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1. INTRODUKTION OCH PROBMELDISKUSSION 
 

Nedanstående kapitel ger en introduktion till sponsring och dess historia, studerat ur ett 

litterärt sammanhang. Detta görs för att ge läsaren en inblick i sponsringens komplicerade 

värld. Utifrån insamlad litteratur har ett problemområde identifierats och det diskuteras i 

problemdiskussionen. Problemdiskussionen mynnar sedan ut i studiens syfte och 

forskningsfrågor, samt vilka avgränsningar som har gjorts. Framgent i rapporten kommer 

sponsorrelationer och sponsorsamarbeten benämnas som synonymer. 

 

1.1 Inledning 
 

Sponsring definieras som en affärsrelation i vilken en part ger ersättning i form av 

pengar, resurser eller service till en organisation eller evenemang i syfte att få möjlighet 

till marknadsföring (Renard & Sitz, 2011). Detta klassiska synsätt på sponsring kan 

förklaras som en transaktionsmässig relation mellan sponsor och sponsrad där fokus 

ligger på ett kortsiktigt utbyte mellan två parter. Sett ur ett historiskt perspektiv är 

forskningen inom sponsring relativt ung. De första forskningrapporterna kom så sent 

som på 1980-talet. Den tidiga forskningen inom sponsring kom ofta att handla om det 

transaktionella utbytet som ofta föregicks av filantropiska anledningar. Just på grund av 

de filantropiska bakomliggande faktorerna bakom sponsringen kom ofta sponsringen att 

bli ett maktspel mellan sponsrad och sponsor där den sponsrade parten ofta hamnade i 

underläge (Ryan & Fahy, 2012). 

 

Detta ledde sedermera till en utveckling där sponsringen tog en mer marknadsorienterad 

karaktär. Organisationer började exempelvis kvantifiera resultatet av sponsring (Ryan & 

Fahy, 2012). Ett annat led i den allt mer marknadsinriktade sponsringen var att 

organisationer i högre grad sökte sponsoravtal för att maximera sin 

varumärkesexponering (Renard & Sitz, 2011). Renard och Sitz (2011) menar även att 

sponsringen kom att användas som ett verktyg för företag att forma en gynnsam bild av 

det egna företaget. Exempelvis kan en sponsor välja ett specifikt framgångsrikt 

idrottslag för att skapa en framgångsrik bild av det egna företaget. Detta koncept inom 

sponsring kallas ofta för ”brand image-transfer” och utgjorde länge grunden för 

sponsoravtal (ibid.). Genom att sponsra ett visst evenemang kunde organisationer 

förmedla en bild av sitt eget varumärke genom evenemanget. Den ökade exponeringen 

gjorde även att organisationen kunde mäta effekten av sponsringen genom exempelvis 

försäljningssiffror. Detta förhållningssätt fick dock kritik då det antog allt för enkla 

lösningar på komplexa frågor (Ryan & Fahy, 2012). Forskare menade att det inte gick 

att mäta varumärkets igenkänningsgrad och varumärkets imagetransferering genom så 

pass enkla mätmetoder (Wakefield, Becker-Olsen & Cornwell, 2013). Utvecklingen mot 

större marknadsfokus inom sponsring ledde därav till att de sponsrande organisationerna 

la allt mer vikt på de ekonomiska vinsterna via sponsring. Detta gjorde även att högre 

krav ställdes på den sponsrade i form av grad av professionalism (Ryan & Fahy, 2012).  

 

Kritikerna mot det marknadsfokuserade synsättet på sponsring påvisade även den 

negligerade vikten av att förstå kundbeteende i hänsyn till sponsring. Istället för att öka 

fokusering mot brand image transfer och varumärkesexponering började forskningen 

fokusera på konsumentattityder mot sponsring. Bland annat konstaterade forskare att 

graden av engagemang i ett visst evenemang också påverkar hur kunder uppfattar 

sponsringen, vilket ledde till att resonemanget kring varumärkets imagetransferering 

även kom att innefatta sponsor-passform, nivå av sponsorskapet (det vill säga hierarki 
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mellan sponsorer), evenemangsfrekvens etcetera. Forskning visade även att 

konsumenters engagemang hade ett stort inflytande på hur effektiv sponsringen var i 

form av varumärkesmedvetenhet och varumärkens imagetransferering. Detta 

konsumentinriktade synsätt ledde till att forskningen kom att handla mer om hur 

sponsorskap fungerar ur ett konsumentperspektiv, något som är en viktig diskurs även 

idag (Ryan & Fahy, 2012). 

 

Allt med tiden, har sponsring utvecklats till ett sätt för organisationer att dra nytta av 

varandra. Detta ledde till att organisationer sökte ett mer jämbördigt samarbete vilket 

renderade i en maktförskjutning där en ökad synergi eftersöktes. Då de sponsrade 

parterna upplevde mer makt eftersträvades relationer mellan sponsrad och sponsor, 

vilket gjorde att många av de gamla teorierna kring sponsring blev obsoleta. De tidigare 

teorierna kring kortsiktiga transaktionella relationer förbyttes mot långsiktiga relationer 

där sponsorskap sågs som ett skydd mot moderna utmaningarna i affärsmiljön. I sin tur 

ledde detta till att organisationer tvingades ta sponsring på större allvar och utveckla 

sina egna kompetenser inom sponsorpolicys, varumärkesbyggnad och expertis inom 

sponsringsaktiviteter. Ökade krav på intern kapacitet för att kunna operationalisera och 

kapitalisera sponsorskapets fördelar leder till att sponsring idag kan ses som en källa till 

konkurrensfördelar. (Ryan & Fahy, 2012).  

 

Komplexiteten och dynamiken inom sponsringsindustrin har lett till att den kan ses som 

en nätverksindustri. Det är inte längre korrekt att se sponsring som en 

envägskommunikation där en sponsor ger resurser till en sponsrad ur ett rent 

filantropiskt perspektiv. Det finns mängder av anledningar till varför sponsring sker. 

Även samarbetet mellan olika parter gör att sponsring bör ses som en myriad av 

sammankopplade händelser och organisationer (Ryan & Fahy, 2012). Även Olkkonen 

och Tuominen (2008) menar att sponsorskap har utvecklats till ett relationssynsätt där 

större fokus sätts på aktiva deltagare inom relationen. Centralt inom synsättet är också 

vetskapen om att relationer förändras över tiden.  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Som nämnts tidigare är forskningen inom sponsring relativt ung och speciellt 

relationssynsättet mellan sponsor och sponsrad är fortsatt underutvecklad inom 

forskningen (Ryan & Fahy, 2012). Trots att den globala sponsormarknaden år 2013 

omsatte 53.3 miljarder USD (75 % ökning mellan 2006 och 2013), anses forskningen 

inom sponsorskap fortfarande vara under utveckling (O'Reilly & Horning, 2013). Bland 

annat menar forskare att sponsring blir allt mer komplext i och med globala marknader 

samt mer komplexa sponsorförhållanden. I ett fall kan en part vara sponsrad för att i ett 

annat fall agera sponsor. Det är därmed svårt att dra generella slutsatser kring 

sponsorindustrin då det finns risk att slutsatser dras på måfå (Ryan & Fahy, 2012). Ryan 

och Fahy (2012) menar istället att forskning krävs på företagsnivå för få en större 

förståelse i hur dessa relationer fungerar i praktiken. Detta för att få en bättre insyn i hur 

samarbetet mellan sponsorskap och företagsledning ser ut samt hur de olika parternas 

roller i relationen ser ut. (Ryan & Fahy, 2012). Även Cornwell och Humphreys (2013) 

menar att det kan vara svårt att kvantifiera värdet av en sponsorrelation. Däremot är det 

enklare att undersöka och mäta enstaka specifika fall på hur väl sponsorskapet höjer 

igenkänningsgraden för de två parterna. 
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Det faktum att sponsorskap rört sig bort från det kortsiktiga transaktionella 

köpbeteendet innebär att sponsorskap bör ses som långvariga relationer. I det klassiska 

synsättet på sponsring sågs varumärkesexponering som det viktigaste elementet. 

Nuvarande forskning har breddat konceptet och användningsområdet för sponsring. 

Renard och Sitz (2011) menar att om företag endast ser exponering som det 

huvudsakliga syftet bakom sponsring, bör aktiviteterna istället anses som ren reklam 

och annonsering. Dessutom påvisar andra forskare att sponsring är vitt skilt från reklam 

(Cornwell, Weeks & Roy, 2005; O'Reilly & Horning, 2013). Även Nickell, Cornwell 

och Johnston (2011) menar att sponsring är skilt från reklam genom traditionell media. 

Författarna menar framförallt att sponsring är ett sätt för företag att nå specifika grupper 

samt att stå ut i dagens allt mer gyttriga marknadsföringsmiljö. 

 

Detta i kombination med att kunder blir allt mer cyniska och ouppmärksamma mot 

traditionell reklam, gör att de företag som endast ser sponsring som reklam inte 

maximerar nyttan av hela sponsringskonceptet. Istället bör sponsring ses som en 

långvarig relation där båda parters nytta maximeras över tiden (Renard & Sitz, 2011). 

Chadwick och Thwaites (2005) talar om att sponsrade enheter bör se sina sponsorer som 

kunder och ständigt försöka söka nytta för dem. Detta resonemang talar för att 

sponsorskap kan undersökas genom en kundlivscykel. Urriolagoitia och Planellas 

(2007) anser också att det är förlegat att se på sponsorsamarbete som en kortsiktig 

transaktion. Vidare anser de att det klassiska synsättet, sponsring som 

marknadsföringskommunikation tillhör det förflutna. Istället anser författarna att 

modern sponsring bör ses ur ett strategiskt synsätt. De menar att ett långsiktigt 

sponsorsamarbete har stor potential att skapa värde för både sponsor och sponsrad. De 

föreslår att sponsorskap bör ses som en strategisk allians där resurs-, kunskaps- och 

kompetensutbyte är viktiga grundpelare. De föreslår att sponsoravtal bör undersökas 

genom att undersöka samarbetens olika livscykler och stadier. Genom att undersöka 

samarbetet mellan sponsor och sponsrad i samarbetets inlednings-, bibehållnings- och 

utvecklingsfas kan forskningen komma till en klarare bild över hur sponsorskapet 

utvecklas i sin livstid. Även Westberg, Stavros och Wilson (2011) talar om vikten av en 

strategisk allians mellan den sponsrade och sponsor. Författarna menar att sponsring till 

stor del handlar om ett B2B-förhållande där båda parters varumärke är grunden till ett 

lyckat sponsorsamarbete. Genom att en idrottsförening har ett starkt varumärke har den 

även större möjligheter att attrahera stora sponsorer, vilket i sin tur ökar 

varumärkesexponering och därmed även möjlighet att anskaffa nya stora sponsorer.  

 

I en studie av ideella organisationer på den kanadensiska sponsormarknaden belyser 

Miesner och Doherty (2014) att sponsorintäkter blir en allt viktigare del av ideella 

organisationers finansiering. Författarna menar att ideella organisationer inte längre 

enbart kan förlita sig på medlemsavgifter för att finansiera sin egen verksamhet. 

Samarbetet mellan icke-vinstdrivande organisationer och företag har dock visat sig svårt 

att bemästra. Ökad kommersialisering, olika motiv och opportunism är vanligt 

förekommande. Författarna menar dessutom att forskningen mestadels, om icke-

vinstdrivande organisationer och sponsring, fokuserat på motiven bakom ingåendet av 

sponsoravtal. Miesner och Doherty (2014) menar att forskningen inom denna disciplin 

lämnar mycket att önska. Bland annat menar författarna att det finns kritiska gap inom 

forskningen på sponsorrelationer mellan företag och ideella föreningar. 

 

Även Nufer och Bühler (2011) menar att det skett en förändring bland idrottsföreningar 

de senaste årtiondena. Författarna menar att idrottsföreningar har gått från icke-
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professionella föreningar med frivilligt arbetande personal, där matchbiljettintäkter var 

den största inkomstkällan till medelstora företag där sponsorintäkter står för majoriteten 

av föreningens intäkter. Nästan alla idrottsföreningar i Sverige, med några få undantag, 

är icke-vinstdrivande ideella föreningar. Det finns undantag då exempelvis vissa 

fotbollsförningar drivs som aktiebolag, däremot påtvingar nuvarande regler att 51 % av 

föreningen ägs av dess medlemmar. Detta innebär att de flesta idrottsföreningarna 

frångår det huvudsakliga målet som återfinns inom exempelvis aktiebolag, det vill säga 

ekonomisk vinst och utdelning till aktieägare (Riksidrottsförbundet, 2012). Den svenska 

folkrörelsemodellen inom idrotten som bland annat bygger på ideell verksamhet är unik 

utanför Norden (Riksidrottsförbundet, 2010). Frångåendet av externa finansiärer innebär 

även att svenska idrottsföreningar, generellt sett, har mindre ekonomiska muskler, vilket 

gör att behovet av sponsorer blir allt viktigare.  

 

Som tidigare konstaterat visar dagens forskning att relationer inom sponsorskapet blir 

allt viktigare (Olkkonen & Tuomiinen, 2008; Ryan & Fahy, 2012; Urriolagoitia & 

Planellas, 2007). Detta torde innebära att relationer mellan sponsor och sponsrad inom 

svensk idrott, som mestadels är ideell, blir än viktigare. Därav uppstår även behovet att 

studera hur sponsorers relationer med en svensk elitidrottsförening fungerar i praktiken . 

Tidigare forskning visar att sponsorindustrin är för komplex och heterogen för att 

studera på en generell nivå. Antalet sponsormöjligheter ökar samtidigt då nästan allt 

idag kan sponsras (Renard & Sitz, 2011). Ryan och Fahy (2012) påpekar särskilt vikten 

av att studera enskilda företag på en djupare nivå för att få en tydligare och klarare 

förståelse för hur ett samarbete mellan sponsor och sponsrad ser ut i praktiken. Trots att 

intresset kring sponsorskap ökar finns luckor i forskningen kring effekterna av 

sponsorskapet  (Olsen, 2010). Detta är även något Westberg, Stavros och Wilson (2011) 

identifierat. Författarna menar på att det saknas forskning i hur sponsorrelationer 

utvecklas över tiden. Det bör därför kunna urskiljas olika faser i sponsorsamarbeten och 

hur det utvecklas över tiden.  

 

Ett viktigt syfte med sponsring från en sponsors synvinkel är att öka 

igenkänningsgraden för det egna varumärket. Tidigare forskning visar att repetitiv 

exponering av det egna varumärket även ökar igenkänningsgraden. Sambandet är 

speciellt starkt inom idrottssammanhang, då åskådare och intressenter ofta associerar 

tillställningen med glädje och spänning. Detta minskar risken för uttråkning och 

minskad koncentrationsförmåga, vilket gör att konsumenter kan uppfatta mer av 

sponsorns kommunikation (Wakefield, Becker-Olsen & Cornwell, 2007). 

