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Förord 
Om så arbetet med denna uppsats i sina stunder har varit mödosamt, har vi under denna 
tioveckorsperiod funnit mycket som vi funnit såväl intressant som lärorikt. Vårt ämnesval 
kändes ganska naturligt i och med att vi båda har ett genuint idrottsintresse och ville ta 
tillfället i akt att fördjupa våra kunskaper om det som sker utanför alla tävlingsarenor. Just på 
grund av detta gjorde vi valet att skriva vår C-uppsats om ämnet idrottssponsring. 
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Abstract 
It has become more important for companies in all branches to find a way to show them 
selves for the public and in one way or the other communicate with the final customer. 
Because of that sponsoring has become a way for the companies to show them selves in 
connection with different kinds of events. Since sports is a global phenomenon that engages a 
large part of the world population sponsoring has grown during the last 20 years to be an 
important component in many companies marketing. The purpose of this paper is to increase 
the knowledge about how companies pursue their sponsoring. To accomplish that we 
conducted case studies on two companies, EDS and FöreningsSparbanken. Telephone-
interviews were made with Ola Andersson responsible of sponsoring at EDS and Claes 
Fagerström responsible of sponsoring at FöreningsSparbanken. The result of this survey 
shows which motives EDS and FöreningsSparbanken has for its sponsoring- investments. 
Exposure was shown to be the foremost of all motives. Our study also shows that the 
companies are accurate with follow-up and control of their investments. 



 

Sammanfattning 
Det har blivit allt viktigare för företag i alla branscher att hitta ett sätt att visa upp sig för 
allmänheten och att på ett eller annat sätt kommunicera med slutkonsumenterna. På grund av 
detta har sponsring kommit att bli just ett sätt för företagen att visa sig utåt i samband med 
olika typer av evenemang. Eftersom idrott är en global företeelse som engagerar stora delar av 
världens befolkning så har sponsring av idrott under de senaste 20 åren vuxit fram till att bli 
en viktig del i många företags marknadsföringssatsningar. Syftet med denna uppsats är att öka 
kunskapen om hur företag bedriver sin idrottssponsring. För att uppnå detta syfte genomförde 
vi fallstudier på två företag, EDS och FöreningsSparbanken. Telefonintervjuer gjordes med 
Ola Andersson sponsoransvarig på EDS och Claes Fagerström sponsoransvarig på 
FöreningsSparbanken. Efter att ha genomfört detta arbete har vi bland annat kommit fram till 
vilka motiv som ligger bakom företagens sponsringssatsningar och av dessa är exponering det 
främsta av alla motiv. Vår undersökning visar även att företagen är noggranna med 
uppföljning och kontroll av sina satsningar. 
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1. Inledning  
I detta kapitel kommer vi i ett inledande stycke att presentera det ämnesområde vi valt att 
behandla, det vill säga sponsring. Detta följs av en bakgrund till ämnet ur ett mer historiskt 
perspektiv. 
 
Vad är då sponsring? Det finns många olika definitioner av begreppet sponsring. Den svenska 
sponsringsföreningens definition lyder:  
Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, 
marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan (normalt) 
två parter där ett företag betalar för kommersiella rättigheter att utnyttja en association (med 
till exempel ett evenemang, en person, organisation, ett projekt etcetera). (Grönkvist, 2000) 
För att peka på skillnader i hur sponsring kan definieras har vi under punkten 1.1 lyft fram ett 
antal andra definitioner. 
 
För att dagens företag skall lyckas med sin verksamhet på lång sikt så krävs 
anpassningsförmåga. Ett bra sätt att anpassa sig till den ökade konkurrensen är med hjälp av 
kommunikation. Det har blivit allt viktigare för företagen att kommunicera med dess 
omgivning och inte bara med slutkonsumenterna. Med hjälp av olika kommunikativa åtgärder 
kan man lättare profilera sig på den marknad man befinner sig på. Ett sätt att kommunicera 
med omgivningen har blivit olika sponsringsformer. En annan viktig del som gäller de stora 
företagen är att de förväntas vara socialt ansvarstagande och goda samhällsmedborgare. Ett 
sätt att bli betraktade som sådana är att stödja en aktivitet som är folkligt förankrad 
exempelvis en lokal idrottshändelse, ett kulturevenemang eller något liknande. (Roos & 
Algotsson, 1996) Roos och Algotsson (1996) hänvisar till danska undersökningar som visar 
att i rätt sponsringssammanhang så ökar uppmärksamheten för sponsorns övriga 
marknadsföring. Har man sett sponsorns namn i samband med det egna fritidsintresset så ökar 
uppmärksamheten även för sponsorns övriga reklam i tidningar och TV. De som är 
intresserade av en viss aktivitet som är sponsrad ökar också sin preferens för sponsorns 
produkter markant jämfört med de som inte är intresserade av denna aktivitet. (ibid.) 
 
Den stora utvecklingen inom sponsringen har inträffat under de senaste 20 åren då framförallt 
krav på motprestationer vuxit fram (Antonsson & Båvall, 1997). Under 1999 uppskattades 
omsättningen av världens sponsoraktiviteter till 12 miljarder pund. Vid samma tidpunkt 
beräknades investeringarna, i olika sponsoraktiviteter, öka med 8-12 % per år. (Jiffer & Roos, 
1999) I Sverige var ökningen 15 % mellan åren 1999 och 2000 
(http://www.sponsringsforeningen.com, 2003-02-23). Detta innebär att fler och fler 
människor blir medvetna om sponsring vilket kräver en mer professionell inställning till 
sponsring för dem som använder sig av det (Jiffer & Roos, 1999). Därför har många företag 
idag anställda med särskilt ansvar för företagets sponsorverksamhet (Antonsson & Båvall, 
1997). Idag omsätts årligen cirka två miljarder kronor på sponsring i Sverige. Av dessa två 
miljarder får idrotten den allra största delen, närmare 70 procent. Tvåa i storleksordning 
kommer kulturen som får cirka 15 procent av sponsorpengarna och övriga områden som 
miljö, humanitär verksamhet, forskning och utbildning, folkfester, etermedier och så vidare 
delar på återstoden. (Grönkvist, 1999) Att summan av all sponsring i Sverige uppgår till cirka 
två miljarder kronor ter sig ganska osäkert i och med att stora delar av de sponsringssummor 
som betalas ut varje år omges av strikt affärssekretess. Mera korrekt skulle det vara att räkna 
med att det satsas ungefär dubbelt så mycket på sponsring varje år, enligt Mikael Jiffer på 
SponsorStrategi, en av Sveriges största konsulter när det gäller sponsringsstrategier. (Svenska 
Dagbladet 2000-09-23) 
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1.1 Bakgrund 
Sponsringens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden, då medeltida furstar utsåg sina 
favoriter bland musiker, konstnärer och sångare. Furstarna såg till att de kunde leva gott så 
länge de behagade sina beskyddare. Här hemma i Sverige så uppträdde till exempel Bellman 
som hovsekreterare åt Gustav III. Exempel under modern tid är oljemagnaten J Paul Getty 
som gett namn åt ett par av USA: s förnämsta konstmuseer. Gemensamt för dessa exempel är 
att de handlar mer om välgörenhet än sponsring med krav på motprestationer. (Grönkvist, 
2000) Ett annat exempel är att det för över 100 år sedan gick läsa i den engelska tidningen 
Blackburn Times att en lokal gjuteriägare hade sponsrat ett fotbollslag genom en donation på 
100 pund (Turner, 1989). Idag har sponsring av idrott vuxit fram till det största segmentet 
inom sponsring medan kulturen har en betydligt mindre del (Clark, 1996). 
 
En av anledningarna till att sponsringen i Europa ökat är det minskade statliga stödet till 
kulturen och idrotten. När stödet inte räckt till för kulturen och idrotten så har de tvingats 
skaffa andra finansiärer. För företagen har konkurrensen ökat och för att få större 
uppmärksamhet för företagets produkter använder de sig av sponsring. Det är också 
anledningen till att sponsringen fått en större plats i företagens marknadsföring. Sponsring har 
alltså blivit ett nytt sätt att få uppmärksamhet på dagens konkurrensutsatta marknader. (Roos 
& Algotsson, 1996) Under årens lopp har hundratals miljoner kronor spenderats på sponsring 
utan önskvärda resultat. Detta leder till ett ökat behov av kunskap och engagemang för 
säljarna (de som vill bli sponsrade) såväl som för de som vill sponsra. Nu är inte all sponsring 
förgäves utan det finns även många exempel där sponsring visat sig vara en lyckad 
investering. Sponsring kan vara ett mycket kostnadseffektivt verktyg under förutsättning att 
det hanteras rätt. Det råder inga tvivel om att sponsring har framtiden för sig.(Grönkvist, 
2000)  
 
Sponsring har kommit att bli en global företeelse med ett större utbud än efterfrågan, detta i 
och med att nästan allting kan sponsras. Vilket i sin tur leder till att den som söker sponsorer 
blir tvungen att verka på en starkt konkurrensutsatt marknad. (Grönkvist, 1999) 
  
Fram till för ungefär 20 år sedan var det vanligaste skälet till sponsring att någon ledande 
person i ett företag själv höll på med någon typ av idrott eller hade släktingar som var 
involverade inom någon idrottsgren. Idag sker dock sponsring i många fall som ett resultat av 
en analys, då sponsorn vill tillföra emotionella dimensioner till sitt företag, sin produkt eller 
sin kampanj. Detta ger företaget ett underlag för reklam, PR och sales promotion, stöd för 
försäljningsarbetet eller den interna marknadsföringen. (Clark, 1996)  
 
Något som tycks synas som en tydlig trend är hur exponering av företag och företagsnamn i 
TV anses vara väldigt viktigt för sponsorerna. Av de stora projekten inom sponsring är det 
främst exponering i de rikstäckande TV-kanalerna som ses som det allra viktigaste. Detta är 
en trend som antas växa sig ännu starkare i framtiden. Den sponsring som bedrivs på nationell 
och internationell nivå och som kan räknas till underhållningsindustrin kommer att vara 
beroende av TV för att få maximalt genomslag. Till underhållning räknar man in 
populärmusik, showbiz, kulturhändelser och idrott. Av dessa ses idrott och främst fotbollen 
som en av de allra viktigaste i och med att det är den sport som lockar flest tittare, inte bara i 
Sverige utan i hela världen. (Grönkvist, 2000) Om man ägnar sig åt sponsring är det viktigt att 
känna till den taktik och teknik som tillämpas just nu. Men det räcker troligtvis inte, för 
företagen måste även försöka förutse vad som kommer att hända längre fram i tiden för att bli 
framgångsrik. (Grönkvist, 1999) 
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Enligt den svenska sponsringsföreningens definition, som presenterades i inledningen, är den 
kommersiella nyttan, affärsmässigheten, reglerad i ett avtal gemensam nämnare. Detta gäller 
dock inte regeringsrättens definition: 
Med sponsring förstås i regel att ett företag lämnar ekonomiskt stöd till en annan verksamhet 
av idrottslig, kulturell eller annars allmän nyttig natur. 
(Grönkvist, 2000) Denna definition betecknar sponsring på ett sätt som kan liknas vid vad 
Roos och Algotsson (1996) benämner som ren välgörenhet (se figur 1), då varken 
motprestation eller förväntan krävs från sponsorn (ibid).  
 
Roos och Algotsson (1996) analyserar olika experters definitioner av sponsring och kom då 
fram till följande definition: Sponsring är en affärsmässig metod för kommunikation och 
marknadsföring som på kort och lång sikt syftar till ökad försäljning för sponsorn. 
Sponsringen ska gagna alla inblandade parter och ge ett resultat som kan mätas och jämföras 
med på förhand uppsatta mål. (ibid) 
 
Erdogan och Kitchen (1998) presenterar i sin artikel Meenaghans definition av sponsring som 
lyder: Sponsorship is an investment, in cash or kind, in an activity, in return for access to the 
exploitable commercial potential associated with this activity. (ibid) 
 
Sponsring omtalas ofta som ett medium genom vilket man kommunicerar, men så är 
egentligen inte fallet. När ett företag sponsrar används de traditionella medierna som 
kommunikationskanal. Sponsringen i sig är då inget medium, man annonserar i dagspress och 
i TV, i broschyrer och butiksmaterial där sponsorskapet kommuniceras. Sponsring är därmed 
inte ett medium utan en metod för kommunikation och marknadsföring via de traditionella 
medierna. (Roos och Algotsson, 1996) 
 
Sponsring kan enligt en modell av Roos och Algotsson (omarbetad från Hagstedt 1987) delas 
upp i fyra olika sorters sponsring: 
 
Ren välgörenhet – Varken motprestation eller förväntan krävs från sponsorn. 
 
Dold sponsring – Sponsorn har förväntningar om effekt men ställer inga krav. 
 
Dold välgörenhet – Krav ställs av sponsorn men har ingen förväntan om effekt. 
 
