sammanfattande bild av hur enkäten är uppbyggd. Antalet 

frågor, variablernas placering i teorikapitlet samt dess ursprung sammanfattas på ett 

överskådligt sätt. En mer ingående förklaring av användandet och uppbyggnaden av enkäten 

följer även nedan. Enkäten i sin helhet går att finna i bilaga 2. 
 

Tabell 2, Motiv och tillhörande egenskaper 

Teori/Motiv Egenskaper Frågor Forskning 

Varumärkesmedvetenhet Publiksnitt 1 & 15 Boshoff & Gerber, 2007; Derbaix & 
Lardinoit, 2001; Johar & Pham, 
1999; Olson & Thjømøe, 2009; 
Breuer & Rumpf, 2011; Becker-
Olsen et al, 2006, 61 

 Medieexponering 2 & 16 Keller, 2008; 

 Supportstöd utanför arenorna 3 & 17 Derbaix & Lardinoit, 2001 

 Andra sponsorer 11 & 25 Mikhailitchenko et al., 2012; Breuer 
& Rumpf, 2011 

 Brand image Spelarnas image 5 & 19 Pelsmacker et al., 2010 

 Fansens image 6 & 20 Pelsmacker et al., 2010 

 Imageöverensstämmelse 7 & 21 Gwinner & Swanson, 2003; Cheng, 
2011 

 Klubbens prestation 4 & 18 Pope et al., 2009 

 Ungdomsverksamhet (CSR) 12 & 26 Borglund et al., 2009; Margolis & 
Walsh, 2003 

 Integration och jämställdhet 
(CSR) 

14 & 28 Borglund et al., 2009; Margolis & 
Walsh, 2003 

 Spelarnas individuella sponsorer 10 & 24 Beech & Chadwick, 2004; 
Meenaghan, 1996; Hoek, 2005 

Relationer Externa relationer 8 & 22 Bottenburg et al., 2012     

 Interna relationer 9 & 23 Fahy & Ryan, 2012    

 Förtroende för ledningen 13 & 27 Krishnan et al., 2006; Chu & Fang, 
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2006    

 

Varumärkesmedvetenhet (1-3, 11, 25 & 15-17) 

Forskare inom sponsring har kommit fram till att företag kan förbättra sin 

varumärkesmedvetenhet med hjälp av sponsring (Boshoff & Gerber, 2007; Derbaix & 

Lardinoit, 2001; Johar & Pham, 1999; Olson & Thjømøe, 2009; Breuer & Rumpf, 2011; 

Becker-Olsen et al, 2006, 61). Med anledning av det har vi formulerat sex stycken frågor som 

alla är kopplade till varumärkesmedvetenhet. Frågorna om publiksnittet på matcherna och 

medieexponeringen är inspirerade från Sengbum och Ross (2012) studie. Frågorna 3 och 17 

handlar om klubbarnas publikstöd utanför arenorna. Anledningen till att vi valt denna 

egenskap är att vi vill särskilja publikstödet på arenan med publikstöd utanför arenan. 

Allsvenskan och Elitserien exponeras så mycket i media att ett starkt publikstöd utanför kan 

innebära att sponsorernas varumärke exponeras till många personer trots att laget har ett lågt 

publikstöd på arenan. Sponsringens effekt på varumärkesmedvetenheten har bevisats påverkas 

av mängden andra sponsorer (Mikhailitchenko et al., 2012; Breuer & Rumpf, 2011). Med 

anledning av det formulerade vi ett negativt och ett positivt påstående om hur företagen 

påverkas av mängden andra företag som sponsrar klubben. (11 & 25) Båda dessa egenskaper 

inspirerades av Sengbum och Ross (2012) studie.  

 

Varumärkesimage (4-7 & 18-21, 12 & 26, 10,24, 14 & 28) 

Med anledning av att förbättra företagets image har bevisats vara ett av de viktigaste motiven 

för företagen (Jiffer & Roos, 1999; Grönkvist, 2000; Lough & Irwin, 2001; Griffiths et al., 

2005; Fyrberg & Söderman 2009) har vi lagt ett stort fokus på egenskaper relaterade till 

image. Påståendena kring spelarnas och fansens image finns med då det är vanligt att spelare 

och fans genererar negativ och positiv publicitet i både Allsvenskan och Elitserien. Studier 

har även visat att spelarnas image kan påverka imageöverförelsen till sponsorn (Pelsmacker et 

al., 2010).  Forskning har visat att det är positivt att det finns en överensstämmelse mellan 

sponsorns och sponsringsobjektets image (Gwinner & Swanson, 2003; Cheng, 2011). Vi vill 

undersöka om detta även är något som företagen efterfrågar. Frågan om lagets prestation är 

kopplad till tidigare forskning som visar att ett vinnande lag oftast får ett bra rykte och att de 

därför är attraktiva att associeras med (Pope et al., 2009). Studier har visat att allt fler företag 

söker efter sätt att visa att de tar ett socialt ansvar (Borglund et al., 2009). Studier har även 

visat att klubbens image kan överföras till sponsorn (Gwinner, 2005).  Vi har därför valt att 

undersöka om klubbens arbete med ungdomsverksamhet och integration och jämställdhet kan 

påverka företagens vilja att sponsra dem. Ett företags sponsring påverkas inte enbart av 

klubbarnas egenskaper utan också av hur andra sponsorer agerar. Det finns idag många 

företag som försöker skapa en positiv association till det sponsrade objektet utan att faktiskt 

sponsra det (Beech & Chadwick, 2004; Meenaghan, 1996; Hoek, 2005). Med anledning av 

det har vi formulerat påståenden om hur sponsringens effekt på företagets image kan påverkas 

av att andra sponsorer individuellt sponsrar en spelare i klubben. 

 

Relationer (8-9, 22-23 & 13, 27) 

Förbättra relationer med företagens intressenter har visat sig var ett viktigt mål och motiv för 

företagen (Jiffer & Roos, 1999; Grönkvist, 2000; Lough & Irwin, 2001; Griffiths et al., 2005; 

Fyrberg & Söderman, 2009; Zinger & O’Reilly, 2010). Företagen kan med hjälp av sin 

sponsring förbättra relationerna både internt (Fahy & Ryan, 2012) och externt (Bottenburg et 

al., 2012) Vi har med anledning av det ställt två positiva och negativa påstående relaterade till 

möjligheten att förbättra relationerna med företagets kunder, anställda, beslutsfattare och 

andra företag. Utifrån vår erfarenhet och på förslag från en forskare på Umeå Universitet har 

vi valt att inkludera en fråga om hur förtroendet till klubbens ledning påverkar företagens vilja 
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att bygga en affärsmässig relation med klubben. Tidigare studier har visat att förtroendet är en 

väldigt viktig egenskap mellan två affärspartner (Chu & Fang, 2006; Krishnan et al., 2006) Vi 

har ej identifierat några studier gjorda på vikten av förtroendet mellan sponsorn och 

sponsringsobjektet. Med anledning av att sponsringsavtalen idag oftast är affärsmässiga anser 

vi att denna egenskap bör finnas med i vår undersökning.  

Övriga frågor 

Under 2011 spenderades det totalt 48,6 miljarder dollar globalt på sponsring (IEG, 2012). 

Största delen investeras i idrottssponsring med anledning av de kommersiella möjligheterna 

som idrotten erbjuder. (Bottenburg et al., 2012, 18) I Sverige spenderades det 2011, 5,840 

miljarder kronor på sponsring vilket är en ökning med 7,6 % sedan 2010. I Sverige omsätter 

sponsringen idag mer än vad reklam i televisionen gör (Djerf, 2012). Vi vill i vår studie ta 

reda på om denna utveckling kommer att fortsätta och har därför ställt frågan till företagen om 

de tror att de kommer att öka sina investeringar i sponsring i framtiden. 

 

Stödet till idrotten i Sverige går så långt tillbaka som till 1917 då en företagare donerade 

pengar till en skidbacke (Roos & Algotsson, 1996, 9). På den tiden såg man sponsring som en 

gåva från företag utan krav på någon motprestation från sponsringsobjektet. Under 70 och 80-

talet började företagen upptäcka sponsringens potential som marknadsföringsverktyg. 

Sponsringen sågs inte längre som en gåva utan som en marknadsföringsinvestering som skulle 

ge något tillbaka till företaget (Fahy & Ryan, 2012, 1134). Idag definieras sponsring som en 

“affärsmässig överenskommelse där en sponsor, t.ex. ett företag, finansiellt stöder bl.a. sport- 

eller kulturevenemang i utbyte mot möjligheten att göra reklam på t.ex. arenor eller 

idrottskläder” (Nationalencyklopedin, 2012). Vi har under uppsatsen uppmärksammat att det 

finns ett antal marknadsföringsbyråer som har specialiserat sig mot idrottssponsring. Med 

anledning av detta utbud av externa konsulter och det faktum att sponsringen idag ses som en 

”affärsmässig överenskommelse” har lett till att vi vill undersöka om företagen använder sig 

av externa konsulter när de skall teckna nya sponsringsavtal. Vi har även valt att ställa frågan 

hur långa sponsringsavtal företagen föredrar att skriva. Vi vill med denna fråga se om 

företagen ser sponsringen som ett långsiktigt affärssamarbete. Vi har avslutningsvis valt at 

ställa en fråga om företagen har huvuddelen av sin verksamhet i den stad där klubben de 

sponsrar är aktiv. Anledningen till att vi valt att inkludera denna fråga är för att ta reda på hur 

viktig klubbens geografiska placering är när företagen skall besluta vem de skall sponsra. Vi 

vill se om stödet till den lokala idrotten lever kvar från tiden då tiden då företagen såg 

sponsringen som en gåva till den lokala idrotten utan krav på motprestation (Roos & 

Algotsson, 1996, 9). 