Resonemanget kring repetitiv exponering och sponsorskap styrker teorin kring att 

långvariga relationer inom sponsring är något båda parter inom samarbetet bör sträva 

efter, inte minst i idrottsliga sammanhang. Tidigare forskning har dessutom visat att det 

inte går att se sponsorrelationer som en vanlig vertikal relation då värdet för de olika 

parterna uppstår vid olika tillfällen. För den sponsrade parten uppstår värdet av 

relationen nästan direkt när sponsorintäkterna säkras, däremot kan det ta flera år innan 

sponsoren får ta del av värdet som genereras i relationen (Farrelly, 2010).     

 

Dessutom visar andra forskare att det inte råder någon klar konsensus över hur 

sponsorindustrin verkligen verkar. Många forskare talar bland annat om vikten av likhet 

mellan sponsor och sponsrad för ett lyckat samarbete. Men annan forskning visar att 

låga nivåer av likhet mellan sponsor och sponsrad kan ge positiva effekter. Detta beror 

på att vissa människor ser olikheterna mellan parterna som intressanta och därmed ökar 

varumärkesexponeringen (Mazodier & Quester, 2014). Farrelly (2010) visar på en 



    5 

annan aspekt där det inte råder fullständig konsekvens inom sponsorskapsforskningen. 

Tidigare forskning har visat att investeringar inom sponsorrelationen ofta leder till mer 

långsiktiga relationer. Farrelly (2010) finner dock i en studie att investeringar i ett tidigt 

stadie kan leda till att relationen försämras, detta beror på att sponsorens förväntningar 

kring relationen höjs till en nivå den sponsrade parten inte kan leva upp till. 

 

Det råder inte heller någon enighet i sponsorskapets samarbetsgrunder. Viss forskning 

visar att sponsringen blir allt mer integrerad mellan sponsorn och den som blir sponsrad 

samt att sponsring blir allt mer samarbetsorienterad där värdeskapande för båda parter är 

essentiellt. Andra studier visar att utvecklingen snarare rör sig tillbaka mot det klassiska 

synsättet med ett större fokus på det filantropiska synsättet (Ryan & Fahy, 2012). Även 

inom konceptet kring aktivering och sponsorinvesteringar råder delade meningar. 

Tidigare forskning har visat oenighet inom vad som bör klassas som aktivering och vad 

som skall ses som sponsorinvesteringar. Ibland kan dessutom termerna användas 

växelvis och syfta på samma begrepp (Dees, 2011; Nickell, Cornwell & Johnston, 2011; 

Weeks, Cornwell & Drennan, 2008).  

 

Den komplicerade sponsorkontexten i kombination med sponsringens påverkan på 

ideella idrottsföreningar gör att det behövs forskning inom sponsring, sponsorrelationer 

och dess inverkan på ideella idrottsföreningar. Då tidigare forskning kring sponsorskap 

oftast handlar om kommersiella och vinstdrivande organisationer finns ett intresse av att 

studera sponsorskap och dess relationer på en ideell förening. Den begränsade 

existerande forskningen på sponsorskapsrelationer inom ideella organisationer har 

mestadels fokuserat på motiven bakom ingåendet av sponsoravtal med ideella 

organisationer (Misener & Doherty, 2014). Därmed är resterande delar av 

sponsorskapets livscykel inom ideella organisationer relativt outforskade. Forskningen 

om sponsorskapsrelationer genom dess livslängd och ideella organisationer lämnar 

därmed mycket att önska. Det är därför intressant att undersöka om samma teorier kring 

sponsorskapets relationer och livscykler kan appliceras på en ideell idrottsförening, 

såväl som en vinstdrivande organisation. Därför utgår studien ifrån att det finns olika 

faser i sponsorsamarbeten hos ideella föreningar, som i denna studie kommer att 

benämnas som inlednings-, bibehållnings- och utvecklingsfasen. Figur 1 visar en 

övergripande bild över faserna i sponsorsamarbetslivscykeln. 

 

 
Figur 1 – Faser i sponsorsamarbetslivscykeln 

 

1.3 Syfte 
 

Det huvudsakliga syftet med studien blir därför att kartlägga relationer mellan sponsorer 

och svenska ideella elitidrottsförningar. Detta görs genom att använda teorier kring 

sponsring och kundlivscykeln och därefter genomföra en deduktiv studie med 

nuvarande sponsorer hos svenska ideella elitidrottsföreningar. Genom detta kan studien 

visa hur sponsorsamarbetet i ideella föreningar ser ut i sponsorrelationernas tre livsfaser 

bestående av inlednings-, bibehållnings- och utvecklingsfasen. Delsyftet med studien är 
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även att identifiera vilka motiv som finns för ingången av en sponsorrelation och hur 

dessa påverkar vilken form som sponsorrelationen tar. Studien söker även efter att 

klarlägga begreppet aktivering och undersöka hur sponsorer arbetar med det som kan 

associeras med konceptet aktivering. 

 

1.4 Forskningsfrågor 
 

Baserat på bakgrunden, problemdiskussionen och studiens övergripande syfte har tre 

forskningsfrågor (FF) framställts. 

 

FF 1: Vad finns det för relationer mellan de faktorer som påverkar inledningsfasen i en 

sponsorrelation? 

FF 2: Vad finns det för relationer mellan de faktorer som påverkar bibehållningsfasen i 

en sponsorrelation? 

FF 3: Hur kan sponsorrelationen yttra sig mer specifikt i utvecklingsfasen? 

 

1.5 Avgränsning 
 

På grund av den fixerade tidsramen och de begränsade resurserna som studien har att 

tillgå har omfattningen på studien blivit påverkad. Studien kommer endast att titta på 

nuvarande formella sponsoravtal hos två ideella föreningar i Sverige i en medelstor stad. 

Detta innebär att studien endast kommer undersöka pågående sponsorsamarbeten, 

studien kommer således inte fokusera på avslutade sponsorsamarbeten. 
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2. LITTERATURÖVERSIKT 
 

Nedan presenteras teorier, som är relevanta för problemdiskussionen, forskningsproblemet och 

forskningsfrågorna. Först presenteras och förklaras begreppet sponsring. Sedan presenteras 

sponsorsamarbetslivscykeln och kundlivscykeln där en kombination av dessa presenteras 

innehållandes en inledningsfas, bibehållningsfas och utvecklingsfas. Kapitlet avslutas med den 

teoretiska referensramen, vilken ligger till grund för nästkommande kapitel. 

 

2.1 Sponsring 
 

Sponsring kan definieras som ”… en investering i pengar eller dylikt, i utbyte mot 

tillgång till utnyttjbar kommersiell potential associerad med en aktivitet” (Meeneghan, 

1991). På ytan kan sponsring antas vara likställt med vanlig reklam, men Cornwell, 

Weeks och Roy (2005) menar att det finns två huvudsakliga skillnader mellan reklam 

och sponsring. Den första skillnaden är att sponsorskap är mindre kontrollerbar och 

osäker än traditionell reklam. Sponsorskap innefattar en avgift som betalas i förväg för 

att kunna utnyttja potentiella kommunikationskanaler. Den andra skillnaden är att 

sponsring ofta kräver ytterligare investeringar för att skapa det största värdet av 

sponsorskapet. I dessa investeringar är just reklam det mest värdefulla medlet. 

Meenaghan (2001) menar att sponsring skiljer sig från traditionell reklam i en rad olika 

avseenden. De menar att konsumenters uppfattning kring sponsring är betydligt mer 

förlåtande då sponsring anses vara mer human och omtänksam än reklam. De menar 

även att sponsring är en mer subtil form av kommunikation vilket har större möjlighet 

att forma långsiktiga image-relaterade fördelar vilket i sin tur höjer försäljningssiffror. 

Vidare menar Chadwick och Thwaites (2004) att sponsorskap är ett effektivt 

kommunikationsmedel och kan användas i syfte att uppnå fyra mål; (1) 

marknadskommunikation (exponering), (2) relationsmarknadsföring (för att bygga 

relationer med nyckelkunder och partners), (3) nätverkande (för att etablera strategiska 

relationer) och (4) anskaffandet av resurser (kan användas för att skapa 

konkurrensfördelar). 

 

Ryan och Fahy (2012) har gjort en stor litteraturstudie av sponsorskapets utveckling i 

dess relativt korta akademiska livstid. Författarna menar att sponsring är något som 

utvecklats från ett filantropiskt perspektiv med kortsiktiga relationer där sponsring 

uppkom av godhet, till ett komplicerat nätverk av sammankopplade aktörer där 

värdeskapande för båda parter är av yttersta vikt. Vidare menar författarna att sponsring 

har utvecklats till en disciplin där skälen bakom sponsring är oändligt till antalet. 

Utvecklingen inom sponsorskapet, vilket möjliggjort sponsring på en rad olika 

aktiviteter och områden, har också skärpt kraven för effektivt sponsorskap (ibid.). En 

sponsor kan inte anskaffa sig rätten att marknadsföra sitt varumärke, via en organisation 

eller event, och villkorslöst anta tillfredsställande resultat. Ofta kräver goda resultat, via 

sponsring, ytterligare insatser för att bära frukt. Ett företag kan inte spendera alla sina 

resurser på enbart sponsorrättigheter om det inte finns ytterligare resurser att 

marknadsföra sitt varumärke genom rättigheterna (O'Reilly & Horning, 2013).  

 

Urriolagoitia och Planellas (2007) är också inne på samma spår. De menar att effektivt 

sponsorskap kräver att båda parter förbinder sig till att bedriva ytterligare 

marknadsföring. Detta förhållningssätt pekar på att sponsorskap inte längre kan ses som 

en envägskommunikation, där en part förser en annan med finansiellt stöd. Flera parter 

blir involverade i processen som även kräver motprestationer från båda parter. Även 
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Renard och Sitz (2011) menar att sponsorskap är något som blir allt mer applicerat i 

dagens affärsvärld. Ett mer komplicerat affärsklimat ställer högre krav på sponsringen 

som, enligt författarna, kräver en tillfredsställande mix av avkastning, värdeskapande 

och företagsstrategiska mål i linje med investeringen. Vidare menar författarna att det 

finns två underliggande skäl varför sponsorindustrin blivit allt mer komplex, (1) nästan 

allt idag kan sponsras och (2) avsaknandet av ett tydligt varumärke från den part som 

söker sponsring, vilket minskar möjligheten för en rimlig avkastning på investerat 

kapital. Författarna menar därför att skapandet av ett tydligt varumärke är av stor vikt 

för att dels kunna ingå sponsoravtal samt att forma meningsfulla relationer med 

sponsorer (ibid.).  

 

Att ingå i samarbeten mellan organisationer är ett sätt för ideella organisationer att 

anskaffa resurser, kunskap och andra fördelar samtidigt som organisationen skapar 

samhälleliga vinster. Samarbetet med andra organisationer kan tillskrivas som kritiskt 

för att ideella organisationer skall kunna prestera enligt sin fulla kapacitet. Speciellt kan 

samarbetet vara viktigt för mindre icke-vinstdrivande ideella organisationer då sådana 

föreningar ofta saknar resurser, personalkompetens och kämpar för att kunna leverera 

sina organisatoriska mål. Däremot visar forskning att mindre icke-vinstdrivande 

organisationer är mindre troliga att ingå i sådana samarbeten då de ofta saknar 

finansiella- och humankapital för att kunna arbeta med utom-organisatoriska grupper  

(Misener & Doherty, 2013). 

 

2.2 Sponsorsamarbetslivscykel 
 

Enligt Urriolagoitia och Planellas (2007) kan företag inte längre se sponsorskap som en 

kortvarig transaktion eller att sponsorskap endast används som en 

marknadskommunikationstaktik. Istället bör företagen se sponsorskap som en strategi 

för att skapa värde genom en långsiktig relation. Fortsatt har Farrelly och Quester 

(2005) utforskat sponsorskap utifrån ett relationsbaserat perspektiv där de likställer ett 

sponsorskap mellan sponsorer och företag som en strategisk relation. Båda parter kan 

investera i den strategiska relationen för att uppnå deras egna strategiska mål. Även 

Walraven, Bijmolt och Koning (2014) menar att allt fler studier inom sponsorskap 

fokuserar på värdet av långsiktiga sponsorrelationer. Författarna har gjort en 

longitudinell studie av sponsorskapsigenkännelse och finner ett positivt samband mellan 

sponsorskapets längd och hur väl sponsorer känns igen av publiken. Enligt författarna 

stödjer det teorin om att sponsorskap bör behandlas som långsiktiga investeringar för att 

fullt ut dra nytta av relationen (ibid.).  

 

Vidare identifierar författarna olika faser i sponsorskapet, gällande igenännelse av 

sponsorens varumärke. Walraven, Bijmolt och Koning (2014) menar att den första fasen 

består av en allmän uppbyggnad av sponsorigenkännelse, vilken tar cirka två år att 

bygga upp. Därefter kan ytterligare insatser som sponsorinvestering och aktiviteter 

krävas för att ytterligare öka igenkännelsen. När den effekten avtar kan sponsoren 

behöva ändra fokus mot att öka insatser mot de redan sponsormedvetna kunderna. Detta 

resonemang kan kopplas till studier av Ang och Buttle (2006, 2009, 2010) och Das och 

Teng (2002). Författarna tar upp två olika livscykler som återspeglar hur relationer i 

affärsverksamheter utvecklar sig med tiden. Enligt Ang & Buttles studier utvecklar sig 

strategiska kundrelationer med tiden och bildar en kundlivscykel, där de olika stegen 

benämns som kundanskaffning, hur kunder behålls samt kundutveckling (Ang & Buttle, 

2006, 2009, 2010). Liknande steg återfinns i Das och Teng (2002) forskning där de 
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kommer fram till att strategiska relationer innehåller ett inledningssteg, ett 

engagemangssteg och ett utfallssteg. Urriolagoitia och Planellas (2007) har applicerat 

Das och Tengs (2002) teori på sponsorsamarbeten där de ser allmänna 

sponsorsamarbeten utifrån en sponsorsamarbetslivscykel som innehåller de olika stegen. 

Eftersom Urriolagoitia och Planellas (2007) sponsorsamarbetslivscykel är en allmän 

modell över sponsorsamarbeten har en ny konceptuell modell utvecklats nedan som har 

utgångspunkt i Urriolagoitia och Planellas (2007), Das och Teng (2002) och Ang och 

Buttles (2006, 2009, 2010) studier kring relationer och hur de utvecklas med tiden, 

kombinerat med teorier utifrån sportsponsring inom ideella föreningar. Denna 

konceptuella modell har fått namnet sponsorsamarbetslivscykeln hos ideella föreningar 

och kommer att ligga till grund för den fortsatta studien. Nedan kommer de olika stegen 

i sponsorsamarbetslivscykeln att definieras som inledningsfas, bibehållningsfas och 

utvecklingsfas.  