Ren sponsring – Sponsorn kräver specifika motprestationer med förväntad effekt. 
(Roos och Algotsson, 1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1:  (Roos och Algotsson, 1996, s.17) 
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Beträffande idrottssponsring så delar Turner (1987) upp sponsringsobjekten i individer, lag 
och evenemang. Att sponsra en individ innebär en större risk än vid sponsring av lag och 
evenemang, därför att en skada, formsvacka eller ett temperamentsutbrott lätt kan skada 
sponsorn. (ibid) Enligt Mikael Jiffer kan man se en klar tendens till att företag som sponsrar 
idrott mer och mer går från att sponsra individer för att istället inrikta sig på att göra sina 
satsningar på lag (Svenska Dagbladet 2000-09-23). Ett annat problem är om man väljer att 
sponsra en medlem i ett lag, kan det leda till avundsjuka bland övriga lagmedlemmar, något 
som kan skapa negativ publicitet. Om företagen istället väljer att sponsra ett lag så anser 
Turner (1987) att det är säkrare, men de bör kontrollera om lagmedlemmarna har personliga 
sponsoravtal som inte stämmer överens med företagets önskemål till exempel avtal med ett 
konkurrerande företag. När det gäller att sponsra ett evenemang så anses det, enligt Turner 
(1987), av många som det säkraste alternativet. Fördelen ligger i att sponsorn inte påverkas av 
vem som vinner. Framgång på idrottsarenorna är dock inte avgörande för all sponsring men 
generellt vill de flesta sponsorer sammankopplas med vinnare. En vinnare får mer 
pressbevakning än övriga deltagare. (ibid) Ytterligare en aspekt kan läggas till detta och det är 
idrottsligor som söker sponsorer. Klubbarna som ingår i en liga har möjlighet att var för sig 
öka inkomsterna genom att sälja reklamplats på exempelvis arenorna. Tillsammans kan 
klubbarna sälja rättigheterna till ligan till stora företag som exempelvis Coca-Cola. Företaget 
påverkas då inte heller av vem som vinner ligan utan av den image ligan har. Ett exempel på 
detta är tv-bolaget FOX som äger rättigheterna till den amerikanska fotbollsligan NFL1, som 
trots att de förlorar pengar med sina sändningar från matcherna tycker sig få en bra 
imageöverföring från ligan. Rupert Murdoch ägare av FOX menar att den image som NFL 
besitter gjort FOX till ett ”riktigt” tv-bolag i USA. (Mason, 1999) 
 
I dagens läge borde förutsättningarna inom idrotten vara de bästa tänkbara för att dra till sig 
sponsorpengar, inte minst med tanke på de stora framgångar som de svenska idrottsutövarna 
hade under OS i Sidney under sommaren 2000. Trots detta visade det sig i en undersökning 
av tidskriften Idrottens Affärer att åtta av tio företag uppger sig minska sina satsningar på 
idrottssponsring. En av orsakerna var att företagen ansåg idrottssponsring vara vanskligt ur 
PR-synpunkt, på grund av att de stora publikidrotterna är dyra att köpa in sig i och detta för 
med sig stora risker. Från företagens sida ansåg man att en sponsringssatsning är en 
svårkontrollerad investering, en muthärva eller en dopingskandal kan räcka för att företagets 
varumärke smutskastas. (Svenska Dagbladet 2000-10-16) På grund av detta skriver allt fler 
sponsorer in särskilda klausuler i kontrakten med svenska idrottsförbund och aktiva, för att 
förhindra negativ publicitet i samband med händelser som kan drabba företaget, som 
exempelvis i samband  med dopning. Dessa klausuler kan innebära att om idrottsutövarna 
”medvetet dopat sig”, ger det företagen rätt att direkt bryta kontraktet. (Svenska Dagbladet 
1998-07-31) 
 
Det börjar bli allt tydligare att företagen ser på sponsring rent affärsmässigt, vilket även börjar 
sprida sig till mindre företag. I och med detta tros det bli allt vanligare med idrottströjor i 
företagsfärger och idrottsklubbar som bär företagsnamn. (Arbetet, 1999-09-18) Ett tydligt 
exempel på detta kan vara hur fotbollsklubben Ljungskile SK bytte namn till Panos 
Ljungskile eftersom det var vad sponsorn krävde. Andra exempel på idrottsföreningar som 
blivit tvungna att byta namn efter påtryckningar från sponsorer var basketlaget New Wave 
från Göteborg, som även tidigare gått under företagsnamnet Kärcher. Bevisligen så har detta 
fungerat ur marknadsföringssynpunkt, för man kom i undersökningar fram till att 

                                                 
1 National football league 
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allmänhetens kännedom om namnet Kärcher ökade från 26 till 68 procent under den 
fyraårsperiod som företaget sponsrade laget. (Grönkvist, 2000) 
 
1.2 Problemområde  
Sponsring har under de senaste 20 åren gått från att vara ren välgörenhet till att allt mer 
utövas på professionell basis av företag världen över (Clark 1996). Den mer professionella 
synen har gjort att sponsringen blir en allt större del av många företags 
marknadsföringssatsningar, där den aktuella trenden inom sponsring är inriktad mot TV-
exponering. Detta med motivet att företagen vill nå en stor marknad. (Grönkvist, 2000) I 
undersökningar har man funnit att globala företag spenderar ända upp till 15 procent av sin 
omsättning på att sponsra olika idrottsaktiviteter (Goddard, 1999). Av de uppskattade två 
miljarder kronor som satsas på sponsring varje år i Sverige, så utgör idrottssponsringen cirka 
70 procent (Grönkvist, 1999). Tendenser tyder på att sponsringssatsningarna inom idrotten 
riktas allt mer mot lag än mot individer (Svenska Dagbladet 2000-09-23). Trots att 
förutsättningarna ses väldigt goda blir allt fler företag tveksamma mot idrottssponsring, vilket 
bland annat beror på att en muthärva eller en dopingskandal lätt kan ge dålig publicitet och 
företagets namn smutskastas (Svenska Dagbladet 2000-10-16).     
 
Med detta som bakgrund har vi valt att studera hur företag i Sverige bedriver sin 
idrottssponsring.  
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2. Teori 
I detta kapitel kommer vi att behandla teorier inom ämnet sponsring som exempelvis A-
ERIC-modellen, olika metoder att mäta sponsringens effekter samt motiv till varför företag 
sponsrar. 

 
 
2.1 AIDA-modellen 
AIDA-modellen (se figur 2) beskriver de steg en konsument går igenom på vägen från att 
uppmärksamma en vara till köp. Denna modell är utformad efter antagandet att: Konsumenter 
har kapacitet att ta emot och behandla stora kvantiteter information och därefter aktivt göra 
jämförande utvärderingar av olika produkter och märken, för att därefter göra ett rationellt 
val bland dessa. Genom att gagna sig denna kunskap bör företag arbeta för att öka 
konsumenternas grad av medvetande kring deras produkter genom användning av 
marknadsföringsredskap såsom sponsring. Därigenom kan man sprida information som 
övertalar konsumenterna till köp av företagets produkter. (Hoek, 1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: http://www.jenzen.hjem.wanadoo.dk/modeller/aida.htm 
 
Attention – Konsumenten uppmärksammar produkten/märket genom exempelvis reklam. 
Interest – Konsumenten skapar intresse för produkten/märket. 
Desire – Konsumenten finner en specifik produkt/märke bättre än andra. 
Action – Konsumenten köper produkten. 
 
Hoek (1999) säger i sin artikel att Cummins och Horn 1996 använde AIDA-modellen som ett 
sätt att förklara att sponsring har en övertalande roll. Detta genom uttalandet att: sponsorship 
improves the perception of a brand by flanking our beliefs about the brand and linking the 
brand to an event or organisation that the target audience already values highly. Det vill säga 
att sponsring ökar konsumenternas perception kring ett märke eller produkt genom att 
sponsringen kopplar samman märket/produkten med en händelse eller organisation som 
målmarknaden redan har höga tankar om. (Hoek, 1999) 

Attention 

Interest 

Desire 

Action 
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2.2 Kommunikationsmodell för sponsring 
I sin bok tar Roos och Algotsson (1996) upp en modell (se figur 4) för att tydliggöra hur 
sponsringen kommunicerar med mottagarna. Den utgår från Lasswells formel (se figur 3) som 
ställer några grundläggande frågor, nämligen: 

• Vem? 
• Säger vad? 
• Genom vilken kanal? 
• Till vem? 
• Med vilken effekt? 
 
 

 Figur 3: Laswells formel (Roos & Algotsson, 1996, s.22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Kommunikationsmodell för sponsring (Översatt från Jiffer & Roos, 1999, s.30) 

 
Modellen utgår ifrån att sändaren använder sig av sponsring för att påverka en utvald 
mottagare. Då man analyserar sponsringens möjligheter bestäms det hur A-ERIC-modellens 
olika delar ska samverka och om man ska lägga särskilt mycket vikt på någon specifik del. 
(Jiffer & Roos, 1999) Då bestämmer man vilka medier som ska användas för att man ska 
lyckas nå mottagaren på ett optimalt sätt. I denna beslutsprocess bestäms även vilka budskap 
som ska användas. Olika medier lämpar sig bättre eller sämre för olika budskap, därför kan 
det bli ett flertal olika budskap som uppfattas av mottagaren. (Roos & Algotsson, 1996) 
 
Vidare i detta kapitel kommer vi att utgå från denna modell och presentera de olika delarna i 
modellen. 
 

 
Sändaren 
 

Association 

Relationer 

Kommunikation 
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2.2.1 A-ERIC-modellen 
Denna modell utgår från Roos och Algotssons ERK-modell från 1996, där de beskrev 
sponsring i tre delar nämligen Exponering, Relationer och Kommunikation (Roos & 
Algotsson, 1996). Roos har i samarbete med Jiffer (1999) utökat den gamla ERK-modellen 
med en fjärde huvuddel, association, och därmed bytt namn på modellen till A-ERIC 
(Association, Exposure, Relationships, Integrated communication). Anledningen till detta var 
att de ansåg att association är kärnan och den absolut viktigaste delen inom all sponsring. 
Modellen kan användas både som ett analysverktyg och ett hjälpmedel för utvärdering. Den är 
dessutom lämplig att användas för planering och genomförande av alla former av 
sponsringsaktiviteter. (ibid)  
 
Användningsområden: 
 

• Definition – Vad sponsring består av 
• Sponsring – Ett alternativ i marknadsföringen? 
• Värdering av sponsorobjekt 
• Avtal 
• Planering 
• Utvärdering 

 
 
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: A-ERIC (Översatt från Jiffer & Roos, 1999, s.64)  
 
Association 
Jiffer och Roos (1999) anser att association är den viktigaste delen inom all sponsring i och 
med att den sponsring som utförs skapar associationer mellan sponsorn och den sponsrade. 
Jiffer och Roos (1999) tar då upp att genom att använda sig av att skapa associationer kan 
företag på ett bra sätt nå sina målgrupper. (ibid) Även andra forskare har lyft fram association 
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- TV 
- Tidningar 
- Platsen 

- Platsen-
träffpunkt 

 
 

- TV 
- Radio 
- Tryckta medier 
- Platsen 

 
(Sponsring) 

 
(Medier) 

Association 

- Känslor 
- Värderingar 

- Arenareklam 
- Dräktreklam 
- Invigning 
- Avslutning 
- Prisutdelning 
- VIP-
utrymmen 

- Inbjudningar 
- Deltagande 
- Träffa 
”kändisar” 
- Kick-off tema 

- Annonsering 
- SP-material 
- Försäljning 
- PR-aktiviteter 
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som en viktig del inom sponsring. Exempelvis anser Meenaghan och Shipley (1999) att 
genom ett sponsorsamarbete ingår sponsorn och den sponsrade ett symbiotiskt förhållande, 
där värderingar som skapats av den sponsrade aktiviteten överförs till sponsorn. De personer 
som kommer i kontakt med den sponsrade aktiviteten kommer därmed också i kontakt med 
sponsorn, dennes namn, logotyp och börjar därmed associera sponsorn och aktiviteten med 
varandra. För sponsorn är det med dessa förutsättningar av största vikt att försäkra sig om att 
dennes närvaro blir klart associerat med aktiviteten, så att de värderingar som man vill att 
omgivningen skall skapa om företaget verkligen blir överförda från aktiviteten till sponsorn. 
Det bästa sättet att uppnå detta är att använda sig av kompletterande åtgärder till sponsringen, 
som till exempel traditionell reklam. (ibid) 
 
Exponering 
Företaget visar på olika sätt upp varumärke, logotyp eller produkt utan budskap genom att 
exponeras i den utvalda sponsringsaktiviteten. I många fall handlar det om traditionella 
reklamplatser såsom arenareklam, dräktreklam eller att företagets logotyp finns med i 
programblad. (Roos & Algotsson, 1996) 
 
Relationer 
Här gäller det att den/de definierade målgrupperna har ett intresse för den utvalda 
sponsringsaktiviteten, därför ligger målgruppen som grund för sponsringsaktiviteten. Exempel 
på hur detta kan fungera är att man genom att sponsra olika idrottshändelser kan erbjuda 
viktiga kunder olika VIP-erbjudanden, eller att man kan satsa på samhörighet bland 
personalen genom gemensam träning inför något idrottsevenemang. (Roos & Algotsson, 
1996) 
 
Kommunikation 
Genom sin sponsring kan detta tillföra nya möjligheter för sponsorn, vilket kommer av att de 
köper en association eller rättigheter av sponsringsobjektet. Ur denna association eller i de 
värden man ser hos sponsringsobjektet kan man hitta ett bra tema för användning i riktade 
marknadsföringsaktiviteter både internt och externt. (Roos & Algotsson, 1996) 
 
2.2.2 Omvärldsfaktorer 
Det finns en mängd omvärldsfaktorer som kan påverka kommunikationsprocessen på ett eller 
annat sätt, därför är Roos och Algotsson (1996) noggranna med att poängtera hur stor mängd 
av faktorer som finns som kan påverka kommunikationsprocessen. I detta fall valde de att 
belysa några av de faktorer som kan vara viktiga att ta hänsyn till just i samband med 
sponsring. Dessa omvärldsfaktorer delar de upp i följande tre delar: 

• Personliga och sociala faktorer  
• Mediets karaktär 
• Samhälleliga faktorer 
 

Personliga och sociala faktorer: 
- Tid Att man i olika situationer har olika lång tid på sig att ta emot eller sända 

meddelandet. 
- Förmågan Att olika individer har olika stark förmåga att sända och ta emot meddelanden. 
- Intresse Att hur stort intresse man lyckas skapa eller fånga är direkt avgörande för hur 

meddelandet når fram 
- Behov Att om man lyckas skapa ett behov hos mottagaren ger detta en större möjlighet 

för att lyckas med sin påverkan. 
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- Påverkan Att alla individer man möter och umgås med påverkar en själv. Denna påverkan 
är viktig att ta hänsyn till. 