5.6 Påminnelsebrev 
Vår webbenkät fick bra respons de första två dagarna då 20 utav de 90 personerna vi nått fram 

till valt att besvara enkäten. Detta avtog dock kraftigt efter dessa två dagar och efter sju dagar 

hade endast 21 person besvarat enkäten. Vi skickade efter sju dagar ut ett påminnelsebrev. 

Enligt Ejlertsson (1996, 70) skall påminnelsebrevet vara kortfattat, innehålla en resumé av 

syftet samt i positiva ordalag fråga varför personen inte besvarat enkäten. Vårt brev innehöll 

information om att de fått ett meddelande för en vecka sedan och kortfattad information om 

syftet med studien. Brevet innehöll även information om när enkäten skulle stängas och 

positiva ord om varför de inte besvarat enkäten. Ett företag svarade på vårt första e-

postmeddelande och tackade för möjligheten men ansåg att frågorna i studien inte var 

anpassade till deras sponsring då de enbart sponsrade två elitidrottsklubbar. Ett annat företag 

svarade och tyckte att enkäten inte var anpassad till deras företag då de enbart sponsrade 

arenan där klubben spelade.  Vi valde därför att lägga till ett stycke i påminnelsebrevet där vi 

skrev: ”Kan ibland kännas som att frågorna inte är anpassade till ert företag, men vi är 
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intresserade av att veta hur alla företag som sponsrar värderar dessa egenskaper. Detta innebär 

att det inte gör något om ditt företag bara sponsrar ett lag eller flera lag, eller om ni enbart 

sponsrar arenor där klubbarna spelar.”  

 

Påminnelsebrev fick tyvärr väldigt dålig respons och efter ännu en vecka hade vi enbart fått in 

25 stycken svar. Vi valde då att ringa upp de personer som inte besvarat enkäten. Detta var 

väldigt tidskrävande då de personer som arbetade med sponsringsfrågorna på företagen var 

väldigt upptagna. Vi fick dock tag i 10 stycken personer som lovade att besvara enkäten så 

snabbt de fick tid. Den 14 december stängde vi webbenkäten. Då hade 34 personer besvarat 

enkäten. Påminnelsebrevet finns i sin helhet i bilaga 3. 

5.7 Bortfallsanalys  
Vår enkät nådde ut till 90 stycken sponsringsansvariga och 34 av dessa besvarade enkäten. 

Trots att vi skickat ut ett påminnelsebrev och försökt ringa upp de personer som mottagit 

enkäten hade vi därmed ett bortfall på 63 %. Eftersom vi anser att det varit ett högt bortfall 

har vi försökt att analysera vad detta bortfall kan bero på samt vilka typer av företag som 

besvarade enkäten och vilka företag som inte besvarade enkäten.  

 

När vi tog kontakt med företagen visade det sig att trots att många av företagen omsatta 

hundratals miljoner och hade flera hundra anställda var det många företag som inte hade 

någon anställd som hade som huvuduppgift att arbeta med sponsring. I många fall var det 

verkställande direktören eller någon annan högt uppsatt person inom företaget som hanterade 

sponsringsfrågorna. Dessa personer är väldig upptagna och vi gör bedömningen att en 

universitetsenkät inte ligger högst upp på deras prioriteringslista.  

 

En annan orsak till det höga bortfallet kan vara att enkäten skickades ut i december. Under 

december bedömer vi att det finns mycket att göra inför julen. Hade enkäten istället skickats 

ut några månader tidigare bedömer vi att bortfallet hade varit lägre. 

 

Vid besvarandet av enkäten gav vi företagen möjlighet att vara anonyma genom att de 

frivilligt fick avsluta enkäten med att skriva sitt företagsnamn. Vi bedömde att anonymiteten 

skulle ge företagen en möjlighet att vara öppna och ärliga i sina svar utan att vara rädda att 

svarta ned företagets rykte. Utav de 34 företag som besvarade enkäten vara det 20 företag som 

avslutade enkäten med sitt företagsnamn. Detta gör det svårt att analysera vilka företag det var 

som inte besvarade enkäten. Det vi dock kan se var att 7 utav de 20 företag som skrev sitt 

företagsnamn vara arenasponsor och därmed troligen den sponsor som gått in med mest 

pengar. Detta bedömer vi beror på att dessa företag är mest engagerade i sin sponsring och 

därmed känner störst vilja att besvara enkäten. 

 

Vi kunde när vi analyserade de företag som skrev sitt namn på enkäten även se att en stor 

andel var företag som har sitt huvudkontor i Norrland, 10 av 20 företag. Detta trots att 

Norrland endast representeras av ett fåtal klubbar i Elitserien och Allsvenskan. Detta bedömer 

vi bero på att Umeå Universitet är mer välkänt i Norrland och de sponsringsansvariga därmed 

känner ett större ansvar att besvara enkäten än ansvariga som inte har någon koppling till 

Umeå Universitet. Med anledning av den låga svarsfrekvensen och det faktum att många 

företag valt att vara anonyma är vi medvetna om att vi inte kan dra några slutsatser över vilka 

företag som besvarat enkäten. Vi anser trots det att det är viktigt att vi delar med oss av den 

känsla vi fått när företagen besvarat vår enkät så att ni som läsare får en övergripande bild av 

den process vi gått igenom.  
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6. Sanningskriterier 
I detta kapitel kommer vi att introducera begreppen validitet och reliabilitet för att sedan visa 

hur vi i vår studie om idrottssponsring har arbetat för att stärka dessa. Detta kapitel kommer 

att möjliggöra för läsaren att kritiskt granska tillförlitligheten i studien och de metoder vi valt 

att använda. 

6.1 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om hur väl det mätinstrument vi som forskare använder mäter det vi vill 

undersöka (Ejvegård, 2003, 70). I vårt fall handlar det om kvalitén i vår enkätundersökning. 

För att öka reliabiliteten i vår enkätundersökning har vi genomfört en pilotstudie. Den första 

enkäten vi skickade ut var uppställd i form av ett antal negativa och positiva frågor gällande 

de egenskaper vi ville undersöka. Denna enkät fick kritik då respondenterna hade svårt att 

förstå skillnaderna mellan de negativa och positiva egenskaperna och verkade uppfatta 

enkäten på olika sätt. Vi tog åt oss av denna kritik och ändrade upplägget på enkäten genom 

att istället använda oss av negativa och positiva påståenden. Detta fick mycket positiv kritik 

och vi uppfattade att respondenterna på pilotstudien uppfattade frågorna på samma sätt. Trots 

att vi genomfört en pilotstudie och respondenterna uppfattade enkäten på samma sätt 

säkerställer det inte att de som besvarade vår slutgiltiga enkät uppfattade den på samma sätt. 

Respondenterna i vår undersökning består enligt vår uppfattning till största del inte av 

personer med samma utbildning eller bakgrund som exempelvis revisorer, brandmän eller 

läkare som alla kräver samma typ av utbildning. Det finns inget utbildningskrav för att syssla 

med sponsringsfrågor och området är fortfarande väldigt nytt. Reliabiliteten i vår 

undersökning skulle därmed kunna ifrågasättas då personer som besvarat vår enkät har olika 

bakgrunder och därmed troligen inte har samma kunskaper om de teorier vi använt oss av för 

att ta fram påståendena till enkäten. Vi har arbetat hårt för att ta fram påståenden som grundar 

sig i sponsringsteorier men skall uppfattas på samma sätt oberoende vilken akademisk och 

praktisk bakgrund respondenten har. Detta har vi försökt säkerställa genom att skicka ut vår 

pilotstudie till personer med olika akademiska samt praktiska erfarenheter. Ejvegård (2003, 

71) menar att ett effektivt sätt att testa en undersöknings reliabilitet är att göra en återtestning 

där samma individ får samma fråga två gånger. Detta anser vi skulle ha varit det bästa sättet 

att ökat reliabiliteten på vår undersökning. I vårt fall var detta tyvärr inte möjligt då vi hade 

stora problem att få in tillräckligt många svar på vår enkät och därmed inte hade den tid som 

skulle behövts för att skicka ut vår enkät ännu en gång.  

6.2 Validitet 
En undersöknings validitet mäts i hur stor utsträckning forskarna lyckas mäta vad de syftar på 

att mäta (Ejvegård, 2003, 73). I vårt fall handlar det om hur väl vi som forskare lyckat besvara 

vår problemformulering: Hur viktiga är enskilda egenskaper hos elitidrottsklubbar i högt 

exponerade serier i Sverige när svenska företag skall sponsra dem? Vad är viktigt att tänka på 

vid kontakten med företagen? Vi har stärkt validiteten i vår studie genom att använda oss av 

vetenskapligt bevisade teorier om sponsorernas motiv till sponsring samt vad företagen kan 

uppnå med sin sponsring. Vi har gått igenom alla relevanta teorier och artiklar som vi kunnat 

finna om idrottssponsring i Sverige och utomlands och känner med stor säkerhet att vår 

undersökning innehåller de viktigaste egenskaperna som kan påverka ett företag när de skall 

sponsra en högt exponerad elitidrottsklubb i Sverige. Trots att större delen av den litteratur vi 

använt oss av kommer från studier utanför Sverige, känner vi att vi har lyckats koppla dessa 

studier till svensk idrotts- och företagskultur genom att lägga in litteratur som visar hur den 

svenska idrotts-och företagskulturen i Sverige ser ut idag. Vi har i vår studie lagt in frågor om 
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förtroende vid relationer samt socialt ansvarstaganden som bevisats vara väldigt viktigt för 

svenska företag. Egenskaper hos elitidrottsklubbar är ett relativt nytt forskningsområde inom 

sponsringen och endast ett fåtal tidigare studier har gjorts på området varav ingen har 

genomförts på den svenska sponsringsmarknaden. Eftersom vi är de första forskarna som 

genomför en studie om egenskaper hos högt exponerade elitidrottsklubbar i Sverige är det 

svårt att säkerställa hur väl vi faktiskt lyckats mäta det vi vill undersöka. Validiteten i 

påståendena skulle kunna ifrågasättas då det är första gången som dessa påståenden används i 

en studie. Vi anser dock som vi skrivit innan att validiteten är tillräckligt hög eftersom att 

påståendena till sin helhet grundar sig från vetenskapliga teorier.  