 

Även Chadwick och Thwaites (2008) liknar sponsorskapet vid en livscykel. Författarna 

menar att relationen innehåller liknande steg som Urriolagoitia och Planellas (2007) 

teorier. Chadwick och Thwaites (2008) har därefter kategoriserat olika sponsortyper och 

applicerat teorin om en livscykel. Författarna har funnit fyra huvudtyper av sponsorer: 

“Beräknande och kommersella, cyniska och kortsiktiga, vårdande och samhälleliga, 

ovetande och indifferenta”. Författarna har identifierat faktorer över hur de olika 

grupperna beter sig i de olika faserna av livscyklerna. Däremot kan kritik riktas mot 

konceptet som helhet då relationer är dynamiska och förändras över tiden (Farrelly, 

Quester & Burton, 2006). Det ter sig därmed logiskt att anta att ett företag kan äntra en 

relation med ett kortsiktigt och cyniskt syfte och därefter inse värdet av relationen och 

därmed ingår i en annan sponsorgrupp vilket förkastar delar av teorin. Detta 

resonemang får stöd av Chadwick och Thwaites (2005) som menar att endast 54 % av 

sponsorerna går in i sponsorskapet med uppsatta mål med sponsorprogrammet. 

Författarna menar att en möjlig förklaring kan vara att sponsorer går in i relationen med 

ett pragmatiskt synsätt och rättar sitt beteende efter rådande situationer, vilket i sin tur 

skulle kunna innebära att sponsorerna byter grupp med tiden. Däremot kan ingåendet av 

sponsorskapet anses vara statiskt och därmed möjlig att undersökas ur ett 

forskningsrelaterat perspektiv.   

 

2.2.2 Inledningsfasen 
 

Ang och Buttle (2010) anser att inledningsfasen i en kundrelation är viktig även om 

denna fas inte anses vara ens kärnstrategi, då studier visar att 25 % eller fler kunder kan 

behöva ersättas årligen. De fortsätter med att beskriva vikten av inledningsfasen, då det 

utan en väl utvecklad, fokuserad och framgångsrik inledningsfas, inte kommer behövas 

någon bibehållnings- eller utvecklingsfas. Enligt Das och Teng (2002) börjar 

inledningsfasen med att parter påbörjar en kommunikation med varandra som sedan kan 

leda till ett upprättande av kontrakt och relation. Vidare menar de att initiering av en 

allmän relation bör ske under vissa omständigheter som ska innehålla hög nivå av 

gemensamma styrkor, låg nivå av interna konflikter samt hög nivå av ömsesidigt 

beroende. Nedan presenteras mer ingående hur olika faktorer som teorin lyfter fram 

påverkar inledningsfasen, vilka är; motiv bakom sponsorskapsingåendet, specifika 

investeringar, mål och normer för sponsorrelationen fastställs, samt formella 

styrningsmekanismer. 
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Motiv bakom ingången i sponsorrelationen 

Som nämnt i föregående avsnitt har Chadwick och Thwaites (2008) identifierat fyra 

grupper av sponsorer efter vilka motiv de har med sponsoravtalet. Dessa fyra grupper 

och dess motiv till ingåendet av sponsorrelationen beskrivs nedan:  

 

Beräknande och kommersiella: Sponsorer och sponsor går samman främst av 

kommersiella skäl och har långsiktiga intentioner. De söker aktivt en lämplig 

sponsorpartner, speciellt en som är trolig att ha liknande kommersiella eller 

organisatoriska värderingar (Chadwick & Thwaites, 2008). 

 

Cyniska och kortsiktiga: Sponsor och sponsrad binder sig till ett opportunistiskt 

sponsoravtal motiverade enbart av kommersiella skäl och har en kortsiktig syn på 

sponsorskap. Dessa rör sig snabbt mellan olika sponsorskap. De är också generellt 

reaktiva vilket innebär att de närmar sig nya sponsoravtal när de blir tillgängliga. 

Partners inom relationen har få, om inga likheter eller länkar (Chadwick & Thwaites, 

2008). 

 

Vårdande och samhälleliga: Sponsor och sponsrad binder sig till ett sponsoravtal av 

personliga anledningar eller för traktens bästa, dock kvarstår kommersiella faktorer. 

Dessa har långsiktiga mål med sponsorskapet, speciellt när det finns länkar mellan 

sponsorskapets partners, och söker aktivt sponsorskapspartners, speciellt med 

organisationer där det existerar lokala band. Sponsorskapets partners behöver inte vara 

liknande, men de kan ha en lokal anknytning (Chadwick & Thwaites, 2008). 

 

Ovetande och indifferenta: Sponsor och sponsrad vet inte riktigt varför sponsorskapet 

ingicks, men de anser att samarbetet är givande. De har en kortsiktig syn på 

sponsorskapet och reagerar på förfrågningar från andra sponsorskapspartners. 

Sponsorskapets partners behöver inte heller ha några specifika länkar eller likheter 

(Chadwick & Thwaites, 2008). 

 

Kim, Stout och Cheong (2012) lyfter fram varumärkesassociation som en viktig aspekt 

till ingåendet av sponsoravtal. Författarna menar att ingåendet av ett sponsoravtal ofta 

föregås av image-transfereringsmotiv. Författarna menar att organisationer väljer att 

sponsra andra organisationer av två huvudsakliga anledningar hänvisade till image-

transferering; affektiva och kognitiva komponenter. De affektiva komponenterna syftar 

på attityder, känslor och personliga uppfattningar gentemot sponsoren. De kognitiva 

komponenterna syftar på uppfattning kring sponsors image. De kognitiva 

komponenterna kan delas upp ytterligare i två underkategorier, i vilka associationer 

människor gör till en organisation. Dessa är associationer om organisationens finansiella 

styrka och associationer om organisationens sociala ansvar.  

 

Olkkonen och Tuomiinen (2008) nämner två huvudsakliga skäl varför organisationer 

söker sponsorskap. Det första skälet är allmän igenkännande av produkter eller 

organisationens image, det senare refereras ofta som ”image-transferering”. Ur en 

sponsors perspektiv är argumenten för sponsring ofta ökad exponering eller att förmedla 

en bild av det egna varumärket, så kallad image-transferering (Kim, Stout & Cheong, 

2012; Ryan & Fahy, 2012; Urriolagoitia & Planellas, 2007). Image-transferering 

innebär att den sponsrade partens egenskaper kan överföras på sponsorn, och vise versa. 

Exempelvis kan bilden av ett framgångsrikt idrottslag ge en framgångsrik bild av den 

sponsrande parten (Ryan & Fahy, 2012). Dessa fördelar är associerade med 
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marknadsföringselementet av sponsring (Olkkonen & Tuomiinen, 2008). Chadwick och 

Thwaites (2005) menar dock att organisationer inte enbart kan söka sig till det mest 

framgångsrika laget och förvänta sig en lyckad relation. Författarna menar att ett sådant 

beteende bär risken att fostra kortsiktighet inom relationen (ibid.). Det andra skälet till 

varför organisationer söker sponsorskap är att sponsring kan användas som ett mål att 

utveckla relationer med intressenter som besöker ett visst evenemang. Denna aspekt är 

mer associerad mot ett intressentelement (Olkkonen & Tuomiinen, 2008). 

 

En annan viktig aspekt vid ingången i ett sponsorsamarbete är varumärkets reflektion 

för båda parter som ingår i sponsorsamarbetet. Dessa bör överensstämma med varandra 

eller att den ena parten vill att deras varumärke ska associeras med den andra parten. 

Därav kan det finnas en risk att den som blir sponsrad har flertalet sponsorsamarbeten 

och att det då blir svårt att särskilja vad det egentliga varumärket är hos den som blir 

sponsrad. Det kan därför bli svårt att tillfredsställa alla sponsorsamarbetspartners och 

detta kan leda till ett högre missnöje hos parterna som sponsrar i sponsorsamarbetet 

(Urriolagoitia & Planellas, 2007). Även Mazodier och Quester (2014) för ett liknande 

resonemang. Författarna menar att en bra passform mellan sponsor och sponsrad är en 

förutsättning för ett effektivt sponsorskap. Pappu och Cornwell (2014) menar att en stor 

grad av likhet mellan sponsor och sponsrad bidrar med ett effektivt sponsorskap. När en 

organisation väljer att ingå sponsorskap med en annan part är det viktigt att 

konsumenter kan dra logiska kopplingar mellan sponsor och sponsrad. Författarna 

menar att en hög grad av sponsorpassform bidrar med två fördelar. Dels kan 

organisationernas image framhävas enklare, samt att konsumenter lättare kan komma 

ihåg relationen. Däremot finns det fall när sponsor och sponsrad inte förefaller ha ett 

logiskt samband vid första anblicken, snarare kan de anses vara raka motsatser. Kända 

exempel på detta kan vara tobaksbolag som sponsrar olika idrottsevenemang eller 

McDonalds som sponsrat de olympiska spelen. Pappu och Cornwell (2014) förklarar att 

kopplingen inte nödvändigtvis behöver ligga i vad de olika organisationerna producerar 

eller vilka marknader de är aktiva inom. I fallet med McDonalds kan kopplingen vara 

ett globalt företag som sponsrar ett globalt event. Mazodier och Quester (2014) menar 

på en annan förklaring varför en, till synes, ologisk koppling mellan sponsor och 

sponsrad kan vara ett gynnsamt samarbete. Författarna visar på studier där forskare 

kommit fram till att sponsorskap med låg passform kan intressera människor som finner 

det ologiska sponsorskapet som förbryllande. Detta leder till en ökad effekt och 

igenkännande av sponsorskapet. 

 

Formella styrningsmekanismer 

Urriolagoitia och Planellas (2007) beskriver att med formulering av mål och normer 

som grund, börjar styrningsstrukturen ta form genom formella mekanismer. Parterna är 

uppmärksamma på att opportunistiskt beteende kan förekomma, vilket skulle kunna 

leda till sponsorsamarbetet kommer att misslyckas. Parterna kommer därför försöka 

kontrollera opportunismen, samtidigt som de försöker maximera incentiven för att skapa 

värden genom att sammanlänka båda parters ekonomiska intressen och sätta upp 

formella säkerhetsåtgärder. Formella mekanismer används mer i styrningen av ett 

sponsorsamarbete i inledningsfasen, medan informella mekanismer blir allt vanligare i 

kommande steg i sponsorsamarbetslivscykeln. Detta eftersom det krävs ett visst samspel 

i sponsorsamarbetet innan parterna förlitar sig på informella mekanismer och detta kan 

ta tid att utveckla. Formella kontrakt bidrar till incitament för båda parter att vara aktiv 

och engagera sig i relationen för att öka sponsorsamarbetets effektivitet (ibid.). Även 

Farrelly (2010) menar att kontrakt fyller en viktig funktion i relationens inledningsfas. 
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Författaren säger att formella styrningsmekanismer kan hjälpa den osäkerhet som 

existerar i relationens inledningsfas innan informella styrningsmekanismer och normer 

har utvecklats. Speciellt kan formella styrningsmekanismer hjälpa att klarlägga vardera 

parts ansvar i relationen samt att klarlägga vilka gemensamma aktiviteter som ska 

genomföras. Formella styrningsmekanismer kan också hjälpa parterna att lösa samt 

förhindra eventuella tvister. Genom att bägge parter vet vad som förväntas av dem samt 

att konsekvenser fastställs kan en stabilare relation formas (ibid.). 

 

Specifika investeringar  

Likt Das och Teng (2002), anser Urriolagoitia och Planellas (2007) att relationer 

behöver formas under vissa omständigheter där ett sponsorsamarbete behöver innehålla 

dels en hög nivå av specifika investeringar. Desto större storlek och omfattning som den 

specifika investeringen har, desto större kommer förmånerna att vara långsiktigt. Även 

Farrelly (2010) talar om kortsiktiga investeringar som ett medel för att nå ett långsiktigt 

samarbete. Dees (2011) exemplifierar dessa typer av investeringar som reklam och 

annan marknadskommunikation i samband med matcher. Dessa investeringar föregås 

ofta av förvärvande av sponsorrättigheter, vilket ger sponsorn rätt att synas i samband 

med den sponsrade parten. Urriolagoitia och Planellas (2007) menar dock att de 

specifika investeringarna inte nödvändigtvis behöver bestå av pengar, utan kan även 

vara tid och resurser. Författarna menar att investeringar i relationen fungerar som 

incitament till ytterligare engagemang i relationens fortsättning. I en studie av Chadwick 

och Thwaites (2005), finner de att när sponsoren skriver ett kortsiktigt kontrakt är de 

mindre troliga att förnya kontraktet. Att kortsikiga kontrakt skrivs kan bero på en mängd 

olika faktorer. Dels kan felet bero på den sponsrade parten som ofta är resursdrivna, 

saknar marknadsorientation samt att de ständigt söker nya och bättre sponsoravtal. 

Författarna menar att synen på långsiktighet inte enbart kan härstamma från en part utan 

måste finnas från båda parter för att sponsorskapet inte skall stanna vid en kortsiktig 

transaktion. Chadwick och Thwaites (2005) menar att problemet också kan grunda sig i 

maktbalansen mellan sponsoren och sponsorad, där sponsoren får finna sig i den 

sponsrades spelregler. Det kan göra att sponsoren tvingas in i kortsiktiga avtal med 

dåliga villkor, vilket gör att incitamenten för att förnya kontraktet minskar. Författarna 

menar också att felet kan bero på att den sponsrande parten inte alltid ser långsiktiga 

fördelar med sponsorrelationen, vilket gör att de är mindre troliga att skriva långsiktiga 

kontrakt. 

 

Specificering av mål och normer för sponsorsamarbetet 

Under inledningsfasen fokuserar parterna också på att formulera mål och normer för 

relationen. Målen och normerna ska ligga som grund för hur sponsorsamarbetet ska 

styras, vilket är viktigt för de nästkommande stegen i sponsorsamarbetslivscykeln. 

(Urriolagoitia & Planellas, 2007). Även Cousens, Babiak och Bradish (2006) menar att 

målet med samarbetet är en viktig grund för hur relationen kommer att utvecklas. 

Författarna menar att organisationerna måste utvärdera sponsorsamarbetet innan det 

tillträdes. Beroende på hur organisationerna värderar nyttan av sponsorskapet kommer 

relationen antingen ta en mer kortsiktig och transaktionell ton eller en närmare, 

långsiktig och marknadsorienterad form. Nufer och Bühler (2011) menar också att alla 

sponsorskap är olika och sponsorer och sponsrad kan ha olika mål med 

sponsorrelationen, vilket kan framkalla både långsiktighet respektive kortsiktighet. 

Författarna menar även att kortsiktiga mål med sponsorrelationen kan framkalla 

opportunism från båda parter då de ständigt söker bättre alternativ. Om parterna skall 
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lyckas uppnå ett lyckat samarbete krävs det att det finns en ömsesidig förståelse över 

den andra partens mål med relationen. 

 

Chadwick och Thwaites (2005) menar dock att sponsor och sponsrad inte alltid 

formulerar gemensamma mål vid ingången av relationen. Författarna menar att det råder 

en skillnad i synen på sponsorrelationen mellan sponsor och sponsrad. Den sponsrade 

parten ser sponsorskapet som en intäktskälla medan sponsorn ofta har bredare mål med 

relationen såsom skapandet av kundmedvetenhet samt främjandet av attityder och 

uppfattningar kring det egna varumärket. Författarna menar också att målskapandet kan 

bli bortprioriterat då sponsorer ofta blir kontaktade i ett sent skede, nära starten av en ny 

säsong. Detta gör att den sponsrade parten måste agera snabbt och genar vid 

målformuleringen med sponsorn. I sin tur gör det att parterna aldrig riktigt ger sig in i 

en relation. Författarna hävdar även att ett lyckat sponsorskap alltid föregås av ett 

långsiktigt perspektiv och långsiktiga mål. 