- Vanor Att människor har olika vanor som styr deras beteende vilket på olika sätt kan 
påverka kommunikationsprocessen. 

 
Mediets karaktär 
- Konsumtionsmönster Att konsumtionsmönstret för alla olika medier skiljer sig från 

varandra, vilket påverkar koncentration, trovärdighet och 
genomslagskraft. 

- Svårighetsgrad Att olika medier lämpar sig för olika svåra budskap, vilket är 
viktigt att ha i åtanke när man väljer medium och budskap. 

-  Trovärdighet Att olika medier är olika trovärdiga, vilket kan vara viktigt att 
tänka på beroende på hur viktig trovärdigheten är i det aktuella 
sammanhanget. 

 
Samhälleliga faktorer 
- Politiskt läge Att det aktuella politiska läget i landet kan påverka 

kommunikationen. 
- Konjunktur  Att konjunkturen kan påverka kommunikationssituationen när det 

gäller både medieval och budskapsutformning. 
- Trender Att det kan vara avgörande att följa med i utvecklingen genom att 

följa de aktuella trenderna. 
 
2.2.3 Sponsring som meddelande  
Meenaghan och Shipley (1999) anser att det är en stor skillnad mellan de meddelanden som 
sänds ut via reklam och sponsring. Det meddelande som företag yttrar i sin reklam är helt 
kontrollerade av reklammakaren och är sammansatt för att yttra ett speciellt budskap. Men när 
det gäller de meddelanden som företag köper genom sin sponsring så är dessa sedan tidigare 
bestämda. Detta genom att det är den bild som den sponsrade aktiviteten sedan tidigare bildat 
hos omvärlden som kommer att fungera som det budskap som sponsorn kommer att 
associeras med. (ibid) 
 
2.2.4 Mätning av sponsringens effekter 
Eftersom de satsningar företag idag gör på sponsring uppgår till stora summor pengar har 
sponsorerna blivit allt mer noggranna med att mäta de effekter sponsringen ger. De 
mätmetoder som finns idag har vuxit fram i början på 90-talet. I sin bok tar Roos och 
Algotsson (1996) upp fem ledande sätt för mätning av de effekter som sponsring kan tänkas 
göra. (ibid) 
 

• Pressbevakning 
• TV-utrymme 
• SPINDEX 
• Marknadsundersökningar 
• Attitydundersökningar 

 
Pressbevakning 
Detta är det enklaste och vanligaste sättet att mäta om sponsringen givit någon utdelning. 
Företagen gör detta genom att bevaka det utrymme som det uppnått i pressen. 
Idrottssponsringen har en väldigt stark exponering på sportsidorna i dagstidningarna, där det 
presenteras mängder av match- och reportagebilder i vilka stora mängder sponsorer 
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förekommer. För att kunna sätta ett egentligt värde på den pressexponering som uppnåtts 
genom sin sponsring har olika metoder arbetats fram för detta ändamål, vilka ser på resultaten 
på olika sätt. I detta fall är det viktigt för sponsorn att finna en metod som man kan acceptera 
och att man är konsekvent i sin användning av denna. Att man är konsekvent är viktigt för att 
man ska kunna mäta effekten och studera de eventuella förändringar som uppkommer. (Roos 
& Algotsson, 1996) 
 
TV-utrymme  
TV-utrymme har blivit ett av de starkaste argumenten för få med företag som sponsorer, då 
särskilt inom idrotten. Därför är många evenemangsarrangörer och idrottsförbund/- föreningar 
snabba med att lyfta fram hur mycket TV-tid ett särskilt evenemang ska få. För sponsorn är 
det då också av stor vikt att få veta hur mycket sändningstid evenemanget har i olika TV-
kanaler och länder. När sponsorn har fått detta klart för sig kan denne skaffa sig en första bild 
över hur stor chans man som sponsor har att exponeras via TV, samt att man kan få en god 
uppfattning om mängden TV-tittare. Viktigt är dock att man kontrollerar hur stor mängd TV-
tittare programmet har normalt, så att man inte blir lurad av siffror på genomsnittliga antal.  
Utifrån siffror som de då kan få fram kan de göra beräkningar på hur mycket det kommer att 
kosta sponsorn att nå varje person som tittar på programmet. Om man som sponsor inte är 
säker på att synas i bild under sändningstiden bör man komplettera sin undersökning med 
någon annan typ av mätning, till exempel SPINDEX®-mätningar. (Roos & Algotsson, 1996) 
 
SPINDEX® 
SPINDEX®-mätningar (Sport- och Sponsor index) är det svenska namnet på mätningar av 
reklamtid via arenareklam i TV, vilken idag är den vanligaste typen av sponsormätningar i de 
flesta europeiska länder. I Sverige utförs dessa mätningar vanligtvis av företaget Sponsor 
Statistik. I denna typ av mätningar mäts den reklamtid som varje sponsor eller köpare av 
arenareklam uppnår i samtliga TV-sändningar, samt att de räknar in den tittarstatistik från 
MMS2 som används i alla bedömningar vid köp av traditionell reklamtid i TV. Detta leder till 
att sponsorn på ett enkelt sätt kan jämföra utfallet av satsningen i jämförelse med motsvarande 
köp av annan TV-reklam. Det är viktigt att få veta exakt hur mycket reklamtid sponsorn fått 
under TV-sändningen och det inte räcker med att veta hur lång sändningen är. Att så är fallet 
beror på att olika sporter påverkar rörelseschemat för de TV-fotografer som arbetar under 
evenemanget. Ett exempel på hur sporter skiljer sig åt kan vara att under en tennismatch 
exponeras huvudsponsorerna under nästan hela matchen. Medan under en golftävling som kan 
sändas i 3-4 timmar gör närbilder på spelare och boll att den faktiska reklamtiden inte blir 
längre än mellan två och tio minuter. Stora skillnader föreligger också vid sponsring av 
arenaidrott, då exempelvis fotboll filmas med långa svepande kamerarörelser och hockey med 
snabbare ryckigare rörelser. Även placeringen av reklamskyltarna är viktig då det kan ge 3-4 
gånger mer reklamtid för samma pengar om man valt en placering som exponeras ofta i TV-
bilden. I SPINDEX®-mätningar ingår ett indexvärde, som hjälper sponsorer att jämföra hur 
bra olika TV-sändningar är. (Roos & Algotsson, 1996) 
 
Marknadsundersökningar  
Marknadsundersökningar kan genomföras på många olika sätt, men grunden till de olika 
metoderna är mycket likartad. Man framställer ett frågeformulär där hänsyn måste tas till ett 
antal olika variabler i utformningen av frågorna, dessa variabler kan vara exempelvis: 

• Vilken sorts sponsring har förekommit? 
• Vem ska tillfrågas? 

                                                 
2 Mediamätning i Skandinavien MMS AB 
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• Vad ska frågorna handla om? 
• Vilken undersökningsmetod ska användas? 
• Hur lång tid får intervjuerna ta? 
• Är frågeställningarna allmänna eller känsliga? 
• Ska slutna eller öppna svarsalternativ användas? 
• Vilka undergrupper vill man studera? 

 
Själva intervjun kan göras genom telefonintervju, på-plats- intervjuer, postala intervjuer, 
omnibusundersökningar3, djupintervjuer eller gruppdiskussioner. Resultat från 
marknadsundersökningar har under senare år blivit en viktig del i företagens beslutsprocess 
inför kommande marknadsaktiviteter. Detta beror till stor del på att TV-reklamen och andra 
kampanjer ofta är väldigt kostsamma, vilket har fått företagen att öppna ögonen för vikten av 
att kontrollera resultatet av sina satsningar med hjälp av just marknadsundersökningar. (Roos 
& Algotsson, 1996) 
 
Attitydundersökningar 
Anledningen till att företag försöker få till stånd attitydförändringar, är att de vill skapa en 
image av sig själva hos omvärlden. Det kan bero på att företaget inte är fullständigt nöjda med 
den profil de har, det vill säga den uppfattning som omvärlden har om företaget. I och med att 
sponsring sägs skapa stora goodwillvärden för sponsorn kan detta vara ett bra verktyg för att 
skapa attitydförändringar. Det tar dock i de flesta fall lång tid innan man som företag kan se 
förändringar i attityder, därför är det ofta bra att följa upp fleråriga projekt och kontinuerligt 
studera effekterna. Attitydmätningar sker oftast via omnibusundersökningar vid ett flertal 
tillfällen under året. De undersökningsmetoder som används är varierande, men genomförs 
genom telefon, post eller personliga besök. (Roos & Algotsson, 1996) 
 
2.3 Motiv till sponsring 
Anledningarna till att företag sponsrar är många, men det är ett begränsat antal motiv som styr 
besluten (Grönkvist, 2000). Grönkvist (2000) tar upp följande motiv: 
 
Association och imageöverföring 
Inom sponsringen har associationsvärdet kommit att bli allt mer betydelsefullt (Grönkvist, 
2000). Enligt en undersökning gjord bland företag på Nya Zeeland, där de fick rangordna sina 
motiv för sponsring, visade det sig att en önskan om förbättrad goodwill genom 
imageöverföring var ett viktigt motiv. Detta gällde både idrottssponsring och kultursponsring. 
(Cornwell & Maignan, 1998) Sponsorn vill synas tillsammans med den sponsrade. Företaget 
hoppas att den goodwill som den sponsrade har ska komma företaget till del och på så sätt få 
en imageöverföring. För att få en imageöverföring så behöver företagen inte sponsra på den 
allra högsta nivån som till exempel fotbollslandslaget. En imageöverföring kan man nämligen 
också få genom att sponsra på lägre nivåer där det också finns idoler. (Grönkvist, 2000)  
 
Exponering 
Exponering är det motiv som hittills vägt tyngst, särskilt inom idrottssponsringen. Att synas 
av så många som möjligt i positiva sammanhang är något som de flesta företag vill. I Sverige 
har detta framförallt visat sig i arenareklam och reklam på tävlingsdräkter. För några 
decennier sedan då Sverige endast hade två TV-kanaler, båda utan reklam, fanns det bara en 
möjlighet för företag som ville synas i TV och det var att köpa in sig på elitidrottare och 
idrottsanläggningar. Sedan hoppades företagen att just deras namn skulle synas på TV. Den 

                                                 
3 En undersökning där ett flertal företag delar på frågeutrymmet, men ställer sina egna frågor 
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utveckling som skett med de kommersiella TV-bolagens utbud av olika kanaler gjorde att 
många trodde arenareklamen skulle minska. Men trots det utökade utbudet av kanaler så har 
arenareklamen inte alls minskat, till och med företag som är stora TV-annonsörer fortsätter att 
köpa in sig på arenareklam. Det kan förklaras av att traditionens makt är stor. (Grönkvist, 
2000) Även D’Astous och Séguin (1999) lyfter i sin artikel fram TV-exponering som en 
viktig del i sponsringen. De trycker på detta främst genom att andelen TV-sponsring, det vill 
säga när företag sponsrar TV-sändningar, har tredubblats under det senaste årtiondet (ibid).   