 

Vår studie genomfördes under december 2012 vilket var 1,5 år efter den publicerades. Detta 

skulle kunna göra att man ifrågasätter om svenska företag har samma syn på egenskaper hos 

elitidrottsklubbar i högt exponerade serier idag som för 1,5 år sedan då undersökningen 

genomfördes. Eftersom vi fortfarande befinner oss i lågkonjunktur och det inte har inträffat 

några väsentliga händelser som bör påverka företagens syn på elitidrottsklubbar i högt 

exponerade serier är vår bedömning att vi trots detta har kunnat besvara vår 

problemformulering. Vi är dock medvetna om att detta kan leda till att undersökningen 

ifrågasätts.  

 

Inom vetenskapen pratar forskarna även om extern validitet vilket enligt Bryman och Bell 

(2011, 51) handlar om hur väl ett resultat från en studie kan generaliseras till andra grupper 

utöver de specifika respondenterna. Vi hade som mål att med vår studie kunna besvara: Hur 

viktiga enskilda egenskaper är hos elitidrottsklubbar i högt exponerade serier i Sverige när 

svenska företag skall sponsra dem? Vad är viktigt att tänka på för elitidrottsklubbarna vid 

kontakten med företagen? Vi anser att vårt urval representerar populationen av företag som 

sponsrar högt exponerade elitidrottsklubbar och att alla företag gavs en chans att besvara 

enkäten vilket gör att resultatet därmed skulle kunna generaliseras. Vi måste dock tyvärr vara 

ärliga och säga att vi inte har hittat ett effektivt sätt att nå ut till vårt urval och känner med 

anledning av det stora bortfallet och de fåtal svar vi fått (34 stycken) att det kan vara svårt att 

generalisera våra svar till hela vår population.  Resultatet av studien är trots detta mycket 

intressant och borde kunna ligga till grund för fortsatta studier inom området. 
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7. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer vi att redovisa undersökningens resultat vilket kommer att visa hur 

viktiga enskilda egenskaper är hos elitidrottsklubbar i högt exponerade serier i Sverige när 

svenska företag skall sponsra dem. Vi ämnar även belysa vad som är viktigt att tänka på för 

elitidrottsklubbarna vid kontakten med företagen. Vi kommer först att presentera två tabeller 

som rangordnar påståendena om de negativa och positiva egenskaperna efter vilket svarssnitt 

de fått på enkäten.. Vidare kommer en tabell där vi slagit samman snitten för de positiva och 

negativa påståendena för respektive egenskap och sedan rangordnat dem. Genomsnittsvaren 

för respektive egenskap kommer sedan analyseras och återkopplas till teorin. Efter detta 

kommer vi presentera en tabell där vi delat in påståendena efter image, varumärkeskännedom 

och relationer. Kapitlet kommer sedan att avslutas med resultatet från de övriga frågorna. 

7.1 Sammanfattning av de positiva påståendena 
I tabellen nedan har vi sammanställt de genomsnittliga svaren för alla positiva påståenden och 

listat dem med de påståenden som fått det högsta snittsvaret överst. Vi kommer i texterna 

nedan att kategorisera alla snittsvar över 4 som högt och alla under 4 som lågt. Det första vi 

ser när vi sammanställer resultaten är att de positiva påståendena har fått genomgående höga 

svar. Vi ser att de fem påståenden som toppar listan alla har fått över 6 i snitt. Det påstående 

som fått högst snittsvar är förtroendet för klubbarnas ledning och det som fått lägst snittsvar är 

stjärnspelarnas individuella sponsorer. 

 
Tabell 3, Snittsvar positiva påståenden 

Rank Snitt 
 

Påstående 

1 6,56 13 Vi vill sponsra klubbar med en ledning vi har förtroende för. 

2 6,29 12 Vi vill sponsra klubbar som har en väl fungerande ungdomsverksamhet. 

3 6,18 5 Vi vill sponsra klubbar som har spelar med ett positivt rykte. 

4 6,15 7 Vi vill sponsra klubbar som har en image som stämmer överens med vårt företags 
image. 

5 6,09 6 Vi vill sponsra klubbar som har fans med ett positivt rykte. 

6 5,58 3 Vi vill sponsra klubbar som har ett starkt supporterstöd utanför arenan. 

7 5,47 2 Vi vill sponsra klubbar som syns mycket i media. 

8 5,29 14 Vi vill sponsra klubbar som aktivt arbetar med integration- och 
jämställdhetsfrågor. 

9 5,26 9 Vi vill sponsra en klubb som ger oss bra möjligheter att anordna event för våra 
anställda och kunder. 

10 5,06 1 Vi vill sponsra klubbar med höga publiksiffror. 

11 5,03 11 Vi vill sponsra klubbar som inte är sponsrade av konkurrerande företag. 

12 4,88 8 Vi vill sponsra klubbar som erbjuder ett forum där vi ges möjlighet att knyta 
kontakter med andra företag och viktiga beslutsfattare. 

13 4,24 4 Vi vill sponsra klubbar som vi bedömer kommer vara resultatmässigt 
framgångsrika. 

14 2,33 10 Vi vill sponsra klubbar där stjärnspelarna inte är sponsrade av något annat företag.      
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7.2 Sammanfattning av de negativa påståendena 
I tabellen nedan har vi sammanställt de genomsnittliga svaren för alla negativa påståenden 

och listat dem med de påståenden som fått det högsta snittsvaret överst. Vi ser även när vi 

sammanställer resultaten på de negativa påståendena att de har fått genomgående höga svar. 

Förtroende får även högst snitt bland de negativa påståendena, om än med ett något lägre snitt 

än det positiva påståendet. De påståenden som har fått lägst snitt av de negativa påståendena 

är klubbens prestation. 

 
Tabell 4, Snittsvar negativa påståenden 

Rank Snitt 
 

Påstående 

1 6,24 27 Vi undviker att sponsra klubbar med en ledning vi saknar förtroende för. 

2 6,03 21 Vi undviker att sponsra klubbar som har en image som inte stämmer överens 
med vårt företags image. 

3 5,76 19 Vi undviker att sponsra klubbar som har spelare med ett dåligt rykte. 

4 5,68 20 Vi undviker att sponsra klubbar som har fans med ett negativt rykte. 

5 5,29 26 Vi undviker att sponsra klubbar som saknar en väl fungerande 
ungdomsverksamhet. 

6 5,15 28 Vi undviker att sponsra klubbar som inte arbetar aktivt med integration- och 
jämställdhetsfrågor. 

7 4,53 25 Vi undviker att sponsra klubbar som är sponsrade av konkurrerande företag. 

8 3,88 16 Vi undviker att sponsra klubbar som har ett svagt supporterstöd utanför 
arenan. 

9 3,85 23 Vi undviker att sponsra klubbar som inte ger oss bra möjligheter att anordna 
event för våra anställda och kunder. 

10 3,73 22 Vi undviker att sponsra klubbar som inte erbjuder ett forum där vi kan träffa 
andra företag och viktiga beslutsfattare. 

11 3,26 17 Vi undviker att sponsra klubbar som inte syns mycket i media. 

12 3,12 24 Vi undviker att sponsra klubbar där stjärnspelarna sponsras av ett annat 
företag. 

13 3,12 15 Vi undviker att sponsra klubbar med lågt publiksnitt. 

14 3,09 18 Vi undviker att sponsra klubbar som vi bedömer kommer att tillhöra 
bottenskiktet av tabellen. 
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7.3 Sammanfattning av positiva och negativa påståenden. 
I tabellen nedan har vi slagit ihop snittet för de positiva och negativa påståendena kring varje 

egenskap för att se hur respektive egenskap påverkar företagen totalt sett. Efter denna 

sammanslagning kan vi se att förtroende är den egenskap som ganska tydligt sticker ut som 

den med störst påverkan på företagens beslut. Imageöverensstämmelse samt spelarnas- och 

fansens rykte ligger i topp efter förtroende och huruvida stjärnspelarna är sponsrade av andra 

företag, klubbarnas framgång samt publiksnitt är de faktorer som ligger i botten. Efter tabellen 

kommer vi att redovisa resultatet mer tydligt samt analysera varje egenskap med hjälp av 

teorin. 