  

2.2.2 Bibehållningsfas 
 

Enligt Das och Teng (2002) börjar parterna i bibehållningsfasen att samarbeta och 

implementera det parterna kom överens om i inledningsfasen. Ahmad och Buttle (2002) 

föreslår att företag i implementeringsfasen behöver ta hänsyn till mål med samarbetet, 

omständigheterna av tjänsten som ges samt typer av kunder som företaget försöker 

behålla. Das och Teng (2002) fortsätter att beskriva att relationen vanligtvis börjar växa 

kraftigt i detta skede, vilket liknar tillväxten i organisatoriska livscykeln. I den 

organisatoriska livscykeln ingår bibehållningsfasen och innehåller, enligt Ahmad och 

Buttle (2002), vissa organisatoriska processer för att behålla kunder, vilka är; 

kundnöjdhetsmåttsprocessen, planeringsprocessen om hur organisationen behåller 

kunderna, kvalitetsförsäkransprocessen, processen om att återfå tappade kunder samt 

processen om hur organisationen behandlar klagomål. Dessa organisatoriska processer 

är viktiga att ta i beaktning vid processen för att behålla kunderna. Nedan presenteras 

olika faktorer som påverkar bibehållningsfasen i en sponsorrelation enligt tidigare 

forskning, vilka är; ökat samarbete och ömsesidigt beroende, informella 

styrningsmekanismer, sponsorinvesteringar börjar övergå mer mot tid och resurser, samt 

kunskapsdelning.  

 

Ökat samarbete och ömsesidigt beroende 

Chadwick och Thwaites (2008) menar att det är förlegat att se sponsorskap som ett 

kortsiktigt fenomen mellan två parter. Författarna menar sponsorskapet är en dyadisk 

relation där parterna inte bara har ett utbyte av monetära egendomar och 

sponsorrättigheter. Författarna menar även att parterna förbinder sig och skapar en 

relation genom att varumärken, personal, facititer och tid delas mellan sponsor och 

sponsrad. Därav krävs även att parterna ser sponsorskapet som en långvarig relation 

snarare än en kortsiktig transaktion. Vidare menar författarna att det är dessa 

engagemang mellan partnerna som gör att relationen bibehålls (ibid.). Detta är även 

något Nufer och Bühle (2011) stämmer in på. Författarna menar att engagemang i 

varandras marknadsföringsplaner gör att sponsor och sponsrad lättare kan uppnå 

varandras mål. Chadwick och Thwaites (2008) menar även att om relationen skulle 

bibehållas leder det dessutom till att risker för opportunism minskar och möjligheter för 

differentiering skapas. I sin tur skapar det möjligheter för mer kundorienterade 

erbjudanden samt att samarbetspartners är mindre troliga att bytas ut vilket leder till 

lägre kostnader.  
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Enligt Das och Teng (2002) finns det en övergångsperiod mellan inledningsfasen och 

bibehållningsfasen som de kallar en vägskälsperiod. Denna period innebär att relationen 

kan fluktuera mycket på grund utav konflikter, missförstånd eller omförhandlingar. När 

detta uppstår i bibehållningsfasen behöver parterna som är involverade lösa eventuella 

problem, initiala oförenligheter och intressekonflikter. Annars kan det leda till antingen 

ett avslutande av relationen eller ett steg bakåt innan en omförhandling sker och 

relationen fortskrider (ibid.). Även Cousens, Babiak och Bradish (2006) ser detta 

vägskäl  och omförhandlingar inom relationens bibehållningsfas. Författarna menar att 

organisationerna måste utvärdera hur sponsorskapet har fungerat när sponsorskapet 

skall förlängas. Beroende på hur väl samarbetet fallit ut kan olika vägar tas i samarbetet. 

Om parterna ansett att samarbetet varit lyckosamt kan organisationer välja att fortsätta 

på sponsorsamarbetet på samma sätt som innan. Skulle däremot parterna söka ökad 

nytta borde organisationerna diskutera olika tillvägagångssätt för att uppnå målen. I 

detta stadie finns även risk att relationen avslutas om organisationerna anser att 

sponsorskapet inte fyller, eller komma fylla, någon funktion.  

 

En bibehållen relation kan också bidra med att parterna ger upp sina egna kortsiktiga 

mål i mån om att uppnå gemensamma långsiktiga mål (Chadwick & Thwaites, 2008). 

Misener och Doherty (2013) ser tillit som ett viktigt mål för att uppnå denna effekt. 

Författarna menar att tillit kan definieras som ett ömsesidigt beroende och en förväntan 

att varje part kommer fullfölja sina åtaganden och förpliktigelser, samt att båda parter 

prioriterar de gemensamma intressena över sitt egenintresse. Tillit är speciellt viktigt i 

ideella organisationer för att uppnå ett effektivt samarbete mellan organisationer i 

miljöer som karaktäriseras som osäkra och föränderliga (ibid.). Detta är även något som 

Urriolagoitia och Planellas (2007) identifierat, fast ur ett kommersiellt 

sponsorskapsperspektiv. Författarna menar att sponsorrelationen i bibehållningsfasen 

kan, om den växer stadigt, leda till en högre nivå av ömsesidigt beroende, högre nivå av 

samverkan och osäkerheten kommer att minska mellan parterna. Detta leder till att 

förtroendet kommer att öka och förtroendet blir en form av informell 

styrningsmekanism (ibid.).  

 

Informella styrningsmekanismer 

Tidigare forskning har visat att informella processer, så som tillit, blir allt mer vanliga 

än formella mekanismer. (Misener & Doherty, 2013). Nufer och Bühler (2011) samt 

Misener och Doherty (2013) menar att återkommande och stabil kommunikation mellan 

två parter är ett viktigt relationsattribut. Enligt Misener och Doherty (2013) leder en 

återkommande kommunikation till att båda parter vet vad de kan förvänta sig av 

varandra, vilket resulterar i; en öppen och regelbunden kommunikation, ökad 

gemensamt beslutsfattande, ökat samarbete genom hela relationen skapar en känsla av 

ägarskap och investering, minskad personalomsättning och en stadig relation (Misener 

& Doherty, 2013). Även Farrely, Quester och Clulow (2008) beskriver att långsikiga 

sponsorförhållanden bäst hanteras om organisationer frångår de strikt 

marknadsorienterade och ekonomiska faktorerna av relationen, istället fostras relationen 

bäst på ett socialt och personligt plan. Författarna menar att de ekonomiska vinsterna av 

ett sponsorskap är svåra att utvärdera, därav bestäms sponsorrelationens längd av hur 

väl de båda parterna kommunicerar med varandra. Misener och Doherty (2013) menar 

att konsekvens är en grundsten för relationens kvalitet, speciellt för ideella 

organisationer. Författarna säger att relationens konsistens är beroende av att samma 
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personer är involverade i kontakten mellan parterna. Framförallt kan en förändring av 

personalen bidra med att informella kontrakt förloras (ibid.). 

 

Specifika investeringar börjar övergå mot tid och resurser  

Urriolagoitia och Planellas (2007) säger att även om specifika investeringar är som 

störst under inledningsfasen, fortsätter investeringarna att vara en viktig del i 

bibehållningsfasen. Som tidigare nämnts behöver inte den specifika investeringen bestå 

av endast pengar, utan kan bestå av andra komponenter såsom tid och resurser. 

Urriolagoitia och Planellas (2007) menar att bibehållningsfasen karaktäriseras av att 

investeringar övergår allt mer från monetära bidrag till investeringar i tid och resurser. 

Författarna menar att det främst görs för att få sponsorsamarbetet att bli framgångsrikt 

och samtidigt skapa värde för både parter. Dessa investeringar kan även övergå mer mot 

relationsbaserade investeringar som görs för att parternas organisationer ska 

komplettera varandra bättre. Parterna kommer så småningom finna den bästa vägen att 

kombinera ens styrkor, beslutandeprocesser och kulturer och parterna kommer 

integreras mer mot varandra (ibid.). Detta resonemang stämmer också överens med 

Farrely, Quester och Clulow (2008) teorier om ytterligare investeringar som en 

relationsbyggare. Författarna menar att framgångsrika sponsorrelationer ofta vilar på 

gemensamma investeringar. När båda parter gör gemensamma investeringar kommer de 

båda ta ansvar för att sponsorskapets relation blir effektiv för båda parter. Fokus 

minskar därmed från de initiala sponsorrättigheterna och övergår till vilka aktiviteter de 

båda parterna kan genomföra för att göra relationen så lyckad som möjligt. Farrelly 

(2010) har dock identifierat att detta ofta är ett problem inom sponsorrelationen. 

Författaren menar att det kan råda en engagemangassymetri när relationen bibehålls och 

intensifieras. Sponsoren kan, i detta stadie, försöka söka ytterligare nytta med 

sponsorrelationen i och med att relationen ses som en strategisk möjlighet, vilket gör att 

större risker tas. I detta skede kan sponsoren uppfatta att den sponsrade parten inte gör 

sitt yttersta för att återgälda de ökade riskerna från sponsorens sida. I sin tur kan det leda 

till att sponsorrelationen upphör (ibid.). 

 

Kunskapsdelning 

Ytterligare en del i bibehållningsfasen är att intensifieringen av sponsorsamarbetet i viss 

mån leder till utbildning för vardera part. Utbildningselementet tillåter parterna att motta 

och behandla information de får från sponsorsamarbetet vilket leder till att de kan förstå 

varandra bättre. Därav etableras och vårdas kunskapsdelande rutiner kontinuerligt under 

bibehållningsfasen (Urriolagoitia & Planellas, 2007). Detta är även något andra forskare 

kommit fram till. Tidigare forskning har visat att framgångsrika samarbeten mellan 

organisationer förutsätter att parterna har förmåga att absorbera och kombinera idéer 

och tillgångar mellan varandra (Farrelly, Quester & Burton, 2006). Farrelly, Quester 

och Burton (2006) menar att det är något som växer fram med tiden och resultatet blir 

gemensamma kompetenser och ett framgångsrikt sponsorskap. Urriolagoitia och 

Planellas (2007) ser ytterligare en dimension i denna aspekt gällande kunskapsdelning 

och gemensam utbildning. Författarna menar att sponsor och sponsrad kan utnyttja 

samarbetet för att skapa en mötesplats för externa kunder genom sportevenemang. 

Sportevenemanget kan även fungera både som en mötesplats för sponsor och sponsrad. 

Med tiden kommer bägge parter bli bättre på att uppfatta parternas gemensamma styrkor 

och därmed bli bättre på att utnyttja de möjligheter som uppstår, vilket leder till bättre 

relationer mellan sponsor och sponsrad samt mellan sponsoren och dess egna kunder. 
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2.2.3 Utvecklingsfasen 
 

Ang och Buttle (2009) menar att forskare inom marknadsföring allt mer börjat resonera 

i termer kring en kundlivscykel. Som tidigare presenterat har Urriolagoitia och Planellas 

(2007) applicerat denna teori på sponsorskapsrelationer och kallar det sista steget 

utvecklingsfasen. Som ovan förklarat föregås utvecklingsfasen av inlednings- och 

bibehållningsfasen (Ang & Buttle, 2009). Ang och Buttle (2009) menar att denna, tredje 

och sista, fas är en process där företaget försöker öka värdet av den bibehållna kunden. 

Detta kan göras genom två tillvägagångssätt för att öka kundens lönsamhet, öka intäkter 

eller sänka kostnader. Företaget kan försöka öka sina intäkter genom korsförsäljning, 

det vill säga att företaget säljer fler produkter och tjänster till kunden. Eller genom 

merförsäljning, det vill säga att företaget säljer produkter och tjänster till ett högre pris 

och marginal. På kostnadssidan kan kundens lönsamhet ökas genom att företaget 

effektiviserar säljprocessen. Bland annat kan kunder med låg möjlighet till kors- eller 

merförsäljning bemötas med billigare försäljningsmetoder, så som telefonförsäljning 

(ibid.). Ur ett sponsorskapsperspektiv menar Urriolagoitia och Planellas (2007) att det 

sista steget i sponsorskapsrelationen nås om båda parter i relationen aktivt jobbar för att 

öka värdet för den andra parten. Författarna menar även att parterna måste finna höga 

nivåer av målkongruens samtidigt som kreativa och innovativa sponsorinvesteringar 

sker. 

 

På mogna marknader med låg kundtillströmining är kundutveckling en viktig 

ingrediens. På sådana marknader kan organisk tillväxt genom ökat antal kunder vara 

svåra och/eller dyra att uppnå. Därmed blir kundutveckling av existerande kunder en 

viktig källa för ökad vinst och fenomenet med kundutveckling ter sig bli allt mer vanligt 

(Ang & Buttle, 2009). Ang och Buttle (2010) genomförde en enkätstudie av 732 företag 

där de försökte kartlägga hur företag arbetar med utvecklingsfasen av relationen. Trots 

begränsad forskning inom ämnet svarade nära hälften av alla tillfrågade företag att de 

har en dokumenterad plan för hur företaget skall arbeta med kundutveckling. Studien 

visade även att de företag som lyckades väl med sin kundutveckling även hade en väl 

utvecklad och dokumenterad kundutvecklingsplan. Däremot verkar inte 

kundutvecklingsplanens framgång vara associerad med hur sofistikerat den är utformad. 

Att bara utforma generiska och generella kundutvecklingsplaner tycks vara effektivt 

nog. Studien fann även att de företag som lyckades bättre med kundutveckling 

tenderade att fokusera mer på intäktsökning snarare än kostnadsrationalisering (ibid.). 

Även om sponsorskapsmarknaden frekvent växer och därmed inte kan klassas som en 

mogen marknad, finns det nytta med att arbeta med kundutveckling inom 

sponsorskapsrelationen. Framförallt krävs att kundutvecklingen ses ur ett långsiktigt och 

strategiskt perspektiv (O'Reilly & Horning, 2013). Resonemanget med kundutveckling 

inom sponsorskap kan kopplas till aktiveringskonceptetet som återfinns inom sponsring 

och diskuteras nedan. Nedan presenteras mer ingående hur olika faktorer som teorin 

lyfter fram påverkar utvecklingsfasen, vilka är; sponsorutveckling genom aktivering, 

informell kommunikation och kunskapsutbyte samt utveckling av passform mellan 

sponsor och sponsrad. 

 

Sponsorutveckling genom aktivering 

Ur ett sponsorskapsperspektiv menar Cornwell, Weeks och Roy (2005) att ytterligare 

insatser än bara en sponsoravgift krävs för att maximera värdet av sponsringen. Annan 

forskning visar också vikten av investeringar i samband med sponsorskapet. Bland 

annat har forskning visat att större sponsorinvesteringar ger bättre resultat (Wakefield, 
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Becker-Olsen & Cornwell, 2007). O’Reilly och Horning (2013) är inne på samma 

resonemang och har undersökt hur företag kan arbeta med merförsäljning inom 

sponsorskapet. Författarna kallar konceptet aktivering och syftar på de investeringar 

företag gör, ytterligare än de initiala rättigheterna. Som nämnt tidigare är image-

transferering en viktig del inom sponsorskapet. I det initiala steget av sponsorrelationen 

vill sponsorer att dess image skall speglas i den sponsrade och vice versa. Genom att 

köpa rättigheter för att synas i samband med en sponsrad kan även detta ske. Däremot 

möjliggör inte detta att parterna tar rätt på den maximala nyttan i sponsorskapet. För att 

den maximala nyttan skall tas till vara krävs ofta ytterligare insatser i relationen. 