 
Publicitet 
Publicitet är ett annat sätt genom vilket sponsorer vill att massmedia ska uppmärksamma 
deras sponsring. Skillnaden mellan publicitet, som också är en typ av exponering, och 
arenareklam och dylikt är att den sällan kan garanteras. Många säljare har under årens lopp 
försökt övertyga sponsorer genom att hävda att publiciteten kommer att bli både omfattande 
och uppskattad. Detta har dock nästan aldrig inträffat. Med dagens fria medier så kan inga 
garantier om publicitet lämnas. (Grönkvist, 2000) 
 
Relationer 
Att bygga och skapa relationer är en av sponsringens viktigaste egenskaper, men det är också 
något som ofta utnyttjas dåligt av sponsorerna. Vid evenemang så erbjuds många tillfällen till 
att bygga relationer och då är det främst representation som utnyttjas. Man bjuder in sina 
kunder till konserter, teaterföreställningar och olika sportevenemang istället för att bjuda på 
ett krogbesök. Fördelen gentemot ett vanligt krogbesök är den positiva atmosfär som 
sponsorns partner skapar. (Grönkvist, 2000) 

 
Nyckelmotivet 
Branschexklusivitet är något som ofta förekommer i samband med sponsring. Med detta 
menas att vid exempelvis ett evenemang så får endast ett företag från varje bransch möjlighet 
att sponsra. Om det ligger stor prestige i att sponsra evenemanget så kommer det att locka 
många företag. Genom att bestämma sig tidigt för att sponsra ett sådant evenemang så 
utestängs företagets alla konkurrenter. Samtidigt skapas mängder med möjligheter för 
företaget. Nyckelmotivet är mycket vanligt och framförallt vid evenemangssponsring. Ibland 
kan det vara så att företag inte har något större intresse av att sponsra ett evenemang men gör 
så ändå bara för att konkurrenterna inte ska få chansen. Annars finns risken att företaget 
hamnar utanför och det vill man absolut inte. (Grönkvist, 2000) 

 
Socialt tryck 
En stor del av den lokala sponsringen utmärks av samma förhållanden som i nyckelmotivet, 
att företagen inte vill hamna utanför. Företagen vill inte ta risken att i bygden stämplas som 
snål och på så sätt hamna utanför gemenskapen. Det sociala trycket gör att företag ställer upp 
i en mängd sponsringssammanhang trots att de hellre vill avstå. Följaktligen är det en negativ 
faktor som påverkar besluten om sponsring, vilket sällan är bra för resultatet. Tror inte 
sponsorn på det han gör så kan han inte heller vänta sig några positiva resultat. (Grönkvist, 
2000) 

 
Good Citizen 
Dagens företag är inte bara producenter utan även samhällsaktörer. Likt det sociala trycket 
som styr den lokala sponsringen så kan det i framtiden bli viktigt för stora företag att uppträda 
som goda samhällsmedborgare, annars riskerar de att isoleras och hamna i kylan. Företag vill 
bli respekterade och framstå som goda samhällsmedborgare med ett ansvar även utanför den 
egna verksamheten. Sponsring ger goda möjligheter till detta. Good Citizen-sponsring är inte 
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något man bara kan köpa sig utan det är en långsiktig strategi som bygger på trovärdighet. 
Trovärdighet får företaget om det har ett så fläckfritt förflutet som möjligt. Om ett företag, 
som är känt för att det inte värnar om miljön, bestämmer sig för att sponsra 
Naturskyddsföreningen så ger åtgärden ingen större trovärdighet. (Grönkvist, 2000) 
Nätverk 
Vid sponsring av större evenemang, landslag och klubblag på högre nivåer är det vanligt att 
sponsorklubbar bildas. Sponsorklubbarna består av representanter från företagen som 
sponsrar. De träffas regelbundet under lång tid, ibland flera år. På så sätt bildas informella 
nätverk där sponsorerna lär känna varandra och ibland kan till och med affärer uppstå mellan 
dem. En del företag blir sponsorer endast av detta skäl. (Grönkvist, 2000) 
 
Lanseringar 
När företag lanserar nya produkter kan sponsring fungera som bra draghjälp, speciellt vid 
evenemangssponsring innehållande arenareklam. Om ett företag köper TV-reklam i samband 
med en sändning från en idrottstävling samtidigt som företagets logotyp finns där så kan det 
få en sån styrka att det slår igenom mediabruset. (Grönkvist, 2000) 
 
Nya marknader 
Att etablera sig på nya marknader är ett motiv som bland annat Ericsson använt sig av för att 
slå sig in på den kinesiska marknaden. Genom att sponsra bordtennis som är nationalidrott i 
Kina hoppas man vinna marknadsandelar. (Grönkvist, 2000) 

 
Försäljning 
Det är mycket ovanligt att företag använder sig av sponsring för att åstadkomma en ökad 
försäljning på kort sikt. De flesta sponsorer känner till att sponsring ska användas som ett 
långsiktigt verktyg som verkar indirekt. Det finns dock undantag och ett sådant är Coca-Cola 
som sponsrar de Olympiska spelen. De har ensamrätt på försäljning av drycker på de 
olympiska arenorna vilket innebär stora kommersiella framgångar varje gång spelen hålls. 
(Grönkvist, 2000) 

 
Kampanjer 
En del företag sponsrar kampanjer med förhoppningen att dessa ska ge önskat resultat. 
Motprestationerna är ofta små och motsvarar sällan insatserna. Trots detta lyckas man ändå 
engagera sponsorer och det beror på att företagen räknar med att kampanjen ska bli så 
framgångsrik att den även gynnar dem. Ett exempel på sån sponsring är Sveriges många OS-
kampanjer. (Grönkvist, 2000) 

 
Restriktioner 
Olika typer av restriktioner kan göra det svårt för vissa företag att göra sig hörda. Därför 
använder de sig ibland av sponsring för att synas. Det gäller framförallt tillverkare av tobak 
och alkoholhaltiga drycker. Internationellt är tobaksbolagen mycket framträdande i 
sponsringssammanhang. Exempel på detta är den sponsrade Formel 1- racingen som 
förmodligen skulle tvingas upphöra utan tobaksbolagen. (Grönkvist, 2000) Ett exempel på hur 
man istället lyft fram sponsringen i ett hälsoperspektiv framkommer i Carrolls (1997) artikel. 
Hon beskriver där hur ett antal australiensiska hälsoorganisationer blivit stora sponsorer inom 
idrotten efter det att tobakssponsring i Australien blivit förbjudet. Dessa föreningar använder 
sitt sponsorskap för att försöka få innevånarna i Australien att bli mer hälsomedvetna. (ibid) 

 
Personalmotivet 
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Sponsring används i första hand för att påverka kunderna, men kan med fördel också 
användas för att påverka de anställda. I dag värnar företagen mer om de anställda än tidigare. 
De anställda består i växande grad av välutbildade experter och de blir allt viktigare för 
arbetsgivarna att behålla den samlade kunskap de anställda besitter. Detta gäller framförallt 
IT-, finans och konsultföretag. För att företagen inte ska förlora den personal man investerat i 
måste man tillgodose deras behov av stimulans och avkoppling. Man måste erbjuda kultur och 
spännande idrott, inte minst på landsbygden där utbudet är litet. Företag ha r börjat inse vikten 
av ett levande kultur- och idrottsliv i de kommuner de verkar och att de måste hjälpa till med 
finansieringen. Sponsringen kan även skapa en vi-anda och lojalitet bland de anställda, 
särskilt om deras företag sponsrar någonting de känner stolthet för. (Grönkvist, 2000) 

 
Personliga motiv 
Det absolut äldsta motivet till sponsring är det personliga (Grönkvist, 2000). För inte mindre 
än 20 år sedan var detta ett av grundmotiven för sponsring (Clark 1996). Den inom företaget 
som har hand om sponsringen, kan vara VD eller någon annan, väljer det sponsringsobjekt 
som passar denne bäst. Det kan vara något han är engagerad i eller intresserad av, även om det 
inte gynnar företaget på något sätt. Han för till exempel över pengar till golfklubben han 
spelar i eller till hockeylaget där sonen spelar. Detta är mänskligt men sponsring ska vara 
företaget till nytta och inte uteslutande vara till för att behaga enskilda beslutsfattare och deras 
familjer. Ibland spelar fåfängan en roll i dessa sammanhang. Det finns företagare som gärna 
beblandar sig med kultur- och idrottsstjärnor och om sponsring underlättar detta så tar en del 
den chansen. I takt med att sponsringen professionaliseras så kommer det personliga motivet 
att minska men förmodligen aldrig försvinna. (Grönkvist, 2000) 
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3. Problemdiskussion 
Sponsring är inget modernt begrepp, det finns dokumenterat exempel på händelser som kan 
liknas med sponsring från cirka hundra år tillbaka i tiden (Grönkvist, 2000). Den stora 
utvecklingen inom sponsringen har dock ägt rum under de senaste 20 åren, den största 
förändringen som skett under denna tid är framväxten av krav på motprestationer från 
sponsringsobjekten (Antonsson & Båvall, 1997). Idag omsätts cirka 2 miljarder kronor årligen 
på sponsring i Sverige (Grönkvist, 1999). Denna summa ter sig dock osäker på grund av den 
affärssekretess som omger de flesta stora sponsringssatsningar (Svenska Dagbladet, 2000-09-
23). I tidningen Arbetet (1999-09-18) påpekas att de sponsringssatsningar som görs idag av 
företag allt mer sker på ett professionellt sätt, där företagens satsningar är rent affärsmässiga. 
Vilket han anser att man kan se inte minst genom att det blir allt vanligare med idrottströjor i 
företagsfärger och idrottsklubbar som bär företagsnamn. (ibid) Enligt Grönkvist (1999) räcker 
det dock inte med att känna till den taktik och teknik som används inom sponsringen för att nå 
ett framgångsrikt resultat. Som sponsor måste man även försöka förutse vad som kommer att 
ske längre fram i tiden. (ibid) 
 
Motiven till sponsring kan enligt Grönkvist (2000) vara många och dom skiljer sig till stor del 
från varandra. Exempelvis kan sponsorerna vara ute efter att bara synas och genom 
sponsringen visa upp sitt varumärke, eller använda sponsring som en del i lansering av nya 
produkter. Företagen kan också ha som motiv att försöka skapa en association med det 
sponsrade objektet och då genom sponsringen försöka överföra sponsringsobjektets redan 
befintliga image till företaget. (ibid) Något som Jiffer och Roos (1999) lägger extra tyngd vid 
är just den association som kan uppkomma vid sponsring, vilket de anser är kärnan inom all 
sponsring. (ibid) Även Meenaghan och Shipley (1999) lägger i sin artikel stark vikt vid den 
imageöverföring som sker vid sponsring. Detta beroende på att de personer som kommer i 
kontakt med det sponsrade objektet även kommer i kontakt med sponsorn, dennes namn och 
logotyp och kan därmed associera aktiviteten och sponsorn med varandra. (ibid) 
 
Roos har tillsammans med Algotsson (1996) lyft fram tre delar som de anser vara 
grundpelarna inom sponsring, dessa är exponering, relationer och kommunikation. Företag 
kan då använda olika medier och aktiviteter för att skapa just exponering, relationer och 
kommunicera olika budskap. Exempel på medier som används är TV, tidningar och andra 
tryckta medier och exempel på de aktiviteter som kan användas är annonsering, dräktreklam, 
skyltning och olika VIP-erbjudanden. Senare har Roos tillsammans med Jiffer (1999) lyft 
fram en fjärde aspekt, som är tidigare nämnda association. Tillsammans bildar dessa fyra 
delar A-ERIC-modellen (ibid) 
 
Trots att många företag idag gör stora ekonomiska satsningar på sponsring och 
förutsättningarna för att sponsring kan tyckas vara de bästa tänkbara, så tvekar allt fler företag 
på att göra sponsorsatsningar inom idrotten. En av orsakerna till detta har visat sig vara att 
många företag anser att idrottssponsring är osäkert ur PR-synpunkt. Då främst på grund av att 
den stora investering man gör som idrottssponsor är väldigt svårkontrollerad, för om det 
sponsrade objektet blir inblandat i någon typ av skandal kan detta drabba sponsorföretagets 
image varaktigt. (Svenska Dagbladet 1998-07-31) 
 
De meddelanden som kommuniceras genom sponsring skiljer sig markant från de 
meddelanden som kommuniceras i traditionell reklam. Att så är fallet beror på att 
meddelandets utformning helt bestäms av reklammakaren när det gäller traditionell reklam. 
Men det meddelande som kommuniceras genom sponsring kan inte styras av sponsorn utan 
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detta är redan förutbestämt genom den bild av sponsringsobjektet som bildats av omvärlden. 
(Meenaghan & Shipley,1999) 
 
Mätningar av sponsringens effekter har blivit allt vanligare under de senaste tio åren. Detta på 
grund av att de satsningar som företagen gör har blivit allt större och synen på sponsring blivit 
allt mer professionell. (Roos & Algotsson, 1996) 
 
 
3.1 Syfte 
Vi har för avsikt att öka kunskapen om hur företag bedriver sin idrottssponsring. För att 
ytterligare klargöra vårt syfte har vi delat upp det i delsyften: 

• Vilka motiv har företagen med sina sponsringssatsningar? 
• Vilka motprestationer kräver företagen av sina sponsringsobjekt? 
• Gör företagen någon uppföljning och kontroll av sina sponsringssatsningar, och i 

sådana fall hur går man då till väga? 
 
3.2 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss från sponsring av enskilda personer och inriktar oss på lagidrotter. 
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4. Metod 
I det här kapitlet kommer vi att förklara hur vi gått tillväga för att samla in data. Vi beskriver 
de val vi gjort vad gäller forskningsansats, undersökningsansats, datainsamlingsmetod samt 
de metodproblem som kan uppstå.  
 
 
4.1 Forskningsansatser 
Eriksson och Weiderheim-Paul (1997) skriver om två skilda angreppssätt som man använder 
sig av vid forskningsarbeten, det är deduktion och induktion. 
 
- Deduktion 
Det deduktiva angreppssättet går till så att man utifrån en teori utformar hypoteser, som är 
testbara påståenden om verkligheten. Detta för att sedan använda sig av logisk slutledning för 
att komma fram till resultatet. 
 
- Induktion  
Det induktiva angreppssättet grundar sig på att man utifrån empirisk data från verkligheten 
sluter sig till mer generella utsagor (teorier, modeller). 
 