 
Tabell 5, Snittsvar per egenskap 

Faktor Påstående Positivt snitt Negativt snitt Totalt snitt 

Förtroende 13 & 27 6,56 6,24 6,41 

Image överensstämmelse 7 & 21 6,15 6,03 6,09 

Spelarnas rykte 5 & 19 6,18 5,76 6 

Fansens rykte 6 & 20 6,09 5,68 5,91 

Ungdomsverksamhet 12 & 26 6,29 5,29 5,8 

Integration och jämställdhet 14 & 28 5,29 5,15 5,25 

Konkurrenter 11 & 25 5,03 4,53 4,75 

Medieexponering 2 & 16 5,47 3,88 4,68 

Interna kontakter 9 & 23 5,26 3,85 4,59 

Starkt supporterstöd utanför 
arenan 

3 & 17 5,58 3,26 4,44 

Externa kontakter 8 & 22 4,88 3,73 4,33 

Publiksnitt 1 & 15 5,06 3,12 4,09 

Framgångsrikt lag 4 & 18 4,24 3,09 3,66 

Stjärnspelare ej sponsrade av 
andra 

10 & 24 2,33 3,12 2,74 

 

Förtroende för ledningen 

Intern rank: 1 Totalt snitt: 6,41 
 

Figur 3, Förtroende för ledningen 

 
Enligt Krishnan et al (2006, 894-895) är förtroende en av de viktigaste egenskaperna inom 

affärsvärlden. Resultatet från vår studie visar att förtroende har fått högst svarssnitt på 6,41 

vilket visar på att det är en mycket viktig egenskap när de undersökta svenska företagen skall 

sponsra en elitidrottsklubb i en högt exponerade serie i Sverige. Detta resultat är i linje med 
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Nyholm och Svenssons (2009, 23) resonemang om att de flesta elitidrottsföreningar idag drivs 

som ett företag och att sponsringsavtalen inte längre är en filantropisk gåva utan istället kan 

ses som ett mer omfattande åtagande. Chu & Fang (2006, 225) studie på förtroende inom 

affärsvärlden visar även på att det finns ett positivt samband mellan förtroende och 

engagemang, det vill säga att desto högre förtroende, desto större engagemang.  

 

Imageöverensstämmelse 
Intern rank: 2 Totalt snitt: 6,09 
 

Figur 4, Imageöverensstämmelse 

 
Tidigare forskning har visat att det är positivt att det finns en överensstämmelse mellan 

sponsorn och sponsringsobjektets image och att företag bör försöka hitta sponsringsobjekt 

med liknande image (Gwinner & Swanson, 2003; Cheng, 2011). Resultatet från vår studie 

visar att imageöverensstämmelse fått det näst högsta svarsnittet vilket visar att de tillfrågade 

företagen värderar elitidrottsklubbar som har en image som stämmer överens med företagets 

image. 

 

Spelarnas image 

Intern rank: 3 Totalt snitt: 6,00 
 

Figur 5, Spelarnas image 

 
Enligt Pelsmacker et al (2010, 240) är det en vanlig metod för sponsrande företag att använda 

sig av kända människor som kanal för att påverka vilka som associeras med ett visst 

varumärke. Resultatet från vår studie visar att de undersökta företagen tycker att spelarnas 

image är en viktig egenskap då denna egenskap har fått det tredje högsta svarssnittet. 
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Fansens image 

Intern rank: 4 Totalt snitt: 5,91 
 

Figur 6, Fansens image 

 
Enligt Pelsmacker et al (2010, 381) finns det risker med att sponsra idrottsklubbar då 

människorna som förknippas med klubben kan vara svåra att kontrollera. Om människorna 

som förknippas med klubben få ett försämrat rykte finns det en risk att klubbens försämrade 

rykte överförs på de sponsrande företagen. Resultatet från vår studie visar på ett totalt 

svarssnitt på 5,91 vilket visar att de tillfrågade företagen tycker fansens rykte är viktigt då de 

skall välja elitidrottsklubb att sponsra. 

 

Ungdomsverksamhet 

Intern rank: 5 Totalt snitt: 5,80 
 

Figur 7, Ungdomsverksamhet 

 
Margolis och Walsh (2003) har i sin studie om framgång och aktivt CSR arbete visat att det 

finns en positiv koppling mellan finansiellt resultat och aktivt CSR arbete.  Resultatet från vår 

studie visar att de undersökta företagen vill sponsra elitidrottsklubbar som har en väl 

fungerande ungdomsverksamhet. Tidigare studier om varumärkesimage har kunnat visa att 

klubbens image kan överföras till sponsorn (Gwinner, 2005) vilket tyder på att sponsorns 

CSR image skulle kunna förbättras om klubben de sponsrar visar att det tar ett socialt ansvar 

och har en fungerande ungdomsverksamhet.  
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Integration och jämställdhet 

Intern rank: 6 Totalt snitt: 5,25 
 

Figur 8, Integration och jämställdhet 

 
Resultatet från studien visar att ett aktivt arbete med integration och jämställdhetsfrågor är en 

egenskap som efterfrågas av de undersökta företagen. Resultatet från studien tyder dock på att 

företagen i större utsträckning efterfrågar klubbar som har en väl fungerande 

ungdomsverksamhet än klubbar som jobbar aktivt med jämställdhet och integrationsfrågor. 

 

Andra sponsorer 

Intern rank: 7 Totalt snitt: 4,75 
 

Figur 9, Andra sponsorer 

 
Mikhailitchenko et al (2012, 269) studie visar in sin studie att sponsorer bör undvika att vara 

tröjsponsor på klubbens matchtröjor om klubben redan har flera andra logor på sin matchtröja. 

De kom fram till att det är svårt att memorera sponsorer på matchtröjor om det finns allt för 

många logor på en tröja. En studie om tvexponering gjord på den högsta fotbollsligan i 

Tyskland, Bundesliga, har även den visat på att en för stor blandning av sponsorer negativt 

påverkar minnet av den enskilda sponsorn (Breuer & Rumpf, 2011, 284). Resultatet från vår 

studie visar att de undersökta företagen värdesätter att klubben inte är sponsrade av 

konkurrerande företag.  
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Medieexponering 

Intern rank: 8 Totalt snitt: 4,68 
 

Figur 10, Medieexponering 

 
Tidigare studier visar att hög exponering i media ökar varumärkeskännedomen vilket i sin tur 

leder till fler kunder (Keller, 2008, 55). Resultatet från vår studie visar på att svenska företag 

anser att det är viktigt att klubbarna visas mycket i media.  

 

Interna relationer 

Intern rank: 9 Totalt snitt: 4,59 
 

Figur 11, Interna relationer 

 
Enligt Bottenburg et al (2012, 29) kan sponsring fungera som ett effektivt verktyg för att 

stärka relationen med de anställda. Sponsringen verkar som intern marknadsföring som 

stärker de anställdas syn på företagets varumärke. Sponsring kan även indirekt leda till att 

bygga relationer med ny arbetskraft som fått kännedom om företaget och vill bli förknippade 

med den image företaget skapat sig genom sin sponsring. De menar vidare att sponsringen 

kan fungera som relationsbyggande, när kunder blir inbjudna till en sponsringsaktivitet. 

Resultatet från vår studie visar på att de undersökta företagen efterfrågar klubbar som erbjuder 

dem bra möjligheter att anordna event för sina anställda och kunder.  
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Supporterstöd utanför arenan 

Intern rank: 10 Totalt snitt: 4,40 
 

Figur 12, Supporterstöd utanför arenan 

 
Aaker (2002, 11) har kunnat visa att kunder nästan alltid väljer ett varumärke de sett tidigare 

än ett helt nytt varumärke. Boshoff & Gerber (2007, 1) har vidare kunnat visa att en supporter 

som blir exponerad av en sponsors varumärke oberoende om det är på arenan eller i tvsoffan 

kan välja sponsorns varumärke före en konkurrent som inte har exponerats för supportern. 

Idag behöver du inte gå på arenan för att följa ditt favoritlag då alla matcher i högstaligan i 

Sverige i ishockey och fotboll visas på Cmores betalkanaler (Cmore, 2012). Resultatet från 

vår studie visar på att starkt supporterstöd utanför arenan är en viktig egenskap hos 

elitidrottsklubbarna när de undersökta företagen skall sponsra dem. 

 

Externa relationer 

Intern rank 11 Totalt snitt: 4,33 
 

Figur 13, Externa relationer 

 
Resultatet från vår studie visar att de undersökta företagen efterfrågar klubbar som erbjuder 

ett forum där de ges möjlighet att knyta kontakter med andra företag och viktiga 

beslutsfattare. Vi kan dock se att denna egenskap endast fått 4,33 i totalt snitt vilket betyder 

att företagen sett gentemot de andra egenskaperna värderar denna egenskap relativt lågt. Vi 

kan även se att företagen i större utsträckning efterfrågar klubbar som erbjuder dem bra 

möjligheter att anordna event för sina anställda och kunder än ett forum där de kan knyta 

kontakter med andra företag och viktiga beslutsfattare då totalsnittet är något högre. 
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Publiksnitt 

Intern rank: 12 Totalt snitt: 4,09 
 

Figur 14, Publiksnitt 

 
 

Resultatet från vår studie visar att klubbens publiksiffra är en viktig egenskap då totalsnittet är 

över 4 men en relativt sätt oviktig egenskap om man jämför den med de andra undersökta 

egenskaperna. När Henseler et al genomförde sin studie på hur sponsrande företag i de 

holländska fotbollsligorna upplevde att varumärkets värde påverkades av olika egenskaper i 

ett sponsringspaket kom de fram till att publiksnittet på arenan var en av de viktigaste delarna 

i klubbarnas sponsringspaket (Henseler et. al., 2011, 7). Denna undersökning gav därmed ett 

annat resultat än vår studie. Sengbum & Ross (2012, 162) genomförde en studie över vilka 

egenskaper beslutsfattare på mutlinationrella företag ansåg viktigast hos globalt exponerade 

elitidrottsklubbar och dess omgivning. De kom fram till att publiksnittet var den minst viktiga 

egenskapen vilket ligger i linje med vår undersökning.  