Författarna definierar denna aktivering som värdeskapande insatser som maximerar 

nyttan med sponsorskapet. Vidare menar författarna att det finns tre huvudsakliga 

argument till att använda aktivering i ett syfte att maximera nyttan med sponsorskapet; 

(1) aktiveringsprogram kan vara kreativt utformade för att kunna stå ut i den 

konkurrensfyllda marknadsföringsmiljön, (2) aktivering kan vara ett bra sätt att 

motverka ambush marketing, vilket innebär att aktivering kan hindra konkurrenter från 

att associeras med en sponsrad part trots att de inte är sponsorer, samt (3) aktivering kan 

utformas så att det inte enkelt kan kopieras av konkurrenter (ibid.). 

 

Resonemanget kring investeringar och aktivering inom denna fas kan tyckas vara 

snarlik de investeringar som sker i tidigare faser av livscykeln. Inom litteraturen 

beskrivs ofta begreppen och aktiviteterna som synonymer. Det finns dock en viktig 

skillnad mellan aktivering och sponsorrelaterade investeringar (Dees, 2011; Weeks, 

Cornwell & Drennan, 2008). Dees (2011) menar att aktivering endast bör hänvisas som 

aktiviteter som används för att interagera med målpubliken, vilket gör att målgruppen 

blir aktivt involverad med sponsoren. Författaren lyfter exempel som tävlingar i pauser i 

matcher där fansen kan delta och vinna priser från sponsoren. Detta är ett exempel på en 

tvåvägskommunikation mellan publik och sponsor vilket är en skillnad från vanliga 

sponsorrelaterade investeringar vilka ofta bara innefattar en envägskommunikation, 

exempelvis reklamskyltar inne på en sportarena. Sådana investeringar är oftast inriktade 

på att skapa ökad igenkännelse för det egna varumärket (ibid.). Tidigare forskning har 

dessutom visat att aktivering är betydligt mer effektivt, jämfört med vanliga 

sponsorinveseringar vilka ofta bygger på passiv envägskommunikation. Aktivering kan 

bland annat öka varumärkesigenkännelsen samt förbättra varumärkets image (Nickell, 

Cornwell & Johnston, 2011).  

 

Dees (2011) menar att aktivering är en mer komplicerad procedur och kräver ofta mer 

tid och resurser från organisationerna. Detta talar för resonemanget att aktivering blir 

allt mer frekvent använt när relationen stabiliserats och båda parter har lärt känna 

varandra, vilket underlättar ett mer intensivt samarbete. Även Urriolagoitia och 

Planellas (2007) menar att investeringarna i sponsorrelationen förändras allt eftersom 

sponsorrelationen fortskrider, dock på ett annat sätt än vad Dees (2011) föreskriver. 

Författarna menar att investeringarna fortsatt är höga i detta skede av relationen, men att 

de trappas ned något allt eftersom (ibid.). Detta kan tolkas som att de båda parterna blir 

mer vana med varandra och därmed blir investeringarna mer effektiva snarare än att 

investeringarna minskar i storlek.   

 

Däremot förefaller sig konceptet med aktivering inte vara särskilt utbrett bland 

sponsrande företag. Forskning har visat att organisationer sällan är väl förberedda på 

vad relationen kommer kosta i form av aktivering. Oväntat höga kostnader i samband 

med sponsoravtalet, bortsett från den initiala kostnaden, är en av de vanligaste 
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anledningarna till varför sponsorskap avslutas (Fahy, Farrelly & Quester, 2004). En 

annan möjlig förklaring till varför aktivering inte appliceras fullt ut kan vara bristen på 

tillit i relationen. Farrelly och Quester (2003) menar att tillit ofta fungerar som en 

språngbräda för samarbete och aktivering inom sponsorrelationen. Skulle sedan 

aktiveringsprogram misslyckas kan sponsorn uppfatta relationen som underpresterande, 

vilket leder till en lägre nivå av tillit (ibid.). Chadwick och Thwaites (2005) menar att 

den sponsrande parten bör spendera lika mycket i aktivering som själva 

sponsorskapskontraktet, för att uppnå en fullgod nivå av aktivering. Däremot leder inte 

ökade investeringar genom aktivering till automatisk framgång genom sponsorskapet. 

Det krävs att den sponsrande parten visar kreativitet och innovationsförmåga i samband 

med aktiveringsprogram för att maximera värdet av sponsorskapet. Misener och 

Doherty (2013) menar också att balans mellan parterna krävs för att uppnå ett lyckat 

partnerskap. Det kan förklaras som en två-vägsrelation där båda parter måste ge och ta, i 

den mån en organisation investerar i en ideell organisation och får något i utbyte. En 

obalans kan vara ett resultat av ojämn fördelning av ekonomiska resurser och 

humankapital. Om en part anser att den blir förbisedd, i ekonomiska termer eller 

humankapital, kan irritation uppstå och därmed en sämre relation. Detta ter sig vara en 

viktig aspekt inom ideella organisationers sponsorskapsrelationer (Misener & Doherty, 

2013).  

 

Informell kommunikation och kunskapsutbyte 

Även Das och Teng (2002) och Urriolagoitia och Planellas (2007) menar att det är 

viktigt för organisationer att börja resonera om livscykler och kundrelationer. 

Urriolagoitia och Planellas (2007) har dock en annan infallsvinkel än Ang och Buttle 

(2010), som mestadels fokuserade på de ekonomiska incitamenten med 

utvecklingsfasen av relationen. Som tidigare nämnt använde Urriolagoitia och Planellas 

(2007) Das och Tengs (2002) ursprungliga teori kring kundernas livscykel och 

applicerade teorin på sponsorskapets livscykel. Även om Urriolagoitia och Planellas 

(2007) använder samma teori och grundkoncept kring kundlivscykeln, fokuserar 

författarna mer på hur relationen utvecklas samt skapar värde för båda parter i den tredje 

och sista fasen. Författarna säger att även denna fas består av vägskäl för relationen. 

Författarna menar att relationen kan; (1) fortsätta på den tidigare inslagna vägen och 

stabiliseras, (2) omformas, (3) avslutas eller (4) gradvis försämras. Enligt författarna är 

effekten av stabiliseringsstadiet: 

 

 Mindre behov av specifika investeringar 

 Rutiner för kunskapsutbyte utvecklas 

 Unik och värdefull synergi uppnås  

 Informella mekanismer utvecklas    

 

Urriolagoitia och Planellas (2007) menar att stabiliseringen leder till att relationen blir 

institutionaliserad, samt att sponsorskapets relation ökar värdet för båda parter på en 

kontinuerlig basis. En annan effekt av stabiliseringen är att båda parter börjar leta efter 

en hög nivå av målkongruens via kreativa och innovativa konkurrenskraftiga aktiviteter. 

I och med att de två parterna blir allt mer hopslingrade genom gemensamma 

investeringar och interaktioner är det mer troligt att de två parternas kompetens och 

resurser kan sammanfogas. Genom detta kan de båda parterna bygga upp ett unikt, 

värdefullt och konsekvent varumärke och image (ibid.). Även Farrelly och Quester 

(2005) menar att sponsorskap på lång sikt kan bidra till att båda parter ökar sitt 

kunskapsutbyte. Författarna menar att dessa aktiviteter kan bestå av ett utbyte av viktig 
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kommersiell kunskap, vilket exempelvis kan innefatta varumärkesbyggnad eller kund- 

och fanprofiler. Att sponsor och sponsrad blir allt mer sammanlänkade med tiden kan 

också kopplas till en studie av Cornwell, Roy och Roy (2001). Författarna finner att det 

finns en positiv relation mellan sponsorskapets längd och värdet för det sponsrade 

företagets egna varumärke vilket också leder till ökade ekonomiska fördelar. Detta kan 

vara resultatet av att det långsiktiga samarbetet ökar exponeringen då sponsorn blir 

förknippad med den sponsrade parten under en längre tid. I sin tur leder det till att 

konsumenter automatiskt förknippar sponsorn med den sponsrade parten, och vice versa 

(ibid.). Även McAlister, Kelly, Humphreys och Cornwell (2012) ser detta samband. I 

studien talar författarna om vikten av att upprätta ett långsiktigt sponsorsamarbete. 

Författarna finner att ett långsiktigt sponsorsamarbete kan leda till att konsumenter kan 

bära med sig minnet av en sponsor långt efter sponsorskapet avslutas. I sin tur innebär 

det att sponsoren kan skörda vinster av sponsorsamarbetet även när sponsorskapet är 

avslutat.   

 

Om relationen fortsätter att existera som tidigare finns även stora chanser för båda 

parter att uppnå positiva synergieffekter. Målkongruens och synergieffekter uppstår när 

sponsor och sponsrad lyckas forma ett meningsfullt utbyte av kompetens mellan 

varandra. Detta leder till en stabilisering och mognad av sponsorskapet (Urriolagoitia & 

Planellas, 2007). Detta resonemang kan kopplas till O’Reilly och Hornings (2013) 

teorier kring aktivering och sponsorskap. I och med att de två parterna lär sig allt mer 

om varandra kan de också använda de förvärvade kunskaperna för att vidare skapa 

värde genom aktivering. Även Donlan och Crowther (2014) drar kopplingar mellan 

kunskapsutbyte och aktivering av sponsorskapet. Författarna menar att exempelvis 

konferenser och seminarier kan vara en form av aktivering vilket kan bidra till ett ökat 

kunskapsutbyte mellan parterna. Detta talar för vikten av ett långsiktigt samarbete 

mellan sponsor och sponsrad för att ytterligare kunna skapa värde för bägge parter. 

Vidare menar Urriolagoitia och Planellas (2007) att det rutinmässiga sponsorskapet 

leder till att båda parter kan anpassa sig till förändringar på en kontinuerlig basis. Enligt 

författarna är detta den mest värdefulla konkurrensfördelen som uppstår genom det 

långsiktiga relationsbyggandet. Författarna menar även att det långvariga samarbetet 

minskar kravet på formell kommunikation då bägge parter har lärt sig att lita på 

varandra (ibid.).  

 

Utveckling av passform mellan sponsor och sponsrad 

Som tidigare konstaterats är den initiala passformen mellan sponsor och sponsrad en 

viktig förutsättning för sponsorskapets ingående. Däremot är relationer förgängliga och 

en naturlig utveckling för relationer är förändring. Därav kan den ursprungliga 

passformen mellan parterna försämras över tiden till något ofördelaktigt, vilket kan leda 

till en omformering eller avslutande av sponsorrelationen. Däremot innebär det inte per 

automatik att relationen är misslyckad. Det kan helt enkelt vara resultatet av två parter 

som båda uppnått sina initiala mål med relationen (Urriolagoitia & Planellas, 2007). 

Även Olkkonen och Tuomiinen (2008) menar att relationen mellan sponsor och 

sponsrad kan försämras med tiden. Detta behöver nödvändigtvis inte innebära att 

relationen avslutas, istället kan relationen förändras och fortsätta i en annan form. 

Förutom att den sponsrade och sponsor genomför strukturella förändringar i sin 

organisation kan enskilda händelser påverka relationen i sponsorskapet (Westberg, 

Stavros, & Wilson, 2011). Westberg, Stavros och Wilson (2011) har studerat hur 

negativa incidenter påverkar sponsorskapets relation. I sin studie fann författarna att 

enskilda negativa incidenter kan skada relationen mellan sponsor och sponsrad. Dock 
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fann författarna att relationens styrka kan kvarstå om kommunikationen mellan sponsor 

och sponsrad är öppen, om sponsor har förtroende för att den sponsrade parten försökt 

undvika liknande fadäser, om tidigare erfarenheter med incidenter hanterats väl samt att 

incidenter inte sker frekvent. Författarna kommer till slutsatsen att det viktigaste för 

parterna är att åtgärder tagits för att skydda de båda parternas varumärken, och därmed 

sitt eget varumärke.  

 

2.3 Teoretisk referensram 
 

Nedan listat i tabellerna är de koncept vilka är tänkt att undersökas mot 

forskningsfrågorna i det första kapitlet. Figur 2 presenterar de olika koncepten i varje 

fas, innan koncepten beskrivs mer i detalj gentemot varje forskningsfråga.  

 

 
Figur 2 - Konceptualisering av sponsorsamarbetslivscykeln hos ideella föreningar 

 

FF 1: Vad finns det för relationer mellan de faktorer som påverkar inledningsfasen i en 

sponsorrelation? 

 

I Tabell 1 nedan presenteras de olika framtagna koncepten för inledningsfasen i 

sponsorsamarbetslivscykeln hos ideella föreningar, vilken källa samt hur dessa har 

mätts. Efter det följs en mer ingående presentation av koncepten.  

 
Tabell 1 - Koncept för FF 1 

Koncept Källa Mätning 

Motiv bakom 

ingången i 

sponsorrelationen 

(Chadwick & 

Thwaites, 2008; 

Das & Teng, 

2002) 

Kategorisering av motiv bakom ingåendet 

av sponsorskapet 

Formella 

styrningsmekanismer 

(Urriolagoitia & 

Planellas, 2007) 

Nivå av formella styrningsmekanismer för 

sponsorsamarbetet 

Specifika 

investeringar  

(Urriolagoitia & 

Planellas, 2007) 

Nivå av specifika investeringar 

Specificering av mål 

och normer för 

sponsorsamarbetet 

(Urriolagoitia & 

Planellas, 2007) 

Nivå av mål och normer som har uppförts 

för sponsorsamarbetet 

 

Motiv bakom ingången i sponsorrelationen. Den studerade litteraturen visar att företag 

främst initierar en sponsorskapsrelation av image-transfereringsmotiv, dessa motiv kan 

vidare kategoriseras in i två underkategorier samt vara både långsiktiga och kortsiktiga 
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(Chadwick & Thwaites, 2008). Den första undergruppen består av image-

transfereringsmotiv associerade till kommersiella anledningar. Dessa kommersiella 

anledningar kan grunda sig i ökad igenkännelse av det egna varumärket eller för att 

sponsor eller sponsrad ser fördelar med att associeras med den andra partens varumärke 

(Kim, Stout & Cheong, 2012; Mazodier & Quester, 2014; Olkkonen & Tuomiinen, 

2008; Pappu & Cornwell 2014; Ryan & Fahy, 2012; Urriolagoitia & Planellas, 2007). 