De tar även i sin bok upp ett tredje angreppssättet, som utgår ifrån att man kombinerar dessa 
och använder då den så kallade hypotetiskt-deduktiva metoden. Denna metod går till så att 
man formulerar förutsättningar som hypoteser, som är påståenden vars giltighet är möjlig att 
pröva. Sedan använder man sig av en deduktiv slutledning för att dra slutsatser om 
verkligheten. (ibid ) 
 
Man kan oftast välja olika sätt när det kommer till att samla information. Man kan då välja 
mellan kvantitativa (ofta kallade hårda) data och kvalitativa (ofta kallade mjuka) data. 
Kvantitativ metod innebär att man mäter och rangordnar som till exempel vinst i kronor eller 
antal sålda enheter. Detta ger en översikt över det man studerar och man kan generalisera den 
insamlade datan. Vid insamling av kvalitativ data så läggs vikten ned på tolkning och 
förståelse som till exempel arbetstrivsel eller god funktion. (Eriksson & Wiedersheim-Paul,  
1997).  
 
Vi valde att använda oss av redan existerande teorier för att sedan jämföra dessa med 
verkligheten. Detta betyder att vi använde oss av ett deduktivt angreppssätt. Vid insamlingen 
av information använde vi oss av kvalitativa data. Detta gjorde vi för att få mer djup på 
arbetet. Det vill säga att få reda på hur företaget arbetar med sin sponsring och vilka motiv 
som ligger bakom deras sponsorsatsningar. 
 
 
4.2 Undersökningsansatser 
Det finns fyra olika typer av undersökningsansatser, skrivbordsundersökning, fallstudie, 
surveyundersökning och experiment. Vilken eller vilka man använder sig av beror på vad man 
vill undersöka och vad man vill uppnå med sin undersökning. (Lundahl & Skärvad, 1992) 
 
Vid en så kallad skrivbordsundersökning används sekundär data, eller med andra ord, data 
som samlats in vid ett tidigare tillfälle. Fördelen med att använda sig av så kallad, sekundär 
data är att man på ett snabbt och billigt sätt kan komma fram till ett resultat. En nackdel är 
dock det faktum att denna information inte alltid är helt tillförlitlig. (Lundahl & Skärvad, 
1992) 
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En surveyundersökning är en frågeundersökning där man försöker mäta ett visst fenomen 
genom att fråga. Grundtanken vid en surveyundersökning är att den information som samlas 
in ska vara standardiserad. Alla som deltar i undersökningen ska besvara samma frågor, för 
detta ger goda möjligheter för en kvantitativ bearbetning och analys av svaren. (Lundahl & 
Skärvad, 1992) 
 
En fallstudie är en studie av kvalitativ karaktär där man ingående studerar ett eller ett fåtal 
fall. Detta kan göras vid ett specifikt tillfälle eller över tiden. Syftet med en fallstudie är att 
tränga djupt in i ett informationsrikt fall och få förståelse för detta, vilket innebär att man 
utifrån en fallstudieansats inte kan dra några generella slutsatser. (Christensen, 1998) Syftet är 
också att kunna formulera hypoteser, utveckla teorier, pröva teorier samt att exemplifiera och 
illustrera (Lundahl & Skärvad, 1992). 
 
Experiment kan beskrivas som en studie där man jämför individer eller grupper av individer 
som utsätts för någon form av förändring i sin miljö. Sedan jämförs resultatet före 
förändringen med situationen efter förändringen. På så sätt kan se om förändringen är orsak 
till resultatet. En viktig del är att undersökaren har full kontroll på undersökningssituationen 
så inte andra faktorer påverkar resultatet. (Christensen, 1998) 
 
Vi använde oss av fallstudie då vi ville studera två företag noggrannare och mer på djupet vad 
gäller deras arbete med sponsring. För att ta reda på hur dessa två företag hanterar sin 
sponsring och vilka motiv som ligger bakom så ansåg vi att en fallstudie var det bästa 
alternativet. Eftersom att vi valt att använda oss av fallstudie så har vi ingen möjlighet att dra 
några generella slutsatser. 
  
 
4.2.1 Val av studieobjekt 
Vi undersökte IT-företaget EDS huvudkontor i Sverige och FöreningsSparbankens 
huvudkontor för att dessa båda är stora företag som arbetar med sponsring av elitidrott. 
Anledningen till att vi kontaktade just dessa två företag var att vi själva uppmärksammat att 
dessa företag synts till på dräkt och arenareklam i samband med olika idrottshändelser. 
 
 
4.3 Litteraturstudie  
För att hitta information, teorier och bakgrund till ämnet sponsring så sökte vi böcker på 
Stadsbiblioteket i Skellefteå, Skeriabiblioteket, Luleå tekniska universitets bibliotek och dess 
databaser. Att hitta för oss relevanta vetenskapliga artiklar om sponsring var inte enkelt då det 
inte finns skrivet så mycket om ämnet. Vi använde oss bland annat av Emerald- library, Ebsco, 
Artikelsök och Mediaarkivet på Internet och bland de sökord vi använde oss av så visade sig 
sponsring, idrottssponsring och sponsorship vara de mest användbara. 
 
 
4.4 Datainsamlingsmetod 
När man samlar in data kan man välja att samla in antingen primärdata eller sekundärdata. 
Primärdata kallas data som man själv samlar in för att nå ett bestämt ändamål. Data som redan 
finns insamlad brukar vanligtvis kallas sekundärdata, eftersom denna typ av data redan finns 
insamlad av någon annan för något annat ändamål. Fördelen med att använda sig av 
sekundärdata är att det är både enklare och billigare att använda redan befintliga uppgifter. 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) Nackdelen är att källorna som sekundärdatan hämtas 



 20

från kan vara ofullständiga, medvetet partiska och vinklade etc. Därför är det viktigt att ha ett 
kritiskt förhållningssätt när man nyttjar sekundärdata. (Lundahl & Skärvad, 1992) 
  
När man själv blir tvungen att samla in information för sitt eget ändamål, finns det i huvudsak 
två tekniker att tillgå: enkät eller intervju. Man kan välja att använda dessa var för sig eller 
eventuellt kombinera dessa två tekniker. När man samlar in sin information med hjälp av 
intervju kan man välja att använda sig av telefonintervjuer eller personliga intervjuer. 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) Enligt Lundahl och Skärvad (1992) så kan man skilja 
på olika typer av intervjuer genom att utgå från graden av standardisering. En intervju med 
hög standardiseringsgrad innebär att både frågeformuleringen och ordningsföljden mellan 
frågorna är bestämd på förhand. Vid utfrågningar av olika personer så skall ordningsföljden 
och frågeformuleringen ske på samma sätt för varje person. Standardiserade frågor passar bäst 
när syftet är att samla in hårda data (kvantitativa) som till exempel försäljningsvolymer. 
Frågor med låg standardiseringsgrad kallas för ostandardiserade. Med ostandardiserade 
intervjuer kan man välja både ordningsföljd och frågeformulering mer fritt. Det viktiga är att 
man med frågorna får svar som täcker informationsbehovet. Ostandardiserade frågor lämpar 
sig bäst vid insamling av mjuka data (kvalitativa) som till exempel motiv som ligger bakom 
en viss åtgärd. (ibid)  
 
Vi använde oss av såväl primär som sekundärdata. Sekundärdata användes vid insamlingen av 
information till empiriavsnittet, denna information samlade vi in från de två företagens 
respektive hemsidor på Internet. Primärdata samlade vi in genom telefonintervjuer med 
sponsringsansvariga hos EDS och FöreningsSparbanken. Anledningen till att vi använde oss 
av telefonintervjuer var att det var det enda sättet för oss att komma över den information vi 
sökte med tanke på avståndet till företagen i fråga. 
 
 
4.5 Tillvägagångssätt vid analysen 
I analyskapitlet jämförde vi den information som vi samlat in genom intervjuerna med EDS 
och FöreningsSparbanken med den teori som presenteras i kapitel två. Vi har försökt lägga 
upp analysen på ett sådant sätt att det ska vara lätt för eventuella läsare att kunna förstå och se 
likheter och skillnader mellan de båda företagens sponsringsarbete. Detta har vi gjort genom 
att presentera våra analyser av företagen under samma rubriker tillsammans med en 
teoribeskrivande text för att försöka förenkla förståelsen av de olika begreppen. 
 
 
4.6 Metodproblem 
Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att mäta. Det 
finns två aspekter på validitet och det är inre validitet och yttre validitet. Den inre validiteten 
syftar på överensstämmelsen mellan begrepp och de mätbara definitionerna av dem. Yttre 
validitet avser hur väl det mätvärde man får stämmer överens med verkligheten. Om man 
exempelvis bestämmer sig för en viss definition av ett begrepp men samlar in felaktiga eller 
ofullständiga data så får man en låg yttre validitet. Validitet är det viktigaste kravet på ett 
mätinstrument, för hela undersökningen står och faller med om man verkligen mäter det som 
man avsett att mäta. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997)  
 
Eftersom vi genomförde de två telefonintervjuerna med respektive företags 
sponsringsansvarige, som är bäst lämpad att svara på våra frågor, kan detta ha minskat 
problemen med validiteten. 
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Reliabilitet innebär att mätningarna ska ge stabila och tillförlitliga utslag. Så om en 
undersökning har hög reliabilitet så innebär det att om någon skulle göra om denna 
undersökning så skulle man komma fram till samma resultat. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
1997).  
 
För att försöka undvika att de personer vi intervjuade skulle känna sig på något sätt stressade 
så såg vi till att de fick styra över vilket tillfälle som intervjun skulle äga rum. Detta för att de 
skulle kunna ta sig tid att tänka över varje fråga och svara på bästa möjliga sätt. Vi skickade 
även över vår intervjuguide (se bilaga 1) till dem ett par dagar innan intervjun så att de hade 
möjlighet att läsa igenom den för att underlätta intervjun för dem och för att försöka få mer 
djup i svaren på frågorna. Detta kan ha givit en positiv inverkan på reliabiliteten. 
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5. Empiri 
För att få tag i den information som vi presenterar i detta avsnitt använde vi oss av 
telefonintervjuer med FöreningsSparbankens sponsringsansvarige Claes Fagerström och EDS 
sponsringsansvarige Ola Andersson. För att komplettera denna information har vi även tagit 
del av information från FöreningsSparbankens och EDS hemsidor. 
 
 
5.1 EDS 
EDS4 är ett företag som arbetar med globala och totala IT- lösningar, med sin verksamhet har 
de som mål att få kundernas informationsflöde att fungera bättre och göra kunderna mer 
konkurrenskraftiga genom att öka produktivitet, tillväxt och lönsamhet. Några av de tjänster 
som EDS erbjuder till sina kunder är strategisk rådgivning och affärsutveckling. EDS 
grundades 1962 och var då ett dotterbolag till General Motors, men blev i juni 1996 en 
fristående koncern och har idag sitt huvudkontor i USA. EDS omsatte år 2000 cirka 20 
miljarder US-dollar vilket motsvarar ungefär 205 miljarder svenska kronor och har för 
närvarande cirka 130 000 anställda i 55 länder. Bland EDS internationella kunder finns 
Citibank, General Motors och Xerox.  EDS har varit verksamt i Sverige sedan 1991 och har 
bland annat Posten, SAAB Automobile, KF5, OKQ8 och Riksbyggen som sina kunder. EDS 
är noterat på New York Stock Exchange och London Stock Exchange. EDS huvudkontor i 
Sverige ligger i Solna, men de har även fyra andra kontor i landet på orterna Göteborg, Lund, 
Nyköping och Trollhättan. (http://www.eds.se, 2001-05-13) 
 
 
5.2 EDS och idrottssponsring 
Vi genomförde den 14 maj 2001 en telefonintervju med EDS sponsringsansvarige i Sverige 
Ola Andersson. 
 
Andersson inleder med att nämna att EDS har varit aktiva inom idrottssponsring sedan 1998 
och har för närvarande sponsringssamarbeten med Solna AIK fotboll och Djurgårdens IF 
hockey, där de står som huvudsponsorer. EDS sponsrar även den svenske rallyföraren Per 
Eklund. De har även nyligt avslutat ett samarbete med Hammarbys bandylag för att istället 
göra satsningar på kultursponsring. Att EDS avslutade sitt samarbete med Hammarby berodde 
enligt Andersson enbart på att det avtal man hade haft med klubben tagit slut och att man helt 
enkelt ville prova på kultursponsring, för att då kunna nå en bredare kundkrets. Andersson 
förklarade även att de tre idrottssponsringsavtal som man för tillfället har bara gäller för EDS 
svenska huvudkontor och att mindre kontor i landet på egen hand kan välja att sponsra lokala 
föreningar och händelser utan att samråda med huvudkontoret. För att välja vilka 
idrottsföreningar som de ska sponsra så måste EDS i Sverige samråda med EDS huvudkontor 
i Texas, USA, för att bestämma vilka föreningar som kan vara lämpligast att satsa på. Att 
EDS har valt att sponsra just Solna AIK ser Andersson som att det faller sig rätt naturligt i och 
med att EDS huvudkontor i Sverige ligger i Solna. Han säger att de helt enkelt helst vill gynna 
den lokala idrotten. Av EDS totala marknadsföringsbudget avsätter de varje år cirka 20 
procent till sponsringen.  
 