 

Klubbens prestation 

Intern rank: 13 Totalt snitt: 3,66 
 

Figur 15, Klubbens prestation 

 
Pope et al (2009, 14) kommer i sin studie om idrottssponsring fram till att huruvida en 

idrottsklubb vinner eller förlorar påverkar konsumenternas syn på det sponsrade företagets 

produkter och varumärket. Författarna drar även slutsatsen att när ett företag vill förändra 

konsumenternas åsikter om varumärkets kvalitet är sponsring av en idrottsklubb en väldigt bra 
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metod, framförallt om det är ett framgångsrikt lag. Lag som presterar dåligt riskerar att 

försvaga synen på varumärkets kvalitet (Pope et al., 2009, 16). Resultatet i vår studie visar att 

de undersökta företagen anser att klubbens resultat är en relativt oviktig egenskap då denna 

egenskap fått det näst lägsta totalsnittet.  

 

Spelarnas individuella sponsorer 

Intern rank 14 Totalt snitt: 2,74 
 

Figur 16, Spelarnas individuella sponsorer 

 
Inom sponsring finns det företag som försöker skapa en positiv association till det sponsrade 

objektet utan att faktiskt sponsra det genom att istället exempelvis sponsra en klubbs spelare 

istället för själva klubben. Detta förstör för huvudsponsorn då deras målgrupp inte får en 

direkt association till dem utan istället till det andra företaget. Denna typ av marknadsföring 

ses som ett hot av företagen som sponsrar och kan i vissa fall leda till att företag väljer att inte 

sponsra ett event eller en idrottsklubb (Hoek, 2005, 207). Resultatet från vår studie visar att 

stjärnspelarnas privata sponsorer är den minst viktiga egenskapen när de undersökta företagen 

skall välja klubb att sponsra. Denna egenskap fick ett snittsvar på 2,74 vilket var det klart 

lägsta snittet. 
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7.4 Motiv med störst påverkan  
 

Tabell 6, Snittsvar motiv och egenskaper 

Som vi beskrev i enkätens konstruktion har vi valt att 

gruppera de olika egenskaperna under tre olika 

huvudsakliga motiv; Varumärkesmedvetenhet, 

varumärkesimage och relationer. Till höger finns en 

tabell där snittsvaren för alla egenskaper samt det totala 

snittsvaret för varje motiv presenteras. Här kan vi se att 

de olika motiven har fått relativt lika totala snittsvar. Det 

motiv som har fått högst snittsvar är relationer följt av 

brand image och varumärkesmedvetenhet. I tabellen kan 

vi se att fem av de sex högsta snittsvaren är kopplade till 

image. Förtroende är den egenskap som anses vara klart 

viktigast vilket är anledningen till att relationer fått högst 

snittsvar, då motivet relationer dessutom har minst antal 

egenskaper med i undersökningen. Vi kan även se att 

den egenskap som har fått överlägset lägst snittsvar är 

spelarnas individuella sponsorer och den faller under 

brand image. Bortser vi från den egenskapen skulle 

brand image vara det motiv som fått högst snittsvar.  

  

 

7.5 Övriga frågor 
Nedan kommer vi att presentera resultatet från de övriga frågorna, där vi försökt undersöka 

vad som är viktigt att tänka på vid kontakten med företagen. Vi har ställt frågor om 

sponsringsavtalens längd, om företagen tar hjälp av externa konsulter, hur de ser på sin 

framtida sponsring samt hur viktig elitidrottsklubbens geografiska placering är. 

 

Resultatet visar att företagen föredrar att teckna sponsoravtal som inte sträcker sig längre än 2 

år, inget företag använder sig av externa konsulter, huvuddelen av företagen har sin 

verksamhet i den stad som klubben de sponsrar är aktiv i och endast 23 % av de undersökta 

företagen tror att de kommer öka sina investeringar i sponsring.  

Motiv/egenskap Snitt 

Varumärkesmedvetenhet 4,49 

Andra sponsorer 4,75 

Medieexponering 4,68 

Supportstöd utanför arenorna 4,40 

Publiksnitt 4,09 

Brand image 5,05 

Imageöverensstämmelse 6,09 

Spelarnas image 6,00 

Fansens image 5,91 

Ungdomsverksamhet 5,80 

Integration och jämställdhet 5,25 

Klubbens prestation 3,66 

Spelarnas individuella sponsorer 2,74 

Relationer 5,09 

Förtroende för ledningen 6,41 

Interna relationer 4,59 

Externa relationer 4,33 
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7.5.1 Längd på avtal 
 

Figur 17, Längd på avtal 

 
På frågan vilken längd företagen föredrar att skriva på sina sponsringsavtal svarade 48 % att 

de föredrar att skriva avtal på 1 år, 42 % svarade att de föredrar att skriva avtal på 2-3 år och 

endast 10 % svarade att de föredrar att skriva avtal på längre än 3 år. Resultatet från studien 

visar att de undersökta företagen föredrar att skriva kortare avtal med sina klubbar vilket 

antyder att företagen inte ser sin sponsring som ett långsiktigt affärssamarbete.  

7.5.2 Extern hjälp 
På frågan om företagen tar hjälp av externa konsulter när de skall teckna nya sponsringsavtal 

svarade 100 % av de tillfrågade företagen att de hanterar sponsringsbesluten internt. Detta 

trots att det idag finns ett antal marknadsföringsbyråer som enbart arbetar med 

idrottssponsring och det faktum att sponsringen idag ses som en komplex 

marknadsföringsinvestering (Fahy & Ryan, 2012, 1134). 

7.5.3 Lokal förankring  
 

Figur 18, Lokal förankring 

 
På frågan om företaget har huvuddelen av sin verksamhet i den stad där klubben de sponsrar 

är aktiv svarade 76 % av företagen ja och 24 % nej. Resultatet visar att 74 % av de undersökta 

företagen har huvuddelen av sin verksamhet i den stad där klubbens de sponsrar är aktiv. 

Fyrberg & Söderman (2009, 20) kunde i sin studie om svenska företag som sponsrar svensk 

elitidrott se att företagen jobbar med att förstärka sin image genom att ta ett socialt ansvar i 

området de är aktiva. De exemplifierade det med Svenska Spel som sponsrar idrottsklubbar i 

Visby där de har sitt huvudkontor.   
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7.5.4 Framtida investeringar 
 

Figur 19, Framtida investeringar 

 
I Sverige spenderades det 2011, 5,840 miljarder kronor på sponsring vilket är en ökning med 

7,6 % sedan 2010. I Sverige omsätter sponsringen idag mer än vad reklam i televisionen gör 

(Djerf, 2012). Resultatet från vår studie visar att endast 23 % av de tillfrågade företagen 

trodde att de skulle öka sina investeringar i sponsring, vilket istället antyder att 

investeringarna i idrottssponsring kommer att minska.   
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8. Slutdiskussion 
I detta avslutande kapitel kommer vi att besvara studiens problemformulering och syfte. 
Slutsatserna från undersökningen kommer konkretiseras och rekommendationer till 
elitidrottsklubbarna kommer att lyftas fram. Kapitlet kommer att avslutas med förslag till 
vidare forskning. 
 

Uppsatsens problemformulering och syfte 

 

Hur viktiga är enskilda egenskaper hos elitidrottsklubbar i högt exponerade serier i Sverige 

när svenska företag skall sponsra dem? Vad är viktigt att tänka på vid kontakten med 

företagen? 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur företag som sponsrar elitidrottsklubbar i högt 

exponerade serier i Sverige värdesätter ett antal utvalda egenskaper. Vi syftar vidare till att 

undersöka om svenska företag som sponsrar svenska elitidrottsklubbar värderar andra 

egenskaper än vad multinationella företag som sponsrar stora internationellt exponerade 

elitidrottsklubbar gör. De undersökta egenskaperna är framtagna utifrån teorier som grundar 

sig i företagens mål och motiv med sponsring samt effekterna av sponsring. Syftet är att 

undersöka företag som aktivt arbetar med sponsring som marknadsföringsverktyg. Studiens 

resultat syftar till att stärka elitidrottsklubbarnas förståelse för hur nuvarande och potentiella 

sponsorer värdesätter olika egenskaper hos dem. Detta i sin tur syftar till att hjälpa klubbarna 

att fokusera på rätt frågor vid kontakten med företag. Denna studie syftar till att ligga som 

teoretisk grund för vilka egenskaper svenska företag värdesätter hos elitidrottsklubbar i högt 

exponerade serier i Sverige. Den syftar vidare till att visa vilka egenskaper som värderas högst 

av svenska företag, och på sådant sätt hjälpa framtida forskare att bestämma vilka egenskaper 

de bör fokusera att studera vidare på. 

8.1 Slutsatser 

8.1.1 Egenskaper 
 

Resultatet från vår studie visar att förtroende för klubbens ledning var den egenskap som fick 

högst snittsvar av samtliga undersökta egenskaper. Krishnan et al (2006, 894-895) kom i sin 

studie om företagsaffärer fram till att förtroendet till motparten var den viktigaste aspekten vid 

ett lyckat företagssamarbete. Resultatet från vår studie tyder på att förtroende även är väldigt 

viktigt då svenska företag skall sponsra en svensk elitidrottsklubb i en högt exponerad serie. 