En annan kommersiell dimension av sponsorskapsingåendet kan även vara att sponsring 

ses som ett mål att utveckla relationer med intressenter som besöker ett sponsrat event 

eller på annat sätt är associerad med den sponsrade parten. Den andra undergruppen av 

motiv till sponsorskapsingående består av image-transfereringsmotiv associerade till 

CSR, påvisa finansiell styrka (Kim, Stout & Cheong, 2012) eller av personliga 

anledningar (Chadwick & Thwaites, 2005). Inom samma delkoncept kommer studien 

även undersöka hur viktig passformen är mellan sponsor och sponsrad. Existerande teori 

ger inget klart svar över huruvida passformen mellan sponsor och sponsrad bör vara för 

att optimera sponsorskapsrelationen. Vissa forskare menar att passformen är en 

grundsten för ett bra samarbete (Pappu & Cornwell, 2014), medan andra forskare menar 

att så ej behöver vara fallet (Mazodier & Quester, 2014). 

 

Formella styrningsmekanismer. Det andra delkonceptet om sponsorskapets 

inledningsfas handlar om att undersöka formella och informella styrningsmekanismer i 

sponsorskapets inledningsfas. Tidigare studier menar att inledningsfasen ofta präglas av 

mer formella styrningsmekanismer än senare delar av relationen (Urriolagoitia & 

Planellas, 2007). En tänkbar anledning till varför formella är dominerande i detta skede 

av relationen är för att tillit och förtroende inte hunnit byggas upp vilket leder till att 

formella styrningsmekanismer är nödvändigt för att säkerställa att relationens åtaganden 

följs fullt ut. Detta stämmer in på Farrellys (2010) resonemang om formella 

styrningsmekanismer som är vitalt för sponsorrelationens fortlevnad innan informella 

styrningsmekanismer är utvecklade. 

 

Specifika investeringar. Det tredje delkonceptet handlar om huruvida de 

sponsorrelaterade investeringarna i sponsorrelationsfas kan fungera som en grund för 

vidare sponsorsamarbete. Das och Teng (2002) samt Urriolagoitia och Planellas (2007) 

menar att inledningsfasen av sponsorskapet ofta behöver en hög grad av specifika 

investeringar, vilka kan vara båda monetära såsom icke-monetära. Dees (2011) menar 

att dessa investeringar ofta handlar om förvärvande av sponsorrättigheter samt 

investeringar i reklam och annan marknadsföring i samband med den sponsrade. 

Urriolagoitia och Planellas (2007) menar även att investeringar i inledningsfasen ger 

upphov till en högre grad av delaktighet och samarbete mellan parterna. Även om 

sponsorspecifika investeringar existerar inom alla tre faser av livscykeln visar tidigare 

forskning att de ser olika ut genom livscykeln. I inledningsfasen nämns oftast 

investeringarna som ett medel för att skapa engagemang och därmed fostra en långsiktig 

relation (Chadwick & Thwaites, 2005; Farrelly, 2010; Urriolagoitia & Planellas, 2007).  

 

Specificering av mål och normer för sponsorsamarbetet. De specifika investeringarna, 

som berördes i föregående koncept, ligger ofta till grund för ett fortsatt samarbete. Detta 

ligger i sin tur som grund till nästkommande delkoncept, vilket är att undersöka 

huruvida parterna engagerar sig i utformning av gemensamma mål och normer i 

inledningsfasen av sponsorskapsrelationen. Den studerade litteraturen visar att detta är 

en viktig del av sponsorskapets inledande fas då det ligger som grund för hur 

sponsorskapets skall utvecklas och styras under livscykelns fortsatta livstid (Chadwick 
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& Thwaites, 2005; Cousens, Babiak & Bradish, 2006; Urriolagoitia & Planellas, 2007). 

Dock visar tidigare forskning att så inte är fallet. Sponsorrelationen kan inledas utan 

gemensam målformulering. Detta kan bero på att den sponsrade parten inte alltid har 

tid, resurser eller kunskap eller att sponsor och sponsrad ingår en pragmatisk relation 

där målformuleringar sker allt eftersom (Chadwick & Thwaites, 2005). 

 

FF 2: Vad finns det för relationer mellan de faktorer som påverkar bibehållningsfasen i 

en sponsorrelation? 

 

I Tabell 2 nedan presenteras de olika framtagna koncepten för bibehållningsfasen i 

sponsorsamarbetslivscykeln hos ideella föreningar, vilken källa samt hur dessa har 

mätts. Efter det följs en mer ingående presentation av koncepten.  

 
Tabell 2 - Koncept för FF 2 

Koncept Källa Mätning 

Ökat samarbete 

och ömsesidigt 

beroende 

(Ahmad & Buttle, 2002; 

Chadwick & Thwaites, 2008; Das 

& Teng, 2002) 

Nivå av samarbete och 

ömsesidigt beroende 

Informella 

styrmekanismer 

(Urriolagoita & Planellas, 2007) Nivå av informella 

styrmekanismer 

Specifika 

investeringar 

(Urriolagoitia & Planellas, 2007) Nivå av ökad tid och 

resurser 

Kunskapsdelning (Urriolagoitia & Planellas, 2007) Nivå av kunskapsdelning 

 

Ökat samarbete och ömsesidigt beroende. Ahmad och Buttle (2002) samt Das & Teng 

(2002) menar att bibehållningsfasen är ett steg där två parter förbinder sig till fortsatt 

samarbete. Grundteorin handlar om ett kundrelationsperspektiv. Denna studie definierar 

stadiet som ett fortsatt samarbete mellan sponsor och sponsrad där båda parter aktivt 

förlänger sponsoravtalet. Chadwick och Thwaites (2008) menar även att 

bibehållningsfasen av sponsorrelationen leder till att varumärken, personal, faciliteter 

och tid delas allt mer frekvent och utbrett mellan parterna inom relationen. Det ökade 

samarbetet som presenterats i stycket ovan, vilket leder till nästa koncept, vilket är att 

ett ökat ömsesidigt beroende skapas i denna fas av relationen. Chadwick och Thwaites 

(2008) menar att denna fas karaktäriseras av ett ökat engagemang och intresse av en 

långvarig relation. Då mer resurser spenderas kommer parterna skapa ett ökat 

ömsesidigt beroende och båda parter blir mindre benägna att byta ut den andra parten. 

Författarna menar även att den bibehållna relationen ger upphov till att partnerna ger 

upp sina egna kortsiktiga mål i syfte att uppnå relationens gemensamma långsamma mål 

(ibid.).  

 

Informella styrmekanismer. Det ökade samarbetet och det ömsesidiga beroendet kan ses 

som ett resultat av en ökad tillit och ökat förtroende för varje part (Misener & Doherty, 

2013). Även Urriolagoitia och Planellas (2007) menar att det ökade ömsesidiga 

beroendet leder till en minskad osäkerhet kring den andra parten. Detta leder i sin tur till 

att ett mindre behov av kontrakt och andra formella styrningsmekanismer, istället gäller 

det ökade förtroendet som en informell styrningsmekanism. Misener och Doherty 

(2013) menar också att återkommande och stabil kommunikation är ett viktigt inslag i 

den bibehållna sponsorrelationen. Även Farrely, Quester och Clulow (2008) för ett 
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liknande resonemang när de menar att sponsorrelationen bäst hanteras på ett personligt 

och socialt plan snarare än att de ekonomiska delarna av relationen prioriteras. 

 

Specifika investeringar. Tidigare forskning säger att specifika investeringar kommer 

fortsätta under bibehållningssteget, men dess omfattning kommer minska. Istället 

kommer investeringarna vara orienterade mot att förbättra samarbetet (Urriolagoitia & 

Planellas, 2007). Till skillnad från inledningsfasen av relationen kommer 

investeringarna vara fokuserade på de aktiviteter parterna kan genomföra tillsammas, 

snarare än sponsorrättighetsinvesteringar vilka är vanliga i den föregående fasen. I 

denna fas kommer även en högre grad av gemensamma investeringar ske mellan 

sponsor och sponsrad. Detta leder i sin tur till att relationen präglas av att bägge parter 

tar ett större ansvar för att sponsorrelationen blir så effektiv som möjligt (Farrely, 

Quester & Clulow, 2008). Urriolagoitia och Planellas (2007) ser ett annat inslag i denna 

fas av relationen. Författarna menar att sponsorinvesteringarna i detta skede övergår mer 

mot relationsbaserade investeringar, vilket innebär att investeringar i tid och resurser 

blir ett större inslag snarare än monetära.    

 

Kunskapsdelning. Det sista delkonceptet i bibehållningsfasen handlar om 

utbildningsaspekten kring det bibehållna samarbetet. Urriolagoitia och Planellas (2007) 

menar att båda parter kommer börja utveckla sitt kunskapsutbyte mellan varandra och 

därmed utveckla ett bättre samarbete. Farrelly, Quester och Burton (2006) har också 

identifierat detta samband mellan relationens bibehållande och ett ökat 

kunskapsdelande. Författarna menar att framgångsrika sponsorrelationer förutsätter att 

båda parter har förmåga att kombinera idéer och tillgångar mellan varandra. Detta 

kunskapsdelande kan ske både externt och internt. Externt kan sponsorrelationen öppna 

kanaler där den sponsrande parten kan möta nya affärskontakter och utbyta kunskap. 

Internt kan sponsor och sponsrad delta i gemensamma aktiviteter såsom seminarier där 

parterna kan delge värdefull kompetens (ibid.).     

 

FF 3: Hur kan sponsorrelationen yttra sig mer specifikt i utvecklingsfasen? 

 

I Tabell 3 nedan presenteras de olika framtagna koncepten för utvecklingsfasen i 

sponsorsamarbetslivscykeln hos ideella föreningar, vilken källa samt hur dessa har 

mätts. Efter det följs en mer ingående presentation av koncepten.  

 
Tabell 3 - Koncept för FF 3 

Koncept Källa Mätning 

Aktivering (Ang & Buttle, 2009; 

Urriolagoitia & Planellas, 

2007) 

Kategorisering av 

aktivering 

Informell 

kommunikation och 

kunskapsutbyte 

(Urriolagoitia & Planellas, 

2007) 

Kategorisering av 

informell kommunikation 

och kunskapsutbyte  

Utveckling av passform 

mellan sponsor och 

sponsrad 

(Urriolagoitia & Planellas, 

2007; Westberg, Stavros & 

Wilson, 2011)  

Kategorisering av 

passform 

 

Aktivering. Ang och Buttle (2009) talar i sin teori om kundlivscykeln om vikten att 

utveckla relationen mellan företag och kund. I ett sponsorskapsperspektiv handlar 
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utvecklingsfasen om att aktivera sponsorskapet. Aktivering innebär ytterligare insatser 

och investeringar i sponsorskapet (Wakefield, Becker-Olsen & Cornwell, 2007). Detta 

innebär att ytterligare investeringar krävs för att dra full nytta av sponsorskapsrelationen 

(Cornwell, Weeks & Roy, 2005). Även om investeringar förekommer i tidigare skeden 

av relationen finns en viktig skillnad mellan sponsorinvesteringar i allmänhet och 

sponsorinvesteringar i samband med aktivering. Dees (2011) menar att aktivering 

endast bör hänvisas som investeringar där sponsoren och målpublik interagerar, 

exempelvis vid tävlingar på evenemang där publik och sponsor interagerar. Författaren 

menar att investeringar i sponsorrättigheter eller reklam inne på arenan också är 

sponsorinvesteringar, men de bör inte klassas som att sponsoren aktiverar 

sponsorskapet. Fahy, Farrelly och Quester (2004) menar att företag sällan utnyttjar 

aktiveringsmöjligheter genom sponsorskapet. Författarna menar dessutom att aktivering 

kan vara en anledning varför sponsorskap avslutas. Bristande förkunskap från sponsorer 

om vad aktivering kan bidra med samt dess kostnader, nämns som motiv bakom 

avslutade sponsorrelationer. Vidare nämner tidigare forskning att tillit (Farrelly & 

Quester, 2003) och balans (Misener & Doherty, 2013) är viktiga grundkriterier bakom 

aktivering.    

 

Informell kommunikation och kunskapsutbyte. Detta delkoncept kan ses som en 

vidareutveckling av aktiveringskonceptet. Urriolagoita och Planellas (2007) menar att 

en stabilisering av relationen i utvecklingsfasen leder till mindre behov av specifika 

investeringar, rutiner av kunskapsutbyte utvecklas, unik och värdefull synergi uppnås 

samt att informella mekanismer utvecklas. Författarna menar att alla dessa steg återfinns 

i de två tidigare stegen av livscykeln. Skillnaden blir däremot att dessa steg närmast sker 

naturligt och per automatik. Däremot lämnar författarna knapphändig information kring 

koncepten. Studien vill därmed klarlägga dessa närmare. 

 

Utveckling av passform mellan sponsor och sponsrad. Det sista delkonceptet inom 

utvecklingsfasen handlar om att undersöka hur den ursprungliga passformen mellan 

sponsor och sponsrad har utvecklats genom sponsorskapets livscykel. Tidigare 

forskning visar att den ursprungliga passformen mellan sponsor och sponsrad är av stor 

vikt när sponsorrelationen startas (Mazodier & Quester, 2014). Däremot är det inte helt 

klart hur passformen mellan sponsor och sponsrad bör vara utformad (Pappu & 

Cornwell, 2014). Vidare visar tidigare forskning att relationen kan förändras över tiden, 

vilket också formar relationen (Urriolagoitia & Planellas, 2007; Westberg, Stavros, & 

Wilson, 2011). Detta ställer frågan huruvida passformen verkligen har betydelse för 

sponsorskapet.  
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3. METOD 
 

Nedan presenteras metoden som har använts för att besvara studiens forskningsproblem och 

forskningsfrågor. Först presenteras forskningssyftet, tillvägagångssätt och forskningsstrategi 

som har använts. Efter det presenteras urval och datainsamlingsmetod samt metoden som har 

använts för att analysera datan. Avslutningsvis introduceras studiens reliabilitet och validitet 

för att styrka studien samt en avslutande tabell som sammanfattar metoden. 

  

3.1 Forskningssyfte 
 

Forskningssyftet beror på vad studien egentligen önskar att besvara. Enligt Saunders, 

Lewis och Thornhill (2012) kan syftet delas in i tre olika kategorier; utforskande, 

beskrivande och förklarande. 

 

Denna studie är beskrivande från början då studien har sökt efter att beskriva och skildra 

de teorier som redan existerar och hur sponsorsamarbeten och dess livscykel egentligen 

ser ut i dagsläget. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) används en deskriptiv 

studie för att få en förståelse över en händelse eller situation genom att beskriva 

insamlad data. För att kunna utföra en deskriptiv studie behöver en grundläggande 

förståelse finnas, för situationen eller händelsen, innan data kan samlas in. En deskriptiv 

studie kan ligga till grund för en utforskande studie, men mer ofta en förklarande studie. 

De studierna kallas för beskrivande-förklarande studier (ibid.). 

 

I denna studie har den deskriptiva studien legat till grund för en förklarande studie då 

studien söker efter att få en fördjupad förståelse för sponsorsamarbeten hos ideella 

föreningar, samt hur de utvecklas med tiden. Studien har inte bara beskrivit hur 

relationerna mellan de olika faserna i sponsorsamarbetslivscykeln hos ideella föreningar 

ser ut, utan också varför de ser ut som de gör i utvecklingsfasen. Enligt Saunders, Lewis 

och Thornhill (2012) fastställer en förklarande studie relationer mellan variabler och 

varför relationerna ser ut som de gör.  