Sponsringsavtalen som EDS skriver med idrottsföreningarna arbetas fram genom att 
klubbarna kommer med förslag till hur avtalen ska se ut, sedan framarbetar EDS tillsammans 
med klubbarna förändringar som leder fram till ett slutgiltigt avtal. De sponsringsavtal som 
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EDS skriver med de utvalda föreningarna räcker normalt under 2 år, men detta gäller endast 
grundavtalen. Man skriver även ett eventavtal som gör att EDS tillsammans med föreningarna 
kan komma att utöka sitt samarbete i samband med speciella händelser, som till exempel 
cupmatcher. Det samarbete som EDS har med sina samarbetspartners vill Andersson beteckna 
som ett väldigt nära och starkt samarbete. Detta främst med tanke på att de har dagliga samtal 
med föreningarna för att hålla samarbetet fräscht och att både EDS och deras 
samarbetspartners ska få ut så mycket som möjligt av samarbetet. Detta ser Andersson även 
som ett sätt att få båda parter att sköta sina åtaganden mot varandra på bästa möjliga sätt. För 
att undvika de skador som eventuella skandaler såsom dopning eller liknande hos 
idrottsklubbarna kan göra på EDS image, så har man skrivit in speciella klausuler i 
sponsringsavtalen. Dessa klausuler gör det möjligt för EDS att vid en eventuell skandal att 
omförhandla avtalen eller helt enkelt dra sig ur sponsringsavtalen för att idrottsföreningarna 
inte enligt kontraktet fullföljt sitt uppdrag. Andersson säger dock att EDS inte har blivit 
tvingade att bryta kontraktet med någon förening i och med att de avtal som man skrivit alltid 
blivit fullföljda.    
 
Det EDS hoppas att uppnå med sitt sponsringsarbete är huvudsakligen att stärka sitt namn och 
att visa upp sitt varumärke, främst på grund av att man inte anser vara så kända i Sverige, 
vilket man hoppas på att uppnå genom att synas i samarbete med välkända idrottsföreningar. 
Hos EDS anser man att det är ett bra sätt att synas tillsammans med elitidrottsklubbar, i och 
med att man anser att det finns likheter mellan sin verksamhet och elitidrott. Den 
gemensamma nämnaren säger Andersson främst vara den professionella inställningen till 
verksamheten och att bli associerad med elitidrott anses viktigt hos EDS. Andersson säger att 
man även använder sig av sin sponsring för att skaffa nya kunder och behålla sina befintliga 
kunder. Man använder även sin sponsring för att studenter på Kungliga tekniska högskolan 
ska komma i kontakt med EDS och för att dessa ska öka sitt intresse för företaget. Detta för 
att EDS ser dessa studenter som potentiell arbetskraft. Vilket man gör genom att erbjuda 
billigare biljetter till olika evenemang. EDS använder även sin sponsring i sitt arbete med 
kunderna på så sätt att man har tillgång till biljetter som man ger till sina kunder, när de gör 
besök hos EDS, i syftet att ge dom ett visst mervärde. Gratis matchbiljetter utdelas även till 
den egna personalen. I sitt samarbete med Solna AIK har man avtal som gör det möjligt för 
EDS att använda sig av tränare och spelare i olika evenemang. Till dessa evenemang bjuder 
EDS in utvalda kunder och personer från företag som ses som potentiella kunder samt den 
egna personalen. Exempel på detta är att EDS har med spelare och tränare från Solna AIK i 
golftävlingar som de anordnar.  
 
Genom sitt sponsringsarbete med Solna AIK så har EDS tilldelats utrymme på matchdräkter, 
på arenareklam, på AIK:s hemsida, i AIK:s matchprogram samt på skyltning vid 
presskonferenser där EDS logotyp syns. I samarbetet med Djurgårdens IF använder de sig av 
dräktreklam, arenareklam och reklam i matchprogram. 
 
För att följa upp och kontrollera vilken effekt som sponsringssatsningarna har gjort, har EDS 
anlitat ett företag att göra undersökningar på hur mycket exponering som EDS får i olika 
medier i samband med sponsringen. Detta görs genom att man klockar den tid som EDS 
företagsnamn syns under olika TV-sändningar, samt att man ser hur ofta och hur mycket de 
blir omtalade och kommer i bild i olika tidskrifter.  
 
Andersson ser positivt på framtiden för idrottssponsring, han tycker att utvecklingen ser 
positiv ut med tanke på att bevakningen av idrott i massmedia ökar. Han nämner även att 
idrottssponsring är något som han ser som värdefullt för företag att satsa på.  
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5.3 FöreningsSparbanken 
FöreningsSparbanken är en rikstäckande bank med 13000 anställda och 591 kontor över hela 
Sverige. Banken bildades 1997 då Sparbanken och Föreningsbanken gick samman. 
Sparbankens historia sträckte sig tillbaka till 1820 då landets första sparbank bildades. 
Föreningsbanken hade sitt ursprung i jordbrukskassorna vars syfte var att tillgodose 
jordbrukets växande kapitalbehov. Den första jordbrukskassan bildades 1915 och 1974 bytte 
de namn till Föreningsbanken. Idag har de alltså gått samman under namnet 
FöreningsSparbanken och är en av nordens största banker. I affärsidén framgår det att man 
vill var det mest naturliga bankalternativet för privatpersoner, lantbruk, små och medelstora 
företag, kommuner, landsting och rikstäckande organisationer och ett antal större företag. En 
styrka som banken vill framhålla är den lokala förankringen. Målet är nämligen att de flesta 
affärsbeslut skall fattas av den lokala banken, då det är de som känner den lokala marknaden 
och kunderna. Bland bankens kunder finns cirka 4,1 miljoner privatpersoner, ungefär 231 000 
små och medelstora företag samt en stor del av Sveriges kommuner och landsting. 
(http://www.foreningssparbanken.se, 2001-05-14) 

 

5.4 FöreningsSparbanken och idrottssponsring 
Vi genomförde den 15 maj 2001 en telefonintervju med sponsringsansvarige Claes 
Fagerström på FöreningsSparbankens huvudkontor i Stockholm. 
 
FöreningsSparbanken ser sina sponsorsatsningar som en viktig del i marknadsföringen och i 
dagsläget satsas cirka 10 % av marknadsföringsbudgeten på sponsring. Sponsringen är 
mycket betydelsefull när det gäller att skapa en positiv bild av banken och på så sätt också 
bygga på och förstärka varumärket, menar Fagerström. Med hjälp av sponsring vill banken 
också förmedla de värderingar man har, samt att man ser det som ett bra sätt att bjuda 
kunderna på upplevelser. Sponsringen fungerar också som ett bra verktyg när banken ska 
skapa och/eller behålla goda relationer med kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i 
övrigt. I och med att FöreningsSparbanken finns tillgänglig i hela Sverige och att kunderna 
finns i alla åldrar och samhällsgrupper så satsar man på en bred sponsring för att nå alla. 
Banken sponsrar såväl idrott som kultur och samhälle. Exempel på kultursponsring är 
samarbetet med Sveriges körer i Toner för Miljoner som bland annat innefattar en TV-sänd 
körgala i Globen. Samhällssponsringen utgörs bland annat av att banken är en av Röda 
Korsets huvudsponsorer, berättar Fagerström. 

När det gäller idrotten så är idrottsrörelsen Sveriges största folkrörelse och kan upplevas av 
såväl åskådare som deltagare enligt FöreningsSparbankens hemsida. Detta gör idrotten till ett 
självklart sponsringsobjekt för banken, berättar Fagerström. Historiskt sett så var Sparbanken 
en stor sponsor till idrotten under 70-talet och 80-talet, vilket togs med i sammanslagningen 
av de båda bankerna.  FöreningsSparbankens sponsring kan delas upp i två delar en del som 
styrs centralt och en del som styrs lokalt, gemensamt är att de inte sponsrar enskilda individer. 
Centralt så sponsrar banken förbund och organisationer. Inom idrottssponsringen är detta, 
svensk ungdomsgolf, Hockeyligan, Svenska Ridsportförbundet, travsport samt 
fotbollslandslaget där man ingår i Fotboll Top 2000. Med Fotboll Top 2000 har banken 
tillsammans med 12 andra företag exklusiva rättigheter till fotbollslandslagets spelare och 
matcher. Dessa rättigheter består i att använda spelare och ledare i reklamsammanhang och 
kundaktiviteter. I övrigt så exponeras banken genom arenareklam på alla hemmamatcher samt 
att man finns med på olika trycksaker. Anledningen till att banken sponsrar fotbollslandslaget 
trots att det inte är ett förbund eller en organisation är att man anser att det är av så stor 
nationell angelägenhet. Som huvudsponsor för svensk ungdomsgolf så hoppas man att 
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tillsammans med Svenska Golfförbundet utveckla svensk ungdomsgolf. Samarbetet innefattar 
en tävling som heter BankbokenCup där det satsas på bredden. BankbokenCup spelas på cirka 
320 klubbar i hela landet och samlar ungefär 10 000 ungdomar mellan 9 och 16 år. Vid sidan 
av den breda tävlingen finns två tävlingar för de bästa ungdomarna som heter BankbokenTour 
18 och BankbokenTour 21. Sponsringen av Hockeyligan innebär att banken sponsrar hela den 
svenska elitseriehockeyn och inte ett enskilt lag. Fördelen med detta är att man finns med och 
exponeras under hela grundspelets alla matcher för att under slutspelet få maximal exponering 
under det TV-sända slutspelet. Tillsammans med Hockeyligans övriga huvudsponsorer så 
arrangerar man tävlingen Miljonpucken. Där allmänheten har möjlighet att vinna en miljon 
kronor. När det gäller trav så finns FöreningsSparbanken med som huvudsponsor för Breeders 
Crown. Det är en tävling där Sveriges bästa 3- och 4-åriga hästar möts på landets samtliga 26 
travbanor. Publiken bjuds på tävlingar och aktiviteter där de bland annat kan vinna resor. Det 
hela avslutas med en riksfinal dit de bästa hästarna nått via regionsfinaler. Beträffande 
ridsport så vill FöreningsSparbanken som sponsor till Svenska Ridsportförbundet bidra till att 
främja sportens utveckling och göra det möjligt för många att pröva på ridsport. Man finns 
också med som huvudsponsor till Hippo-kampen som är en stor ungdomssatsning inom 
ridsporten. Bortsett från fotbollslandslaget så har de övriga gemensamt att det först handlar 
om aktiviteter som pågår runt om i hela landet under en viss tid för att sen avslutas med en 
stor final. Fagerström säger att det är en viktig del i varför banken just valt dessa objekt. 
Banken ser gärna att aktiviteterna man sponsrar förekommer lokalt runt om i landet där de 
lockar till sig publik och bevakas av lokal media eller riks media. Sedan får man med finalen 
ytterligare uppmärksamhet och exponeringsmöjligheter i form av TV-sändningar. Ett exempel 
på detta är det tidigare nämnda slutspelet i elitseriehockeyn. 

Lokalt så äger bankkontoren själva beslutsrätten till vilka föreningar, klubbar etcetera som 
skall sponsras. Detta gäller dock under förutsättningen att de följer den sponsringspolicy som 
FöreningsSparbanken har. Enligt FöreningsSparbankens hemsida så lyder policyn: Vi ska 
genom en affärsmässig, aktiv och synlig sponsorverksamhet nå breda grupper i samhället och 
stärka bilden av banken. All sponsring skall resultera i lokal nytta, präglas av hög kvalitet 
och stärka vår lokala närvaro. Sponsorverksamheten skall leda till att svenska folket 
uppfattar FöreningsSparbanken som en positiv bild i samhället. Affärsmässigheten innebär 
att banken skall vara affärsmässig i relationen med de samarbetspartners som finns. 
Samarbetena skall baseras på avtal och vara mätbara samt att de ska stärka bankens image 
och/eller skapa intäkter. De avtal banken skriver är på 3 till 5 år. Detta gör banken eftersom 
man ser sponsring som en långsiktig investering, berättar Fagerström. Avtalen kan förlängas, 
men också brytas beroende på hur samarbetet fungerar. Något som alltid finns med är 
klausuler för doping då banken genast kan avbryta samarbetet. Mätning av sponsring görs 
genom att banken köper information av företag som mäter exponeringstid i TV och gör 
sammanställningar över tidningsartiklar där FöreningsSparbanken nämns i samband med 
sponsring. Informationen ligger sedan som grund för en utvärdering som 
FöreningsSparbanken gör. I samarbetet med den sponsrade verksamheten så arbetar banken 
för att vara en aktiv och engagerad sponsor. Man vill nyttja tillfället i varje engagemang till 
att etablera relationer och bygga nätverk. Fagerström menar att sponsringen ger bra 
möjligheter för banken att skapa relationer och bygga nätverk med övriga sponsorer. Dessa 
nätverk kan ibland leda till att affärer uppstår, men ger också bra tillfälle att utbyta 
erfarenheter mellan företag. Att vara synlig innebär för FöreningsSparbanken att med hjälp av 
de sponsrade objekten på olika sätt skapa uppmärksamhet, goodwill, mediabevakning 
och/eller exponering av varumärket. Exponering sker bland annat att varumärket syns vid 
presskonferenser som det sponsrade objektet håller samt arena- och dräktreklam.  För att nå 
breda grupper i samhället så vill banken att de objekt man sponsrar skall vara folkliga och ha 
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en bred förankring i samhället. Syftet med detta är att finnas där kunderna finns. Den lokala 
nyttan som sponsringen skall resultera i innebär att de avtal som banken gör ska skapa 
affärsmöjligheter lokalt. Att nå hög kvalitet med sponsringen innebär att banken vill synas i 
rätt sammanhang och med seriösa partners. De projekt och evenemang man deltar i ska vara 
trovärdiga både idag och i framtiden. Sponsringen skall också skötas lika seriöst som andra 
marknadsaktiviteter, samt att bankens intressen alltid skall gå före personliga intressen. 