Detta tror vi beror på att företag idag ser sponsring som ett samarbete där de vill veta att 

motparten kan leverera det den lovat. Anledningen till att förtroende för klubbens ledning fick 

högst snitt tror vi beror på att elitidrottsklubbarna i Sverige idag är väl insatta i vilka motiv 

och mål som företagen har med sin sponsring och sponsringspaketen ser därför väldigt lika ut. 

Vi tror därmed att förtroendet till klubbens ledning är avgörande för att företagen skall kunna 

förlita sig på att klubbarna skall kunna erbjuda vad de lovat. En annan anledning kan vara att 

de resterande egenskaperna så som exempelvis spelarnas image och klubbens resultat snabbt 

kan förändras men om klubbens ledning kan inge förtroende över klubbens långsiktiga plan 

tror vi företagen känner sig trygga i att sponsra dem. 

 

Andra egenskaper som fick höga snittsvar var imageöverensstämmelse, spelarnas image och 

fansens image. Vi tror att detta beror på att de flesta företag idag arbetar på alltmer 

konkurrensutsatt marknad där kunderna söker efter företag med en image som stämmer 

överens med deras egen självbild. Företag försöker därför skapa sig en image som deras 
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kunder kan förknippa sig med. Idrotten i Sverige har ett starkt stöd hos allmänheten och vi 

tror därför att företagen kan dra nytta av elitidrotsklubbens image och locka alltfler kunder om 

deras image stämmer överens med elitidrottsklubbens. Detta tror vi beror på att människor 

idag i stor utsträckning söker efter förebilder de kan se upp till. Vi tror vidare att en spelare 

med bra image kan om han förknippas med ett varumärke överföra sin image till företagets 

varumärke och på så sätt få sina fans att köpa företagets produkter före konkurrenternas. 

Betydelsen av fansens image tror vi beror på att fansens agerande fått allt större plats i media 

de senaste åren. I flertalet fall har man kunnat läsa i dagstidningar om att klubbarna inte 

kunnat hantera sina fans och matcher har blivit avbrutna, till exempel då fans tagit sig in på 

planen. Vi tror därmed att det är viktigt för företagen att klubben har fans med en image som 

inte kommer skada företagets image. 

 

Vår studie visar vidare på att svenska företag värdesätter högt exponerade elitidrottsklubbar 

som har en väl fungerande ungdomsverksamhet och aktivt arbetar med integration och 

jämställdhetsfrågor. Vi tror att detta beror på att företag till viss del ser sponsring som en form 

av socialt ansvarstagande där de stöttar en viktig samhällsfunktion. Margolis och Walsh 

(2003) har i sin studie om framgång och aktivt CSR arbete kunnat visa att det finns en positiv 

koppling mellan finansiellt resultat och aktivt CSR arbete. För att sponsringen skall öka 

företagets image tror vi att företagen tycker det är viktigt att elitidrottsklubben själv visar att 

den tar ett starkt socialt ansvar och därigenom har en bra ungdomsverksamhet eller aktivt 

arbetar med integration och jämställdhet. Tidigare studier om varumärkesimage har visat att 

klubbens image kan överföras till sponsorn (Gwinner, 2005) vilket bekräftar vårt resonemang 

då sponsorns CSR image skulle kunna förbättras om klubben de sponsrar visar att det tar ett 

socialt ansvar och har en fungerande ungdomsverksamhet. En annan anledning tror vi är att 

klubbarna idag befinner sig på en konkurrensutsatt marknad där det finns många högt 

exponerade klubbar som söker efter sponsorer. För att kunna sticka ut och övertyga företagen 

att sponsra just dem måste de hitta nya sätt att stärka sin egen image. Vi tror att en klubb som 

förknippas med en bra ungdomsverksamhet och/eller ett välutvecklat integrations- och 

jämställdhetsarbete skapar sig en image som företag vill bli förknippade med.   

 

Resultatet från vår studie tyder på att svenska företag värdesätter att elitidrottsklubbar i högt 

exponerade serier i Sverige inte är sponsrade av konkurrerande företag. Forskare har kunnat 

visa på att en för stor blandning av sponsorer negativt påverkar minnet av den enskilda 

sponsorn (Mikhailitchenko et al, 2012, 269; Breuer & Rumpf, 2011, 284). Vi tror att 

företagen är medvetna om denna risk och därmed väljer klubbar som inte redan är 

förknippade med ett konkurrerande företag. När vi rankar svaren på varje enskild egenskap 

kan vi se att andra sponsorer kommer på sjunde plats. Det är en viktig egenskap för företagen 

men inte en av de viktigaste egenskaperna. Vi tror att detta beror på att sponsringen fortsätter 

att öka och antalet sponsorer per elitidrottsklubb blir fler och fler. Detta tror vi leder till att 

sponsorerna börjat tänka på vilka andra företag som sponsrar klubben. Vi tror dock att den 

svenska sponsringsmarknaden fortfarande är under utveckling och att det är få klubbar som 

direkt förknippas med en sponsor och att det därför inte påverkar företag mer än exempelvis 

spelarnas och fansens image.  

 

De tre egenskaperna som fick lägst snitt i undersökningen var klubbarnas publiksnitt, 

klubbens prestation samt spelarnas individuella sponsorer. När Henseler et al genomförde sin 

studie på hur sponsrande företag i de holländska fotbollsligorna upplevde att varumärkets 

värde påverkades av olika egenskaper i ett sponsringspaket kom de fram till att publiksnittet 

på arenan var en av de viktigaste delarna i klubbarnas sponsringspaket (Henseler et. al., 2011, 

7). Denna undersökning gav därmed ett annat resultat än vår studie. Vi tror anledningen till att 
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publiksnittet inte är en viktigare egenskap är att vi undersökt högt exponerade 

elitidrottsklubbar som trots att de inte exponeras för många på arenan kan genom media 

exponeras för ett stort antal potentiella kunder. Vi tror vidare att detta beror på att svenska 

företag ser ett annat värde än ett rent ekonomiskt i att stödja lokala elitidrottklubbar. Vi tror 

företagen värdesätter det faktum att det finns en välfungerande elitidrottsklubb i staden de är 

aktiva i. Att klubbens prestation fått ett relativt lågt snittsvar tror vi beror på att klubbens 

prestation är något som är svårt att förutse för företagen och därför inte väger tungt när 

företagen skall välja klubb att sponsra. Vidare tror vi att detta beror på att vi endast har 

undersökt elitidrottsklubbar i högt exponerade serier där samtliga klubbar tillhör den svenska 

eliten och därmed har presterat bra resultat. Tidigare studier har visat att spelarnas 

individuella sponsorer kan skapa en positiv association till den sponsrade klubben utan att 

faktiskt sponsra den. Detta leder till att andra sponsorer inte uppnår sin maximala association 

(Hoek, 2005, 207). Vi tror att anledningen till att spelarnas individuella sponsorer inte 

påverkar företagen beror på att svenska stjärnspelare sällan stannar länge i en svensk klubb 

utan söker nya utmaningar i andra länder där lönerna är högre. Detta gör att individuella 

sponsorer har svårt att hinna skapa sig en association till spelarens klubb.  

 

Tidigare studier visar att hög exponering i media ökar varumärkeskännedomen vilket i sin tur 

leder till fler kunder (Keller, 2008, 55). Sengbum och Ross (2012) studie på multinationella 

företag som sponsrade elitidrottsklubbar de mest exponerade sporterna i USA samt den mest 

exponerade sporten i Europa, Premier League kom i sin studie fram till att medieexponering 

var den viktigaste egenskapen hos elitidrottsklubbarna. I vår studie på svenska företag som 

sponsrar svenska elitidrottsklubbar kom medieexponering först på plats åttonde. Detta anser 

vi styrker vårt resonemang om att svenska företag värderar andra egenskaper hos 

elitidrottklubbar än vad multinationella företag som sponsrar stora internationellt exponerade 

elitidrottsklubbar gör. Vi tror att detta beror på att den ursprungliga svenska idrottmodellen 

som bygger på klubbarnas sociala ansvarstagande fortfarande lever kvar. Svenska företag 

värderar fortfarande klubbarnas roll i samhället högt och är inte enbart ute efter hög 

medieexponering vid sin sponsring. Att vara sponsor innebär en möjlighet för företagen att 

stötta klubbarna och deras roll i det svenska samhället. Svenska företag har visat sig vara 

världsledande inom CSR (Regeringskansliet, 2012). Denna image tror vi att många företag 

värdesätter och strävar efter. Vi tror därför att svenska företag värdesätter än mer att sponsra 

elitidrottsklubbar som själva kan visa att de tar ett socialt ansvarstagande. Detta resonemang 

styrks ytterligare av det faktum att egenskaper så som klubbarnas ungdomsverksamhet samt 

arbete med integration och jämställdhet rankades högt i vår undersökning.  

8.1.2 Övriga frågor 
 

Längd på avtal 

På frågan vilken längd företagen föredrar att skriva på sina sponsringsavtal svarade 48 % att 

de föredrar att skriva avtal på 1 år, 42 % svarade att de föredrar att skriva avtal på 2-3 år och 

endast 10 % svarade att de föredrar att skriva avtal på längre än 3 år. Resultatet från studien 

tyder på att företagen föredrar att skriva kortare avtal. Vi tror att detta beror på att vi under de 

senaste åren gått igenom en lågkonjunktur och företagen därför inte vill binda upp sig på stora 

kostnader när framtida intäkter är osäkra. Vi tycker därmed att elitidrottsklubbarna vid 

kontakten med företagen bör fokusera på att ta fram kortare sponsringsavtal, åtminstone under 

tiden vi befinner oss i en lågkonjunktur. 
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Extern hjälp 

På frågan om företagen tar hjälp av externa konsulter när de skall teckna nya sponsringsavtal 

svarade 100 % av de tillfrågade företagen att de hanterar sponsringsbesluten internt. Detta 

tyder på att elitidrottsklubbarna bör lägga allt sitt fokus på företagen och inte vända sig till 

markandsföringsbyråer för att komma i kontakt med nya sponsorer. Vi tror detta beror på att 

sponsring fortfarande har en stark koppling till ägarna och ledningens intressen och att de 

därför vill besluta om sponsring internt och inte ta hjälp av externa konsulter.  