 

3.2 Tillvägagångssätt 
 

Tillvägagångssättet som väljs i studien beror på vilken tillgång som finns till existerande 

teorier från början av studien. Saunders, Lewis och Thornhill (2012) argumenterar för 

tre olika tillvägagångssätt i en forskningsstudie och det är deduktiv, induktiv och 

abduktiv. Det valda tillvägagångssättet presenteras nedan, samt vilket tillvägagångssätt 

som kommer att användas vid datainsamlingen. 

 

3.2.1 Deduktiv, induktiv eller abduktiv 
 

Saunders, Lewis och Thornhill (2012) beskriver en deduktiv studie där studien utgår 

från redan existerande teori för att sedan verifiera eller falsifiera teorin. En induktiv 

studie utgår ifrån observering av empiriskt data och insamling av primärdata som sedan 

studeras för att finna korrelationer och utifrån det växer en teori fram. En abduktiv 

studie innehåller insamling av data för att utforska ett fenomen, identifiera koncept och 

förklara mönster (ibid.). Denna studie har använt sig av ett deduktivt tillvägagångssätt 

eftersom utgångspunkten har varit existerande teorier och utifrån det har 

forskningsproblemet och forskningsfrågorna byggts. Sedan har teorierna kombinerats 
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för att uppföra en konceptuell modell. Denna modell har använts för att utforska hur 

sponsorsamarbeten hos ideella föreningar utvecklas med tiden. 

 

3.2.2 Kvantitativ eller kvalitativ 
 

Baserat på datan som samlas in utformar sig studien som antingen kvantitativ, kvalitativ 

eller båda två. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) fokuserar kvantitativa 

studier på att analysera numerisk data medan kvalitativa studier fokuserar på att 

analysera ord. Det är även möjligt att använda en mix av dessa och då använda sig av 

både kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt vilket leder till att forskningsstrategin 

behöver anpassas. 

 

Studien har använt sig av en mix av både kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt 

för att på så sätt testa den uppförda konceptuella modellen och samtidigt triangulera 

datan. Tillvägagångssätten komplementerar varandra där studien först har använt sig av 

en kvantitativ studie, som har utgångspunkt ifrån i konceptuella modellen, för att 

identifiera faktorer som påverkar sponsorsamarbeten hos ideella föreningar under dess 

livscykels två första faser, inledningsfasen och bibehållningsfasen, samt relationerna 

mellan dessa. Efter det har en kvalitativ studie använts för att få fördjupade kunskaper 

över hur utvecklingsfasen ser ut då den är mer diffust beskriven i existerande teorier.  

 

3.3 Forskningsstrategi 
 

Enligt Yin (2009) beror forskningsstrategin på studiens formulerade forskningsproblem 

och forskningsfrågor. Saunders, Lewis och Thornhill (2012) beskriver också att olika 

kombinationer av tillvägagångssätt påverkar forskningsstrategin, där en blandning av 

kvantiativ och kvalitativ studie leder till en viss forskningsstrategi. De fortsätter att säga 

att en forskningsstrategi inte är helt exklusiv, utan det kan kombineras 

forskningsstrategier inom en strategi, såsom enkätundersökningar i en fallstudie.  

 

Yin (2009) föreslår fem forskningsstrategier; experiment, enkät, arkivanalys, historia 

och fallstudie. Fortsättningsvis anses det finnas tre omständigheter som behöver tas i 

hänsyn och det är; (1) formen av studiens forskningsfrågor, (2) om studien behöver ha 

kontroll över beteenden hos händelser och (3) om studien fokuserar på nuvarande 

händelser (ibid.). Tabell 4 visar de olika strategierna som Yin (2009) kommer fram till 

samt under vilka omständigheter som de passar. 
 

Tabell 4 - Översikt av forskningsstrategier (Yin, 2009) 

Strategi Form av 

forskningsfråga 

Behöver ha kontroll 

över beteenden hos 

händelser? 

Fokuserar på 

nuvarande 

händelser? 

Experiment Hur, varför? Ja Ja 

Enkät Vem, vad, var, hur 

många, hur mycket? 

Nej Ja 

Arkivanalys Vem, vad, var, hur 

många, hur mycket? 

Nej Ja/Nej 

Historia Hur, varför? Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 
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Studiens forskningsfrågor innehåller ”hur” och ”vilka”, vilket gör att ”hur” fungerar till 

alla de olika forskningsstrategierna, medan ”vilka” endast passar enkät och arkivanalys. 

Fortsättningsvis behöver studien inte ha kontroll över beteenden hos händelser, vilket 

gör att experiment faller bort. Sista omständigheten är om studien fokuserar på 

nuvarande händelser, vilket den gör. Då faller historia bort och kvar är enkät och 

arkivanalys för forskningsfrågorna med ”vilka” och enkät, arkivanalys och fallstudie 

kvar för forskningsfrågorna med ”hur”.  

 

I studien har två fallstudier använts där studieobjekten användes som exempel för att 

kunna dra större generaliseringar om sponsorrelationers livscykel. Eftersom 

omfattningen av studien begränsas av tidsramen och resurserna, har två fallstudieobjekt 

valts. Två ideella föreningar inom idrott i Sverige har valts eftersom Sverige är ett av få 

länder som består till stora delar av ideella föreningar inom idrotten och det är endast ett 

fåtal som är aktiebolag (Riksidrottsförbundet, 2012). Avsaknaden av externa finansiärer 

borde innebära att svenska ideella elitidrottsföreningar har mycket utvecklade 

sponsorsamarbeten och är därmed mest intressanta och relevanta att studera. Som 

fallstudieobjekt har Northland Basket samt Luleå Hockey och dess sponsorsamarbeten 

valts. Northland Basket har valts då det är en ideell elitidrottsförening som har utvecklat 

sin idrottsklubb, både sportsligt och organisatoriskt, de senaste åren och Luleå Hockey 

valdes på grund av deras breda kontaktnät med sponsorer. I dagsläget står Northland 

Basket inför en satsning internationellt i Europa och har börjat arbeta mer fokuserat med 

sina sponsorsamarbeten vilket gör dem till ett intressant studieobjekt (Northland Basket, 

2015; Olofsson, 2014;). Luleå Hockey är betydligt mer etablerad inom elitidrotten och 

är en större klubb än Northland, vilket också gör att studien har möjlighet att nå fler 

sponsorer. Northland Basket är, i skrivande stund, en mindre klubb än Luleå Hockey, 

men föreningen har utvecklats mycket under de senaste tio åren. Därför anses de vara 

lämpad för studien och att det även går att identifiera de olika livsfaserna i deras 

sponsorsamarbeten. När de även fokuserar på att bli internationella och har applicerat 

mer strukturerade arbetssätt för att förbättra sina sponsorsamarbeten kommer resultatet 

och slutsatserna att bli mer generaliserbara till idrotter internationellt. Northland Basket 

är en damelitidrottsklubb och Luleå Hockey är en herrelitidrottsklubb, vilket gör att 

studien kommer omfatta ideella föreningar i både dam- samt herridrott och dess 

sponsorsamarbeten.  

 

Fortsättningsvis har även enkäter använts, som enligt Saunders, Lewis och Thornhill 

(2012) ofta används i kvantitativa studier och möjliggör en effektiv undersökning över 

en större population. Det finns även olika former av enkäter där frågeformulär är den 

vanligaste. Studien har använt sig av frågeformulär för att besvara de två första 

forskningsfrågorna. Med svaren från frågeformulären har faktorer som påverkar 

sponsorsamarbeten under livscykelns två första faser och dess relationer identifierats. 

Frågeformulären skickades ut till både Northland Baskets och Luleå Hockeys sponsorer. 

Detta gjordes för att säkerställa en tillräcklig mängd svar för att kunna göra en bättre 

generalisering. För att besvara den sista forskningsfrågan och få fördjupad förståelse av 

utvecklingsfasen har en kvalitativ studie genomförts med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. Samtliga intervjuer genomfördes mot Northland Baskets sponsorer. Många 

av de intervjuade sponsorerna var dessutom sponsorer av Luleå Hockey, vilket gjorde 

att intervjusvaren kunde användas för båda studieobjekten. Valen av frågeformulär och 

semistrukturerade intervjuer beskrivs mer under kapitel ”3.5 Datainsamlingsmetod”. 
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Arkivanalys kan fungera både om studien fokuserar på eller inte på nuvarande 

händelser. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) finns det olika former av 

forskningsstrategier vid arkivanalyser såsom administrativa register och dokument. 

Denna studie har använt sig av arkivanalys till viss mån då tidigare teorier har tagits 

från dokument såsom vetenskapliga journaler för att kunna jämföra gentemot och 

analysera data som samlats in till studien. Dock behöver hänsyn tas till att teorierna har 

utvecklats för att passa andra syften än vad denna studie har. 

 

3.4 Urval 
 

Det finns två urvalsmetoder enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) och det är 

sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Eftersom denna studie är både kvantitativ 

och kvalitativ har ett urval gjorts för båda delarna. Den kvantitativa delen har bestått av 

enkäter och dessa har skickats ut till Nortland Baskets och Luleå Hockeys alla sponsorer 

de har samarbeten med. Det innebär att inget urval ur populationen har gjorts för den 

kvantitativa delen.  

 

Den kvalitativa delen av studien har bestått av semistrukturerade intervjuer där 

intervjuobjekten har valts utifrån de som anses passa bäst, med andra ord ett icke-

sannolikhetsurval. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) faller valet ofta på icke-

sannolikhetsurval på grund av begränsade resurser och en viss tidsram som studien ska 

hålla sig inom. Urvalen har skett genom ändåmålsenligt eller även kallat subjektivt 

urval, vilket Saunders, Lewis och Thornhill (2012) beskriver som ett urval där de som 

utför studien väljer de intervjuobjekt som anses bäst kunna besvara forskningsproblemet 

och forskningsfrågorna. Denna metod används ofta när studien utförs på ett mindre 

urval och där de som utför studien önskar att välja intervjuobjekt som är informativa 

(ibid.).  

 

När ett subjektivt urval sker är det viktigt att försäkra sig att intervjuobjektet besitter 

tillräckligt med kunskap för att kunna besvara de frågor som ställs och för att den ska 

vara representativ för hela sponsorn. Eftersom de som sponsrar varierar i storlek har det 

behövts olika mycket kunskap från respondenten för att besvara frågorna. I urvalet har 

det därför tagits hänsyn till vilken sponsor som skulle delta i intervjun innan 

respondenten för intervjuobjektet valdes. 

 

Northland Basket och Luleå Hockey har stora kontaktnät och detta har använts för att 

underlätta att finna lämpliga respondenter hos de sponsorer som valdes, eftersom 

Northland Basket och Luleå Hockey hade den kontakt som behövdes till respondenten. 

De semistrukturerade intervjuerna har varit 30-60 min långa och datan har använts för 

att besvara forskningsfråga 3. Nedan i Tabell 5 presenteras först en övergripande tabell 

över vilka informanter som har intervjuats, innan en mer ingående presentation för varje 

intervjuobjekt görs. 

  



    29 

 
Tabell 5 - Informanter 

Objekt Organisation Position Tidsperiod 

1 Lokalt bankkontor Kontorschef 2009 - 2015 

2 Nationellt logistikföretag Informationschef 2014 - 2015 

3 Lokalt hotell Hotelldirektör 2004 - 2015 

4 Lokalt försäkringsbolag Ansvarig för idrottspartners 2013 - 2015 

5 Lokalt universitet Biträdande marknadschef 2013 - 2015 

6 Lokal bilhandlare Bil- och marknadschef 2007 - 2015 

 

Intervjuperson 1 var en kontorschef på ett lokalt bankkontor. Intervjupersonen hade, vid 

studiens genomförande, varit chef på bankkontoret i 6 år och hade jobbat inom banken i 

18 år. Intervjupersonen hade ett övergripande ansvar för kontorets verksamhet och dess 

20 anställda. Intervjupersonen arbetade på ett bankkontor där kontorschefen hade ett 

stort utrymme att själv forma och styra verksamheten och därmed också styra vilka 

sponsorobjekt hen ville sponsra.  

 

Intervjuperson 2 var en informationschef på ett nationellt företag som erbjuder 

produkter och tjänster inom entreprenad-, logisk- och industrisektorn. Intervjupersonen 

har tidigare varit verksam inom Northland Baskets organisation, men var inte verksam 

inom föreningen när intervjun genomfördes.  

 

Intervjuperson 3 var hotelldirektör på ett lokalt hotell, vilka ingick i en större 

hotellkedja. Intervjupersonen avgjorde vilka företaget på lokal nivå sponsrade samt att 

hen bestämde strategiska mål för hotellet på lokal nivå.  

 

Intervjuperson 4 arbetade på ett lokalt försäkringsbolag där hen hade ansvar för 

företagets idrottspartners. Intervjupersonen avgjorde vilka företaget gick in i ett 

sponsorsamarbete med samt utvärderingen av dess nuvarande sponsorsamarbeten.  

 

Intervjuperson 5 var biträdande marknadschef på ett lokalt universitet. Intervjupersonen 

hade ett övergripande ansvar för sponsring samt att förfrågningar om sponsring kom till 

hen. Hen var även med och bestämde till viss del vilka som skulle sponsras samt hur. 

 

Intervjuperson 6 var bil- och marknadschef på en lokalbilhandlare. Intervjupersonen 

avgjorde hur företaget sponsrade olika aktiviteter både lokalt och på de andra platserna 

som företaget hade verksamhet. 

 

3.5 Datainsamlingsmetod 
 

Studien har huvudsakligen bestått av primärdata, som kombineras i viss mån med 

sekundärdata. Detta eftersom forskningsområdet är relativt outforskat i specifikt 

sportsammanhang, men fortfarande har en del forskning kring sponsorsamarbeten 

allmänt. Saunders, Lewis och Thornhill (2012) argumenterar för att insamling av 

primärdata både kan vara tidskrävande och kostsamt, beroende på hur mycket 

information och data som behövs. De tar upp fem olika sätt att samla in primärdata; 

intervjuer, observationer, frågeformulär, dokument och fokusgrupper. De olika 

insamlingsmetoderna är olika resurskrävande, vilket har speglat valen mellan dem. 
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Först har studien samlat in sekundärdata via skrivna material såsom litteratur och 

dokument. Eftersom det finns en del forskning i området allmänna sponsorsamarbeten, 

har data kring detta samlats in. Datat har huvudsakligen kommit från tidigare 

vetenskapliga studier som har utförts inom området. Det har sedan legat till grund för 

den konceptuella modellen som har utvecklats mot sponsorsamarbeten och dess 

livscykel hos ideella föreningar. De primära sökorden har varit en kombination av 

”sponsorship”, ”relationship”, ”B2B-relationships”, ”activation” och ”management”. Då 

det existerar relativt begränsad forskning kring sponsorskapets relationer har studien 

försökt kartlägga de främsta forskarna inom området och utgick ifrån dess teorier kring 

sponsorskapets relationer. Främst har forskning från Cornwell, Farrelly, Ryan och 

Quester samlats in då de kan anses vara de ledande forskarna inom området 

sponsorskapsrelationer.  