FöreningsSparbanken får ständigt att erbjudanden om att sponsra en mängd olika evenemang 
och företeelser. Fagerström påpekar dock att banken är mycket väl medveten om vad man 
skall sponsra. Kravet som banken ställer för att de skall sponsra är att företeelsen ska nå en 
stor del av det svenska folket eller att det fyller en del man inte når med sin övriga sponsring, 
poängterar Fagerström. Sen ska banken givetvis följa sponsringspolicyn, tillägger Fagerström. 
De motprestationer som banken ställer på sina sponsrade objekt är enligt Fagerström 
exempelvis att synas på platsen för evenemanget, synas på en eventuell hemsida, att finnas 
med på utskick till medlemmar. Banken använder sig inte så mycket av TV-reklam och 
tidningsannonser i samband med ett sponsrat evenemang och när det görs är det ofta när en ny 
produkt lanseras. Ibland väljer FöreningsSparbanken att använda sig av spelare eller ledare, 
från ett sponsrat objekt, för externa och interna aktiviteter. Externt kan det exempelvis handla 
om att kunder får träffa ett par spelare ur ett lag och pröva på idrotten. Detta kan också göras 
internt då banken låter de anställda få träffa på spelare eller att man bjuder en spelare eller 
ledare för en föreläsning. Biljetter till de olika evenemang banken sponsrar är också något 
man ibland erbjuder anställda och kunder. De anställda ska känna stolthet över det som 
banken sponsrar. Därför är viktigt för banken att de anställda är informerade om vilka 
sponsoravtal som banken har därför informeras de bland annat genom hemsidan och den 
tidning som alla anställda får.  Något som Fagerström betonar är hur bra det är att använda sig 
av ett sponsrat objekt vid till exempel kundkontakter med företag. Istället för att bjuda på 
middag kan banken också erbjuda underhållning genom att kombinera middag med att gå och 
se en elitseriematch i ishockey. Detta blir då en trevlig upplevelse för kunden, menar 
Fagerström.  

Angående framtiden för idrottssponsring anser Fagerström att det ser ljust ut, han tror dock att 
det kommer att tillämpas på ett annorlunda sätt. Bland annat tror han att allt fler företag 
kommer att sponsra specifika händelser, som till exempel cupmatcher eller ett speciellt 
travlopp. Han tror att företagen kommer att utnyttja sin sponsring mera ingående, vid 
exempelvis möten med kunder och intern marknadsföring. 
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6. Analys 
I detta kapitel kommer vi att göra jämförelser mellan den empiri som vi samlat genom 
intervjuer och de teorier som vi lyft fram i teorikapitlet. Analysen utgår från 
kommunikationsmodellen för sponsring där A-ERIC-modellen samt mätning av sponsringens 
effekter kommer att jämföras med företagen. Sedan kommer de båda företagens motiv att 
jämföras med de motiv som togs upp i teorikapitlet. Kapitlet avslutas sedan med en 
jämförelse mellan de två företagens sponsringsarbeten. 
 
 
6.1 EDS och kommunikation av sponsring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Kommunikationsmodell för sponsring (Jiffer & Roos, 1999, s.30) 

 
6.1.1 A-ERIC 
I samstämdhet med teorin anser man hos EDS att det är av stor vikt att associeras med 
sponsringsobjektet. Liksom Jiffer och Roos (1999) presenterar i sin A-ERIC modell, där 
association är kärnan och den allra viktigaste delen i all sponsring, så lägger EDS stor vikt på 
att försöka skapa associationer mellan företaget och sponsringsobjektet. Att EDS lägger stor 
vikt vid detta beror främst på att de inte anser sig vara ett tillräckligt välkänt företag och 
därmed vill associeras med av allmänheten välkända idrottsföreningar. För att skapa denna 
association har EDS sett till att exponera sitt varumärke i samband med ett flertal aktiviteter 
hos sponsringsobjektet. För att exponera sitt varumärke, logotyp eller produkt vid sponsring 
använder sponsorerna oftast arenareklam, dräktreklam samt programblad där sponsorns 
logotyp finns med (Roos & Algotsson, 1996). I samstämdhet med det Roos och Algotsson 
(1996) säger så använder EDS sig av traditionella reklamplatser för att synas, då främst via 
dräktreklam men även genom matchprogram, skyltning på konferenser och radio. Företag kan 
även använda sin sponsring för att skapa nya och bibehålla gamla relationer med företagets 
kunder och personal (Roos & Algotsson, 1996). Detta är också något som EDS gör genom att 
erbjuda kunder och personal olika VIP-erbjudanden. Bland annat erbjuder EDS sina kunder 
matchbiljetter till hemmamatcher med de idrottsklubbar som man sponsrar för att öka 
kundernas tillfredsställelse när de besöker företaget. EDS arrangerar även olika jippon där de 
använder sig av spelare och tränare från Solna AIK, som till exempel golftävlingar där man 
bjuder in kunder och personal att delta i aktiviteterna. Något som skiljer sig från det som sägs 
i teorin är att EDS använder sin sponsring som ett medel för att rekrytera framtida arbetskraft. 
Den arbetskraft EDS riktar sig mot är studenter på KTH6. För att försöka rekrytera dessa 
personer till företaget försöker man skapa ett intresse för EDS hos studenterna genom 
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speciella erbjudanden som till exempel att erbjuda billigare biljetter till Solna AIK fotbolls 
och Djurgårdens IF hockeys hemmamatcher. När det gäller att kommunicera sin sponsring så 
använder sig EDS av PR-aktiviter som exempelvis de golftävlingar man anordnar med tränare 
och spelare från Solna AIK. Enligt Roos och Algotsson (1996) så kan företag utifrån de 
associationsvärden de ser hos sponsorobjektet hitta bra teman för riktade 
marknadsföringsaktiviteter både internt och externt. Aktiviteterna som används för detta är 
annonsering, sales promotion, butiksreklam och PR-aktiviteter. (ibid) EDS använder sig alltså 
bara av PR-aktiviteter.  
 
6.1.2 Mätning av sponsringens effekter 
För att mäta de effekter som företagets sponsringssatsningar har inneburit har EDS valt att 
använda sig av en metod som kan liknas vid SPINDEX®-mätningar som Roos och Algotsson 
(1996) lyft fram som den vanligaste typen av sponsormätningar. SPINDEX innebär att man 
mäter den reklamtid som arenareklamen uppnår i TV. I Sverige finns det företag som gör 
dessa mätningar för att sedan sälja informationen.(ibid). När EDS gör sina mätningar köps 
informationen av ett företag som klockar den tid som EDS logotyp syns i TV. Det företag 
man anställt kontrollerar även hur mycket EDS syns i tidningar i samband med 
idrottshändelser. Att mäta det utrymme sponsringen uppnått i pressen är det enklaste sättet att 
mäta sponsringens effekter (ibid). Anledningen till att EDS mäter sina sponsringssatsningar är 
för att de vill skapa sig en bild av hur stor genomslagskraft som deras sponsringssatsningar 
har gett.  
 
6.2 Motiv till sponsring 
Av de bakomliggande motiv som EDS har med sitt sponsringsarbete så stämmer ett antal 
överens med de femton olika motiv som Grönkvist (2000) lyft fram som de vanligaste 
motiven. Som tidigare nämnts har EDS som ett av sina huvudmotiv till sponsringen att 
försöka skapa associationer mellan företaget och de sponsringsobjekt som man stödjer med 
sin sponsring. Detta med anledning av att de anser det vara ett bra sätt att synas tillsammans 
med elitidrottsklubbar då man hos EDS ser just den professionella inställningen till de olika 
verksamheterna som gemensamma nämnare. Det andra huvudmotiv som EDS har med sin 
sponsring är den exponering som de kan uppnå genom att synas genom exempelvis 
dräktreklam och arenareklam hos sponsringsobjekten. Exponering lyfter Grönkvist (2000) 
fram som det största motivet till att företag gör satsningar på idrottssponsring. I Sverige är det 
just arenareklam och dräktreklam som används vid exponering av logotyp eller varumärke. 
EDS hoppas med dessa två huvudmotiv att fler svenskar ska lägga märket till företaget på 
grund av att de anser vara ett ganska okänt företag på den svenska marknaden. Även likt 
teorin är att EDS är intresserade av att uppnå en god publicitet i massmedia, men man kan 
dock inte se detta som ett fristående motiv till företagets sponsring eftersom att de inte klart 
uttalat detta som ett motiv. En av sponsringens viktigaste egenskaper är att bygga och skapa 
relationer. Vid exempelvis evenemang ges bra tillfällen till att bygga relationer. (Grönkvist, 
2000) Hos EDS används sponsring för att få nya kunder och behålla redan befintliga kunder. 
Ett sätt för EDS att skapa nya relationer är att erbjuda studenter vid Kungliga Tekniska 
Högskolan billigare biljetter till olika evenemang som man sponsrar. Med detta hoppas EDS 
skapa ett intresse för företaget. Ett annat sätt är den golftävling man anordnar där man 
använder sig av tränare och spelare i Solna AIK fotboll. Till denna tävling bjuder man in 
existerande kunder och potentiella kunder. EDS har genom sin sponsring även ett antal 
biljetter till matcher med Solna AIK fotboll och Djurgården hockey som man ofta använder 
sig av genom att bjuda kunder till matcherna. Övriga motiv som EDS har med sin sponsring 
är att använda sponsringen för att kunna slå sig in på nya marknader, vilket man i Sverige 
försöker genom att sponsra idrottsföreningar som sedan tidigare är väl kända av allmänheten. 



 29

Detta på grund av att EDS, som tidigare nämnts, inte anser sig vara tillräckligt kända i Sverige 
och sponsring ses som ett bra sätt att få uppmärksamhet. EDS sätt att använda sin sponsring 
för att nå nya marknader stämmer väl överens med Grönkvist (2000) förklaring. Grönkvist 
(2000) menar att företag kan slå sig in på nya marknader genom att sponsra aktiviteter som 
den nya målmarknaden gillar.  
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6.3 FöreningsSparbanken och kommunikation av sponsring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: Kommunikationsmodell för sponsring (Jiffer & Roos, 1999, s.30) 

 
6.3.1 A-ERIC 
FöreningsSparbanken har för avsikt med sitt sponsringsarbete att skapa en positiv bild hos 
omgivningen, därför anser man det viktigt att stödja organisationer och lag som stora delar av 
det svenska folket kan identifiera sig med, såsom det svenska fotbollslandslaget. Genom att 
sponsra objekt som når stora delar av befolkningen når banken också sin målgrupp nämligen 
hela svenska folket. FöreningsSparbanken vill med hjälp av det sponsrade objektet skapa 
goodwill. Vilket tydligt visar att associationsdelen i teorin väl stämmer överens med 
FöreningsSparbankens sponsringsarbete, då associationsskapandet ger företag goda 
möjligheter att nå sina målgrupper. (Jiffer & Roos, 1999). Roos och Algotsson (1996) menar 
att företag genom sin sponsring kan exponera sitt varumärke genom exempelvis arenareklam 
och dräktreklam. För att exponera sitt varumärke i samband med sponsring använder 
FöreningsSparbanken sig framförallt av just arenareklam och dräktreklam, som i sin tur 
exponeras i TV och tidningar i samband med olika reportage om sponsringsobjekten. 
FöreningsSparbanken använder sin sponsring i stor utsträckning i sitt arbete med sina kunder 
och medarbetare. Detta gör de bland annat genom att dela ut gratis matchbiljetter och ger 
kunder och medarbetare möjligheter att få träffa spelare och ledare, samt att de ger dem 
möjlighet att prova på idrotten i fråga. De aktiviteter banken använder för att skapa goda 
relationer med kunder och medarbetare stämmer väl överens med det som Roos och 
Algotsson (1996) presenterar. Förutom att träffa ledare och spelare så kan kunder erbjudas 
olika VIP-erbjudanden.(ibid) FöreningsSparbanken kommunicerar även sin sponsring i en 
mängd olika PR-aktiviteter. Att kommunicera med sponsring innebär att sponsorn köper en 
association eller rättighet av sponsringsobjektet. Denna association kan sedan användas för 
marknadsförings aktiviteter.(ibid) Ett exempel på en sådan aktivitet är FöreningsSparbankens 
tävling miljonpucken där allmänheten ges chansen att vinna en miljon kronor. Även här 
stämmer FöreningsSparbankens arbete med sin sponsring väl överens med teorierna. 
Tilläggas kan att FöreningsSparbanken inte använder sig av sin sponsring i exempelvis 
annonsering, sales promotion material och butiksreklam som tas upp i teorin. 
 
6.3.2 Mätning av sponsringens effekter 
För att mäta de effekter som FöreningsSparbankens sponsringssatsningar bidrar till använder 
de sig av två olika metoder för att kontrollera resultaten av sina satsningar. Likt SPINDEX®-
mätningar som Roos och Algotsson (1996) lyft fram som den vanligaste mätmetoden, köper 
FöreningsSparbanken information från företag som gör mätningar på den exponeringstid i TV 
som uppnås genom sponsring. De köper även information från företag som gör 
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sammanställningar över exponering i tidningsartiklar. Att mäta hur stort utrymme sponsringen 
uppnått i pressen är också det enklaste sättet att mäta sponsringens effekter (Roos & 
Algotsson, 1996). 
 