 

Lokal förankring  

På frågan om företaget har huvuddelen av sin verksamhet i den stad där klubben de sponsrar 

är aktiv svarade 76 % av företagen ja och 24 % nej. Resultatet antyder att klubbens 

geografiska placering påverkar är när företagen skall besluta vem de skall sponsra. Detta tror 

vi beror på att de flesta företag känner ett socialt ansvar att sponsra elitidrottsklubbar i sitt 

närområde. Vi tror att framförallt bolagets personal skulle känna sig sviken om bolaget inte 

sponsrade exempelvis stadens elitidrottsklubbar.  

 

Framtida investeringar 

Resultatet från vår studie visar att endast 23 % av de tillfrågade företagen trodde att de skulle 

öka sina investeringar i sponsring, vilket antyder att investeringarna i idrottssponsring 

kommer att minska. Detta tror vi beror på den lågkonjunktur vi gått igenom de sista åren. Vi 

tror att sponsring är väldigt konjunkturkänsligt och är en av de utgifter som företagen 

prioriterar bort först vid ekonomiska nedskärningar.  

8.2 Rekommendationer till elitidrottsklubbarna 
 
Utifrån resultatet och slutsatserna ovan vill vi göra följande rekommendationer till 

elitidrottsklubbar i högt exponerade serier i Sverige. 

 

Elitidrottsklubbarna bör satsa på en ledning och organisation som består av personer som har 

ett gott rykte och förtroende i näringslivet och samhället, då det visat sig att detta var den 

viktigaste egenskapen i vår undersökning. Att bygga upp förtroende är en process som tar tid 

och därför är det viktigt att klubbarna arbetar långsiktigt och kontinuerligt med att bygga upp 

en ledning som skapar sig förtroende hos befintliga och potentiella sponsorer. 

 

Vi har i vår studie undersökt 14 egenskaper hos elitidrottsklubbar i högt exponerade serier i 

Sverige. 12 av dessa egenskaper har fått ett svarsnitt över 4 vilket får anses högt. Vi vill därför 

rekommendera elitidrottsklubbarna att arbete med och utveckla dessa 12 egenskaper och 

sedan hitta ett effektivt sätt att lyfta fram dem vid kontakten med befintliga eller nya 

sponsorer. 

 

Klubbens prestation och spelarnas individuella sponsorer var de två egenskaperna som fick ett 

svarssnitt under 4 vilket får bedömas som lågt och därmed mindre viktigt för svenska företag 

när de skall sponsra en elitidrottsklubb i en högt exponerad serie i Sverige. Vi vill därför 

rekommendera elitidrottsklubbarna att inte lyfta fram dessa egenskaper vid kontaketen med 

företag utan istället fokusera på övriga undersökta egenskaperna. 

 

Vår undersökning visar på att de undersökta företagen värdesätter klubbar som har en image 

som överensstämmer med företagets och dessutom har ett gott rykte på både spelar- och 

supportersidan. Det är därför viktigt för elitidrottsklubbarna att arbeta med både spelare och 

fans och få dem att förstå vikten av att upprätthålla en bra image.  
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Vi har i vår studie kunnat se att elitidrottsklubbar som kan visa att de satsar på 

ungdomsverksamheten och på integration och jämställdhet, kan öka sin attraktivitet mot 

befintliga och potentiella sponsorer. Vi rekommenderar därför elitidrottsklubbarna att 

utveckla dessa egenskaper och vara tydliga mot sponsorer hur de arbetar med dessa frågor.  

 

Vår studie visar att de undersökta företagen vill skriva kortare avtal. Vi rekommenderar därför 

elitidrottsklubbarna att i sin kontakt med företagen i första han erbjuda dem kortare 

sponsringsavtal. 

 

Vi hoppas att elitidrottsklubbar i högt exponerade serier i Sverige kan dra nytta av denna 

studie i sitt arbete med att behålla befintliga sponsorer och knyta till sig nya. 

8.3 Förslag till vidare forskning 
 

Vår undersökning har gett oss många antydningar om hur viktiga enskilda egenskaper är hos 

elitidrottsklubbar i högt exponerade serier i Sverige när svenska företag skall sponsra dem 

samt vad som är viktigt att tänka på vid kontakten med företagen. För att skapa en större 

förståelse kring vad företagen tycker är viktigt finns det ett antal rekommendationer för 

framtida forskning. 

 

För att skapa en ökad förståelse för vilka egenskaper som är viktigast för företagen vill vi 

rekommendera framtida forskare att ta hänsyn till företagens motiv och målsättningen med 

sponsringen i en undersökning. Vi vill rekommendera framtida forskare att försöka göra en 

koppling mellan vilken egenskap som är viktigast beroende på vilka motiv och målsättningar 

de undersökta företagen har med sin sponsring. På detta sätt skulle elitidrottsklubbarna lättare 

kunna anpassa sin kontakt med företagen efter vilka mål och motiv företagen visar att de har 

med sin sponsring. 

 

Vi vill rekommendera framtida forskare att genomföra en kvalitativ undersökning om företags 

syn på egenskaper hos elitidrottsklubbar.  Vi bedömer att en kvalitativ undersökning där 

forskarna skulle få ställa fler frågor till varje respondent skulle skapa en bättre förståelse över 

hur företagen värdesätter egenskaper hos elitidrottsklubbar. Resultatet från en kvalitativ studie 

skulle även leda till att resultatet från vår studie skulle kunna analyseras på ett djupare plan.  

 

Vår studie visar att de undersökta företagen värderar förtroendet till klubbens ledning högst av 

samtliga undersökta egenskaper. Eftersom vi inte lyckats finna någon studie på vikten av 

förtroendet inom sponsring vill vi rekommendera framtida forskare att genomföra en studie 

där man undersöker hur förtroendet till klubbarnas ledning mer ingående påverkar företagens 

vilja att sponsra dem. Vi rekommenderar vidare att framtida forskare bör undersöka hur 

elitidrottsklubbar arbetar med att skapa sig högt förtroendet hos sina sponsorer för att på så 

sätt ställa klubbarnas syn på förtroende mot företagens syn. 
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8.4 Teoretiskt bidrag 
 

Studiens teoretiska bidrag ligger till största del i att visa på hur de undersökta egenskaperna 

som framtagis från teorier om framförallt företags motiv till idrottssponsring är mer eller 

mindre viktiga för företag som sponsrar elitidrottsklubbar i högt exponerade ligor i Sverige. 

Den teoretiska kopplingen från resultatet från varje enskild egenskap har kunnat läsas om i 

kapitel sju och åtta. 

 

Vi har utöver att kunna koppla teorin till resultatet från varje enskild undersökt egenskap även 

teoretiskt kunnat bidra med att visa på skillnader gentemot en annan liknande studie som 

studerat egenskaper hos elitidrottsklubbar. Sengbum & Ross (2012) som är en av de få 

forskare som tidigare studerat vikten av särskilda egenskaper hos elitidrottsklubbar studerade 

multinationella företag som sponsrade elitidrottsklubbar i de fyra största amerikanska 

sporterna samt den mest exponerade ligan i Europa, Premier League.  De undersökte vilken 

av tretton utvalda egenskaper hos elitidrottsklubbarna som relativt sett vara viktigast samt 

minst viktigast för sponsorerna. De kom fram till att hög medieexponering var den viktigaste 

egenskapen hos klubbarna. Vi kan i vår studie se att utav våra fjorton undersökta egenskaper 

kom medieexponering först på åttonde plats varvid vårt resultat på företag om sponsrar 

svenska elitidrottsklubbar avviker från Sengbum & Ross (2012) resultat på multinationella 

företag som sponsrar klubbar i globalt stora ligor. Vår studie bidrar därmed teoretiskt till att 

visa på att det kan finnas skillnader i vilka egenskaper företag som sponsrarar 

elitidrottsklubbar i högt exponerade svenska ligor tycker är viktigast gentemot vad 

multinationella företag som sponsrar de största ligorna i Amerika och den mest exponerade 

ligan i Europa tycker är viktigast. Detta bekräftar vårt resonemang i vår problembakgrund att 

den svenska sponsringsmarknaden i vissa avseenden skiljer sig från exempelvis den mer 

kommersialiserade amerikanska marknaden.  
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Appendix 1, Följebrev 
 
Hej XXX! 

 

Vi är två civilekonomstudenter vid Umeå universitet som under hösten skriver examensarbete 

om sponsring av elitidrott. 

Syftet med vår studie är att undersöka företag som sponsrar högt exponerade 

elitidrottsklubbar. Vi vill med detta resultat hjälpa till att utveckla sponsringen som fenomen 

inom Sverige. 

 

Vi har valt er som respondenter i denna studie eftersom ert företag sponsrar någon av 

klubbarna i Allsvenskan i fotboll och Elitserien i ishockey.  