6.4 Motiv till sponsring 
Av de femton motiv som Grönkvist (2000) lyft fram så fann vi att ett antal av dessa stämde 
överens med den sponsringsverksamhet som bedrivs av FöreningsSparbanken. Ett av de 
huvudsakliga motiven till FöreningsSparbankens sponsringsarbete är det motiv som 
Grönkvist (2000) benämner som association och imageöverföring. Att FöreningsSparbanken 
har detta som ett av sina huvudsakliga motiv till sin sponsring beror på att de vill synas 
tillsammans med sina sponsringsobjekt med förhoppningen att detta ska skapa goodwill och 
en positiv bild av banken. Enligt Cornwell och Maignan (1998) så är just förhoppningen om 
en förbättrad goodwill genom att synas tillsammans med det sponsrade objektet ett viktigt 
motiv för företag. FöreningsSparbanken har också som ett av sina huvudsakliga motiv att 
kunna exponera bankens varumärke, vilket genom sponsringen främst görs via dräktreklam 
och arenareklam. Enligt Grönkvist (2000) så är det främst arenareklam och dräktreklam som 
företagen använder för att exponera sina varumärken, vilket då också stämmer överens med 
FöreningsSparbanken. Stor vikt lägger FöreningsSparbanken även på att kunna använda sin 
sponsring för att skapa nya och bibehålla gamla relationer med kunder och personal, vilket de 
försöker göra genom att exempelvis besöka ett idrottsevenemang i samband med kundträffar 
istället för att bjuda på en traditionell middag. Möjligheten att använda sponsringen till att 
skapa nya och bibehålla gamla relationer är dock något som ofta utnyttjas dåligt av 
sponsorerna (ibid). FöreningsSparbanken försöker även använda sin sponsring för att bygga 
nätverk med de andra företag som står som sponsorer för sponsringsobjekten. Bildandet av 
nätverk beskriver Grönkvist (2000) som vanligt förekommande när det gäller sponsring av 
större evenemang och elitklubbar. FöreningsSparbanken är inget undantag utan ser dessa 
nätverk som ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter med andra företag. Med sitt mångsidiga 
sponsringsarbete har FöreningsSparbanken som avsikt att skapa en positiv bild av företaget 
hos den svenska befolkningen, vilket kan jämföras med det motiv som Grönkvist (2000) 
benämner som Good Citizen. Likt den teori som Grönkvist (2000) beskriver som lanseringar 
använder FöreningsSparbanken sig av sponsring i samband med lanseringar av nya produkter. 
Detta är dock något som de inte använder sig av så väldigt ofta. FöreningsSparbanken har till 
viss del valt att satsa på sponsring i och med att de vill få personalen att känna sig stolta över 
företaget och för att skapa en positiv inställning hos personalen. I detta fall använder sig 
FöreningsSparbanken bland annat av spelare och tränare i olika aktiviteter där personalen är 
delaktig. Enligt Grönkvist (2000) så har dagens företag börjat inse vikten av att behålla och 
värna om den egna personalen. Med sponsring kan företagen skapa en god stämning och 
lojalitet bland de anställda, speciellt om företaget sponsrar något de anställda känner stolthet 
för.(ibid) 
 
6.5 Jämförelse mellan EDS och Föreningssparbanken 
Här nedan följer en jämförelse mellan EDS och FöreningsSparbanken, med utgångspunkt från 
de tidigare presenterade delarna i detta kapitel. 
 
Likheterna mellan det sponsringsarbete som de båda företagen bedriver är många, men det 
finns dock även ett antal skillnader mellan dem. Den största likheten mellan de båda företagen 
är det motiv som man lägger mest vikt vid, det vill säga exponering. Såväl EDS som 
FöreningsSparbanken använder sin sponsring som ett sätt att synas och då främst genom TV-
exponering. För att uppnå denna exponering använder sig de båda företagen av såväl 
dräktreklam som arenareklam som de främsta sätten att synas. Företagens bakomliggande 
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motiv till att exponeras i samband med idrott skiljer sig dock något åt. EDS vill med 
exponeringen uppnå en ökad kännedom om företaget från omgivningen, medan 
FöreningsSparbanken främst vill bygga på och förstärka sitt redan starka varumärke. Den 
association som kan uppstå i samband med sponsring finner dock de båda företagen vara en 
viktig del i sina satsningar. Det är ett av de främsta motiven till företagens 
sponsringssatsningar, detta för att de båda företagen vill skapa en positiv bild av företaget hos 
omgivningen. 
 
EDS och FöreningsSparbanken har båda valt att använda sin sponsring i syfte att skapa och 
bygga upp nya relationer med såväl kunder som den egna personalen. De båda använder sig 
av liknande sätt att uppnå detta, som exempelvis att använda sig av spelare och ledare i olika 
PR-aktiviteter och att dela ut gratis matchbiljetter till kunder och personal. 
 
Stora likheter mellan företagen finns när det gäller hur de gör uppföljning av sitt 
sponsringsarbete för att kontrollera dess resultat. EDS och FöreningsSparbanken har för detta 
ändamål valt att anlita andra professionella företag för att göra mätningar på den exponering 
som uppnåtts genom sponsringen. Något som även är en likhet mellan de båda företagen är att 
de ser på sina sponsringssatsningar som långsiktiga investeringar. 
 
Att både EDS och FöreningsSparbanken har en tydlig professionell syn på sina 
sponsringssatsningar syns bland annat genom att de båda företagen är noggranna med sina val 
av sponsringsobjekt och inte tillåter någon sponsring grundat på personliga motiv. 
 
Det som skiljer de båda företagen åt är framförallt möjligheten att ingå i sponsorklubbar. EDS 
använder inte sina sponsorsatsningar för att bilda nätverk med andra företag, medan 
FöreningsSparbanken ser detta som bra tillfällen att utbyta erfarenheter med andra företag. 
EDS använder sig inte heller av sponsring när de lanserar nya produkter, vilket dock 
FöreningsSparbanken gör emellanåt. En tredje skillnad är att EDS använder sponsringen för 
att göra sig mera känd på den svenska marknaden. FöreningsSparbanken har däremot inte 
som avsikt att, med sin sponsring, slå sig in på nya marknader. 
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7. Diskussion och slutsats  
I detta kapitel kommer vi att diskutera och kommentera det material som vi sammanställt 
tidigare i denna uppsats. Vi kommer även att besvara de forskningsfrågor som togs upp som 
delsyften. 
 
Syftet med denna uppsats var att öka kunskapen om hur företag bedriver sin idrottssponsring. 
Efter att vi genomfört studier av EDS och FöreningsSparbanken har vi fått en god inblick i 
hur företag kan bedriva sitt sponsringsarbete. Den information vi lyckades få fram genom 
intervjuer med sponsoransvariga hos EDS och FöreningsSparbanken visade sig stämma väl 
överens med de teorier som presenterades i kapitel två. De båda företagen visade sig ha en 
professionell syn på sponsring och väljer omsorgsfullt vilka aktiviteter man vill stödja. Vi 
anser det intressant att se hur de är noggranna med att nyttja sin sponsring till fullo på flera 
nivåer. Inte bara just att de syns i anknytning till de organisationer de sponsrar, utan att man 
även använder sig av sponsringen i sitt arbete med sina befintliga kunder och den egna 
personalen. 
 
Det första av våra tre delsyften handlade om vilka motiv företag kan tänkas ha med sina 
sponsringssatsningar. Vi fann att av de olika motiv som presenterades i teorikapitlet så fanns 
de allra flesta representerade av de två företagen, om de så lade olika vikt vid olika motiv. 
Exempel på detta är hur FöreningsSparbanken tydligt uttalar att man använder sin sponsring 
för att knyta kontakter med andra företag, samtidigt som EDS inte ser detta som något motiv 
till sin sponsring. Att synas och exponera sitt varumärke ansågs av både FöreningsSparbanken 
och EDS som det mest grundläggande motivet för deras sponsorsatsningar. Att det just är i 
samband med idrott som de båda företagen vill synas tycker vi är intressant. De båda 
företagen verkar tycka att idrott är ett väldigt bra sätt att nå ut till den svenska befolkningen, 
vilket vi tror kan bero på det starka svenska idrottsintresset. Det starka svenska idrottsintresset 
har under de senaste åren gjort att det visas allt mer sport på TV, vilket vi i sin tur tror kan 
komma att leda till en ökning av idrottssponsring och då främst på elitnivå. Att såväl EDS 
som FöreningsSparbanken ser på sina sponsringssatsningar som långsiktiga investeringar tror 
vi tyder på att de båda företagen kommer att fortsätta sina satsningar på idrottssponsring. 
 
I det andra delsyftet ville vi få reda på vilka motprestationer som företagen kräver av sina 
sponsringsobjekt. Vi kom fram till att varken EDS eller FöreningsSparbanken bidrar med 
pengar till sina sponsringsobjekt utan krav på motprestationer. De motprestationer man kräver 
består främst av att synas på platsen för evenemanget, synas på dräkter och matchprogram, 
men även av att använda sig av exempelvis spelare vid olika jippon. 
 
Det tredje och sista delsyftet handlade om huruvida företagen gör någon uppföljning och 
kontroll av sina sponsorsatsningar. Av sina satsningar visade det sig att de båda företagen har 
förhoppningar på goda resultat och är därför noggranna med mätningar av sponsringens 
effekter. För att mäta och se vilka effekter sponsringen gett så anlitar de företag som gör 
mätningar och undersökningar om sponsringens effekter. Det kan exempelvis vara 
exponeringstid i samband med en TV-sänd fotbollsmatch. Att både EDS och 
FöreningsSparbanken vill mäta och kontrollera sina sponsorsatsningar tror vi hänger ihop 
med de summor pengar som satsas. Även om summorna är hemliga så antar vi att det rör sig 
om ganska stora belopp och därför är uppföljning och kontroll ganska naturligt, tycker vi. 
 
En markant skillnad mellan de båda företagen kan tyckas vara att EDS valt att satsa sina 
sponsringspengar på idrottsklubbar, medan FöreningsSparbanken satsar på exempelvis 
Elitserien i ishockey och fotbollslandslaget. Detta tror vi att det i sin tur leder till att EDS är 
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beroende av att de idrottsklubbar som de sponsrar uppnår goda resultat och behåller sina 
ställningar som svenska toppklubbar. För att upprätthålla en god publicitet och ordentligt med 
uppmärksamhet i TV och i tidningar. Detta kan vara en av anledningarna till att EDS väljer att 
skriva betydligt kortare sponsringsavtal än FöreningsSparbanken som inte är fullt så beroende 
av framgångsrika resultat från sponsringsobjekten. 
 
Som avslutning vill vi knyta samman de definitioner som vi presenterade i det första kapitlet 
med de resultat som vi i denna uppsats uppnått. Av dessa tidigare nämnda definitioner anser 
vi att den svenska sponsringsföreningens definition passar bäst in på EDS och 
FöreningsSparbankens sponsringsverksamhet. Denna definition lyder: Sponsring är 
associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och 
försäljning. Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan (normalt) två parter där ett 
företag betalar för kommersiella rättigheter att utnyttja en association (med till exempel ett 
evenemang, en person, organisation, ett projekt etcetera).  
 
 
7.1 Fortsatt forskning 
Vårt förslag på fortsatt forskning är främst att göra undersökningar kring företag som är 
involverade i kampanjsponsring. Då främst med tanke på att det verkar vara ett viktigt område 
inom sponsring som vi valt att inte undersöka i denna uppsats. Ett annat förslag kan vara att 
undersöka kultursponsring i och med att den har ökat under de senaste åren och det skulle 
vara intressant att ge en inblick inom detta växande område. Det skulle även vara intressant 
att se vilka typer av motprestationer som kan krävas av företag som är aktiva inom just 
kultursponsring. 
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Intervjuguide     Bilaga 1. 
 
Hur länge har Ni varit aktiva inom idrottssponsring? 
 
Vilka idrottsföreningar sponsrar ni?  
 
Annan sponsring (ex. kultur, individer, miljö, med mera)? 
 
Vilka är målgruppen/-rna för er sponsring? (vilka vill ni nå) 
 
Hur väljer ni vem ni ska sponsra? 
 
Lägger ni själva upp era sponsringsprogram eller samarbetar ni med de ni sponsrar eller 
lägger de upp färdiga paket?  
 
Hur långa avtal skriver ni vanligtvis? 
 
Hur stor del av er sammanlagda MF-satsning utgör sponsringen?  
 
Vilket är det grundläggande motivet för era sponsringssatsningar? 
 
Har ni ett aktivt samarbete med de föreningar ni sponsrar? 
 
Vilka förväntningar har ni med era sponsringssatsningar? 
 
Kräver ni några motprestationer av de ni sponsrar? I sådana fall vad?   
 
Vilka medier använder ni er av i er sponsring? (TV, Radio, Tidningar med mera) 
 
Vilka aktiviteter använder ni? (Arenareklam, dräktreklam, annonsering, VIP-utrymmen, träffa 
”kändisar” med mera) 
 
Använder ni idrottsmännen i sponsringsaktiviteterna? I sådana fall hur? 
 
Gör ni någon uppföljning för att kontrollera era satsningar och resultaten av dessa? I sådana 
fall hur? 
 
Hur hanterar ni eventuella negativa händelser hos sponsringsobjektet? (t ex doping) 
 
Har ni någon gång dragit tillbaka sponsorsatsningar från någon organisation? I sådana fall 
varför? 
 
Hur tror ni att framtiden ser ut inom idrottssponsringen? 
 