 

Resultatet av denna studie är beroende av hur många som ställer upp och svarar på denna 

enkät och därför skulle vi uppskatta om ni tog er tid att deltaga. Informationen som samlas in 

via enkäten kommer behandlas anonymt och ingen koppling kommer göras till företaget eller 

deltagaren. Informationen kommer även vara konfidentiell vilket innebär att den inte kommer 

föras vidare till någon tredje part. Vi är medvetna om att detta är ett intrång på din arbetstid 

och vi kan inte på något sätt kräva ditt deltagande, vi skulle dock vara väldigt tacksam om du 

kunde ta dig tid att svara på denna enkät då ditt deltagande betyder mycket för studiens 

resultat. 

 

Frågorna i vår enkät kan kanske kännas som de inte är anpassade till ert företag men vi är 

intresserade av att veta hur alla företag som sponsrar värderar dessa egenskaper. Detta innebär 

att det inte gör något om ditt företag bara sponsrar ett lag eller flera lag, eller om ni enbart 

sponsrar arenor där klubbarna spelar.  

 

Vi uppskattar att enkäten tar ca. 5 minuter att genomföra och vi vore väldigt tacksamma om 

du kunde ta dig den tiden. 

 

Om du inte har möjlighet att delta eller om du inte är insatt i hur sponsringen av elitidrott ser 

ut på ditt företag skulle vi vara väldigt tacksamma om du kunde vidarebefordra detta mail till 

någon du tror kan hjälpa oss.  

 

För att komma till enkäten klicka på länken nedan. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdtM1h1SjMycXo3MUpVYi04Q

nRmYWc6MQ 

 

Har du några funderingar eller frågor kring studien får du gärna kontakta oss på  

jonas.bostrom1986@gmail.com 

erik.stall@gmail.com 

Tack på förhand 

  

Med vänliga hälsningar Jonas Boström och Erik Ställ 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdtM1h1SjMycXo3MUpVYi04QnRmYWc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdtM1h1SjMycXo3MUpVYi04QnRmYWc6MQ
mailto:jonas.bostrom1986@gmail.com
mailto:erik.stall@gmail.com


 
 

Appendix 2, Enkät 
 

Frågor om klubbens faktorer 
I denna del av enkäten kommer vi ställa påståenden som vi vill att ni ska besvara genom att ange till vilken grad 

ni håller med om dessa. De faktorer vi vill undersöka med dessa påståenden har både positiva och negativa 

egenskaper och därför kommer vi ställa påståenden kring en positiv och en negativ egenskap som en idrottsklubb 

kan besitta. Anledningen till detta är att vi vill undersöka om det är viktigare att hitta de positiva egenskaperna 

eller undvika de negativa. 

 

Positiva egenskaper 
 

1. Vi vill sponsra klubbar med höga publiksiffror.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
              

Instämmer helt 

 

2. Vi vill sponsra klubbar som syns mycket i media.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
              

Instämmer helt 

 

3. Vi vill sponsra klubbar som har ett starkt supporterstöd utanför arenan.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
              

Instämmer helt 

 

4. Vi vill sponsra klubbar som vi bedömer kommer vara resultatmässigt framgångsrika.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
              

Instämmer helt 

 

5. Vi vill sponsra klubbar som har spelar med ett positivt rykte.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
              

instämmer helt 

 

6. Vi vill sponsra klubbar som har fans med ett positivt rykte.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
              

Instämmer helt 

 

7. Vi vill sponsra klubbar som har en image som stämmer överens med vårt företags image.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
              

Instämmer helt 

 

8. Vi vill sponsra klubbar som erbjuder ett forum där vi ges möjlighet att knyta kontakter med andra företag och 

viktiga beslutsfattare.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 



 
 

Instämmer inte alls 
              

Instämmer helt 

 

9. Vi vill sponsra en klubb som ger oss bra möjligheter att annordna event för våra anställda och kunder.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
              

instämmer helt 

 

10. Vi vill sponsra klubbar där stjärnspelarna inte är sponsrade av något annat företag.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
              

instämmer helt 

 

11. Vi vill sponsra klubbar som inte är sponsrade av konkurrerande företag.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
              

Instämmer helt 

 

12. Vi vill sponsra klubbar som har en väl fungerande ungdomsverksamhet.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
              

Instämmer helt 

 

13. Vi vill sponsra klubbar med en ledning vi har förtroende för.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
              

instämmer helt 

 

14. Vi vill sponsra klubbar som aktivt arbetar med integration- och jämställdhetsfrågor.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
              

Instämmer helt 

 

Negativa egenskaper 
 

15. Vi undviker att sponsra klubbar med lågt publiksnitt.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
              

Instämmer helt 

 

16. Vi undviker att sponsra klubbar som har ett svagt supporterstöd utanför arenan.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
              

Instämmer helt 

 

17. Vi undviker att sponsra klubbar som inte syns mycket i media.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
              

Instämmer helt 

 



 
 

18. Vi undviker att sponsra klubbar som vi bedömer kommer att tillhöra bottenskiktet av tabellen.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
              

Instämmer helt 

 

19. Vi undviker att sponsra klubbar som har spelare med ett dåligt rykte.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
              

Instämmer helt 

 

20. Vi undviker att sponsra klubbar som har fans med ett negativt rykte.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
              

Instämmer helt 

 

21. Vi undviker att sponsra klubbar som har en image som inte stämmer överens med vårt företags image.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
              

Instämmer helt 

 

22. Vi undviker att sponsra klubbar som inte erbjuder ett forum där vi kan träffa andra företag och viktiga 

beslutsfattare.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
              

Instämmer helt 

 

23. Vi undviker att sponsra klubbar som inte ger oss bra möjligheter att annordan event för våra anställda och 

kunder.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
              

Instämmer helt 

 

24. Vi undviker att sponsra klubbar där stjärnspelarna sponsras av ett annat företag.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
              

Instämmer helt 

 

25. Vi undviker att sponsra klubbar som är sponsrade av konkurrerande företag.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
              

Instämmer helt 

 

26. Vi undviker att sponsra klubbar som saknar en väl fungerande ungdomsverksamhet.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
              

Instämmer helt 

 

27. Vi undviker att sponsra klubbar med en ledning vi saknar förtroende för.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 



 
 

Istämmer inte alls 
              

Instämmer helt  

 

28. Vi undviker att sponsra klubbar som inte arbetar aktivt med integration- och jämställdhetsfrågor.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Instämmer inte alls 
              

Instämmer helt 

 

Allmänna frågor om företaget 
 

29. Hur långa sponsringsavtal föredrar ni att skriva?  

 1 år 

 2-3 år 

 Längre än 3 år 

 

30. Tar ni hjälp av externa konsulter när ni väljer vilka ni skall sponsra?  

 Ja 

 Nej 

 

31. Har ni huvuddelen av er verksamhet i den stad där klubben ni sponsrar är aktiv?  

 Ja 

 Nej 

 

32. Bedömer ni att ni kommer att öka era investeringar i sponsring i framtiden?  

 Ja 

 Nej 

 

Vill ni ta del av undersökningens resultat i en pdf fil?  

 Ja 

 Nej 

 

Slutligen, för att vi skall kunna veta vilka företag som har svarat på enkäten skulle vi uppskatta om ni skrev ert 

företags namn i rutan nedan. Detta förenklar arbetet för oss och leder till att ni som företag slipper få ett 

påminnelsemail trots att ni svarat på enkäten. Vill ni vara anonyma avstår ni från att skriva ert namn.   

 

Never submit passwords through Google Forms. 

Powered by Google Docs Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms 

 

 

 

  

http://docs.google.com/
https://docs.google.com/spreadsheet/reportabuse?formkey=dHdtM1h1SjMycXo3MUpVYi04QnRmYWc6MQ&source=https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey%3DdHdtM1h1SjMycXo3MUpVYi04QnRmYWc6MQ
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html


 
 

Appendix 3, Påminnelse 
 
Hej XXX! 

 

För en dryg vecka sedan skickade vi en webbenkät till dig då vi är intresserade över att se hur 

ditt företag värderar olika egenskaper hos idrottsklubbar i Allsvenskan eller Elitserien. 

 

Denna undersökning skall ligga till grund för utvecklingen av sponsring i Sverige, vilket gör 

det väldigt viktigt att alla som fått enkäten besvarar den. 

 

Då vi inte kan se att vi fått något svar från dig antar vi att du har glömt bort eller inte haft tid 

att svara på enkäten. Vi skulle vara tacksamma om du kunde svara på frågorna så snart som 

möjligt. Webbenkäten kommer att stängas tisdagen den 11 december. 

  

Frågorna i vår enkät kan kanske kännas som de inte är anpassade till ert företag men vi är 

intresserade av att veta hur alla företag som sponsrar värderar dessa egenskaper. Detta innebär 

att det inte gör något om ditt företag bara sponsrar ett lag eller flera lag, eller om ni enbart 

sponsrar arenor där klubbarna spelar 

 

För att komma till enkäten, klicka på länken nedan. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdtM1h1SjMycXo3MUpVYi04Q

nRmYWc6MQ 

 

Har du några problem med enkäten eller inte förstår frågorna får du gärna höra av dig till oss 

så vi kan hjälpa dig. 

 

Vi tackar dig på förhand för din medverkan i undersökningen. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Jonas Boström och Erik Ställ. 

 

jonas.bostrom1986@gmail.com 

 

erik.stall@gmail.com 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdtM1h1SjMycXo3MUpVYi04QnRmYWc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdtM1h1SjMycXo3MUpVYi04QnRmYWc6MQ
mailto:jonas.bostrom1986@gmail.com
mailto:erik.stall@gmail.com