 

Studien har därefter samlat in data via frågeformulär för att få en övergripande 

uppfattning om vilka faktorer det är som spelar in i sponsorsamarbetens två första faser, 

inledningsfasen och bibehållningsfasen samt relationerna mellan dessa. Enligt Saunders, 

Lewis och Thornhill (2012) används frågeformulär i studier där standardiserade frågor 

kan ställas och kommer att uppfattas likt av alla respondenter. Det har därför varit 

viktigt att frågorna i frågeformuläret var välformulerade och inte vinklade för att ge ett 

visst svar. Det har även varit fördelaktigt att använda frågeformulär via e-mejl när 

respondenterna har varit utspridda geografiskt sett. Innan enkäterna skickades ut till 

respondenterna har de testats genom ett intervjuobjekt där respondenten observareds vid 

besvarningen av enkäten, genom vänner och bekanta samt godkänts av studiens 

handledare. Detta gjordes för att säkerställa att respondenterna skulle förstå frågorna, 

samt för att se att inga tekniska problem skulle kunna hindra respondenterna från att 

svara på ett tillfredsställande sätt. Utskicket av enkäten till Northland Baskets sponsorer 

gjordes på egen hand medan Luleå Hockey själva gjorde enkätutskicket till sina egna 

sponsorer. Luleå Hockey är restriktiva till att delge sponsorers kontaktuppgifter, vilket 

gjorde att de själva ville skicka ut enkäten. Påminnelser till att svara på enkäten har 

också skickats ut med en veckas mellanrum till respondenterna.  

 

Till sist har semistrukturerade intervjuer utförts på respondenter som har valts utifrån 

enkätundersökningen. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) är semistrukterade 

intervjuer när den som gör studien har ett antal förutbestämda frågor och punkter som 

ska tas upp under intervjun som sedan mynnar ut i en diskussion kring ämnet. 

Semistrukturerade intervjuer valdes för att få en fördjupad förståelse över 

utvecklingsfasen i sponsorsamarbetet och hur den fasen egentligen ser ut. Även här har 

intervjuguiden godkänts på förhand av handledare. Under de semistrukturerade 

intervjuerna skapades en lugn miljö utan störningsmoment, vilket gjordes för att 

säkerställa att samtalet fortskred på ett naturligt sätt. Det gjordes i syfte att få mer 

uttömmande svar vilket också skapade möjlighet att besvara studiens forskningsfrågor. 

Frågorna i de semistrukturerade intervjuerna baserades på existerande forskning kring 

ämnet. Intervjerna spelades också in i sin helhet. Detta gjordes för att lättare kunna 

transkribera resultatet från den empiriska studien. Innan intervjun spelades in ombads 

det att få samtycke från samtliga intervjuobjekt, där samtliga intervjuobjekt förutom en 

gav medtycke till inspelning. I Tabell 6 visas styrkor och svagheter för vardera 

insamlingsmetod enligt Yin (2009) och Saunders, Lewis och Thornhill (2012). 

 

 



    31 

Tabell 6 - Styrkor och svagheter för insamlingsmetoderna (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012; Yin, 2009) 

Källa Styrkor Svagheter 

Dokument - Stabil – Kan granskas 

flera gånger 

- Diskret – Inte skapat av 

resultatet av fallstudien 

- Exakt – Innehåller 

exakta namn, referenser 

och detaljer av en 

händelse 

- Bred täckning – Långt 

tidsspann och många 

händelser 

- Återanvändning – Kan 

vara svårt att 

återanvända 

- Partiskt vald om 

insamlingen är 

ofullständig 

- Partisk uppfattning av 

informationen 

- Tillgång – Information 

kan vara avsiktligt 

undanhållet 

Enkätundersökning 

via e-mejl 

- Möjligt att ha stort 

urval som är 

geografiskt spridda 

- Hög tillit att rätt person 

besvarar frågorna 

- Låg svarsfrekvens 

- Respondenten 

missuppfattar frågor 

Semistrukturerad 

intervju 

- Riktad – Fokuserar 

direkt mot fallstudiens 

ämne 

- Insiktsfull – Ger 

upplevda 

orsaksslutsatser 

- Partisk på grund av 

vinklade frågor 

- Svarsbias 

- Ofullständig på grund 

av dålig återkoppling 

- Intervjuerna ger vad 

den som intervjuar vill 

 

3.6 Analysmetod 
 

Metoden för att analysera den data som samlats in i undersökningen har varit en inom 

fallstudieanalys. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) används inom 

fallstudieanalys för att jämföra empirisk data mot den teoretiska referensramen och det 

genomförs ofta i deduktiva studier. Detta gör det möjligt för den som utför studien att 

besvara forskningsproblemet och forskningsfrågorna med hjälp av den teoretiska 

referensramen (ibid.). 

 

Den kvantitativa data som samlats in har analyserats utefter vilken typ av data som 

genereras. Datan som har genererats är intervalldata. Enligt Saunders, Lewis och 

Thornhill (2012) är intervalldata data som går att mäta över skillnader, avvikelser och 

intervall. Intervalldatan har analyserats genom att avvikelser, skillnader och intervall 

mellan respondenterna i urvalet har jämförts mot varandra. Detta gjordes för att få en 

övergripande förståelse av datan. Sedan användes huvudsakligen faktoranalyser för att 

analysera den kvanitativa datan genom att använda IBM SPSS Statistics 21. 

Faktoranalys valdes för att finna relationer mellan faktorer som påverkade de olika 

faserna i sponsorsamarbetet. De utvalda variablerna undersöktes med en faktoranalys 

som utgick ifrån en huvudkomponentsanalys med en oblique (korrelerande) 

faktorlösning. Ett oblique tillvägagångssätt valdes för att kunna visa de underliggande 

korrelationerna mellan variablerna. Alternativet till ett oblique tillvägagångssätt är 

ortogonal (okorrelerad) faktorlösning, dock antar den att underliggande variabler är 

oberoende från varandra vilket kan leda till felaktiga tolkningar (Pallant, 2010). 
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Den kvalitativa data som samlats in via semistrukturerade intervjuer utgick från samma 

intervjuguide där samma frågor ställdes till samtliga intervjuobjekt. Således blev 

resultaten från respondenterna jämförbar eftersom intervjuerna har utgått ifrån samma 

frågor. På så sätt har svaren från vardera respondent som valts ut gått att jämföra med 

varandra samt gentemot den teoretiska referensramen. Dataanalysen har renderat i 

studiens resultat och slutsatser. 

 

3.7 Forskningens tillförlitlighet  
 

Tillförlitlighet i studier är av största betydelse och det är viktigt att forskningsdesignen 

anpassas för att minimera riskerna att få resultat och slutsatser som inte stämmer. Enligt 

Saunders, Lewis och Thornhill (2012) finns det två områden som huvudsakligen 

behöver beaktas för att minimera riskerna; reliabilitet och validitet. Hur dessa har 

hanterats beskrivs mer nedan. 

 

3.7.1 Reliabilitet 
 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) är reliabilitet om datainsamlingsmetoden 

och analysmetoden har kredibilitet. Yin (2009) argumenterar också för att reliabilitet 

nås om samma studie skulle generera liknande resultat och slutsatser om den skulle 

genomföras av andra eller vid ett annat tillfälle. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill 

(2012) finns det följande hot mot reliabiliteten; fel hos och partisk respondent samt fel 

hos och partisk forskare. Hur dessa hot har hanterats beskrivs nedan. 

 

Primärdata i denna studie har bestått av data från enkätundersökningar och data från 

transkriberade intervjuer. För att undvika risken av fel hos respondenten och en partisk 

respondent, vilket enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) kan påverkas av 

omständigheterna när respondenten är med i undersökningen, har omständigheterna för 

de semistrukturerade intervjuerna valts med omsorg och genomförts i en lugn miljö. 

Intervjufrågorna har även utformats så att de är lättförstådda och inte vinklade. Frågorna 

i de semistrukturerade intervjuerna har även varit densamma för respondenterna som 

ingått i intervjuerna. Därav har datan som genererats från de semistrukturerade 

intervjuerna kunnat jämförats med varandra. Frågorna har även varit uppdelade i två 

steg, där huvudfrågan först ställdes och om inte respondenten förstod gavs ett allmänt 

exempel, som inte var vinklat, för att få svar på frågan och bidra med data till studien.  

 

För att undvika fel hos respondenten och partiska respondenter vid 

intervjundersökningen gjordes en noggrann urvalsprocess. Primärt fokus låg på att 

säkerställa att respondenter som ingick i studiens kvalitativa inslag hade tillräckligt med 

kunskap inom sponsorsamarbetet. Genom detta kunde studiens reliabilitet styrkas då 

intervjuerna bidrog med relevant och värdefull information, vilka låg till grund för 

vidare analyser. Då Northland Basket och Luleå Hockey var fallstudieobjekten och hade 

god kontakt med sina respektive sponsorer, försåg de studien med kontakter till 

sponsorer. Till studiens kvalitativa del har inget urval av respondenter gjorts. Enkäten 

har skickats ut till fallstudieobjektens samtliga sponsorer, detta gjorde då att studien 

kunde fånga hela populationen och därmed kunna göra en bättre generalisering. Till 

studiens kvalitativa inslag har förslag från fallstudieobjekten givits angående lämpliga 

sponsorer att undersöka. Dessa sponsorer ansågs ha ett långtgående sponsorsamarbete 

med fallstudieobjekten samt ansågs ha en god insyn och kunskap om sponsorsamarbetet 

vilket gjorde dem bäst lämpade. Fallstudieobjekten har även hjälpt till i utvecklingen av 
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enkäten, speciellt med terminologin, där de har anpassat enkäten så att deras sponsorer 

ska förstå innebörden av frågorna. Fokus på intervjufrågorna var att intervjufrågorna 

skulle vara lättförstådda och inte vinklade. 

 

För att undvika fel hos forskaren eller partisk forskare, vilket enligt Saunders, Lewis 

och Thornhill (2012) kan vara att forskaren inte är tillräckligt förberedd eller att 

respondenters svar misstolkas, gjordes en grundlig teoretiskt referensram och en 

konceptuell modell som grundade sig i den teoretiska referensramen. För att undvika att 

data missförstods från de semistrukturerade intervjuerna spelades intervjuerna in. Därav 

var intervjuerna sparade och kunde spelas upp på nytt vid eventuella frågetecken. 

Samtliga intervjuobjekt förutom ett gav tillåtelse att spela in intervjun. I intervjun som 

inte spelades in togs längre pauser mellan frågorna för att datan skulle hinna antecknas. 

 

För att undvika fel hos eller partisk forskare vid enkätundersökningen har frågorna varit 

välformulerade och alternativen var valda med omsorg. Innan enkätundersökningen 

genomfördes bestämdes även analysmetoden och en genomgång av frågorna och 

alternativen gjordes så att analysen av datan kunde genomföras utan hinder. 

 

Frågorna till enkäten har alla ställts ur samma synsätt där respondenterna har betts svara 

på en rad påståenden, ställda ur en jakande form. Respondenterna har svarat på en 6-

gradig skala, från stämmer inte till stämmer helt. Den 6-gradiga skalan valdes för att 

tvinga fram ett ställningstagande från respondenterna. En risk med att exempelvis 

använda en 5-gradig skala är att respondenterna kan lockas till att svara 3, vilket skulle 

försvåra en analys. Reliabiliteten från enkäterna stärks då Cronbach’s alfavärde ligger 

på 0,903. Enligt Pallant (2010) är värden över 0,7 acceptabla, däremot bör värdet 

överstiga 0,8 för att föredras. I och med att alfavärdet i detta fall ligger på 0,903 innebär 

det att frågorna i enkäten har en tillräcklig god kvalitet för att svaren skall kunna 

undersökas. Detta visas av Tabell 8 nedan och innan det i Tabell 7 presenteras 

beskrivande statistik över hur många analysenheter som ingår i analysen.  

 
Tabell 7 – Beskrivande statistik på hur många analysenheter som ingår i analysen 

 Antal Procent 

Fallstudie Godkända 93 80,9 

Uteslutna 22 19,1 

Total 115 100 

 
Tabell 8 – Reliabilitetsstatistik 

Cronbach’s alfa 

Cronbach’s alfa baserad 

på standardiserade 

variabler 

Nummer av variabler 

,903 ,897 32 

 

 

Bryts enkäten ner till varje forskningsfråga går även reliabiliteten och enkätens styrka 

att bevisas. Faktorerna till den första forskningsfrågan hade Kaiser-Meyer-Olkin’s mått 

på urvalets tillräcklighet (KMO) ett värde på 0,787 och det hade en god signifikansnivå 

(p=,000). Faktorerna testades också genom Bartlett’s test av sfäricitet där 

signifikansnivån bör vara under .05 (p<.05), vilket det var i detta fall (p=.000). 

Faktorerna kopplade till den andra forskningsfrågan får också goda värden enligt KMO 
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samt signifikansnivå. Enligt ett KMO-test får faktorerna ett värde på 0,829 och en 

signifikansnivå som ligger på samma nivå som faktorerna i första forskningsfrågan (p= 

,000).  

 

För att bestämma antalet komponenter som skall tas med i analysen har 

datorprogrammet Monte Carlo PCA använts. Programmet utgår från eigenvärde, antalet 

variabler och antalet respondenter för att ge riktlinjer om antalet komponenter. För den 

första forskningsfrågan var antalet variabler 16 och antalet respondenter 115. Dessutom 

valdes testet att replikeras 100 gånger vilket ansågs vara ett tillräckligt antal försök för 

att säkerställa en tillräcklig säkerhet i testet. Enkäten utformades på så vis att endast de 

sponsorer som förlängt sitt sponsoravtal en eller fler gånger bads svara på den andra 

delen av enkäten. Detta gjorde att antalet respondenter sjönk mellan den första och 

andra forskningsfrågan, vilket i sin tur gjorde att analysen i Monte Carlo PCA fick 

justeras. Antalet variabler var den samma som i första forskningsfrågan, det vill säga 16 

stycken, däremot justerades antalet respondenter till 107 stycken. Testet replikerades 

samma antal gånger, vilket innebar 100 gånger. Därefter jämfördes de framställda 

eigenvärdena mot de eigenvärden som framställdes genom den egna analysen manuellt. 

De komponenter som får ett högre värde än de framställda värdena är motiverade att tas 

med i analysen. I detta fall var det motiverat att använda tre komponenter i både första 

och andra forskningsfrågan. Tabell 9 nedan visar de framställda eigenvärdena jämfört 

med de faktiska eigenvärdena för första forskningsfrågan.  

 
Tabell 9 - Jämförelse mellan faktiska eigenvärden mot eigenvärden i Monte Carlo PCA för forskningsfråga 1 

Antal variabler: 

Antal respondenter: 

Antal upprepningar: 

16 

115 

100 

 

Eigenvärde 
Framställt 

eigenvärde i PCA 

Faktiskt 

eigenvärde 

Beslut om att 

acceptera 

komponent 

1 1,6937 5,431 Ja 

2 1,5430 2,054 Ja 

3 1,4272 1,502 Ja 

4 1,3223 1,039 Nej 

5 1,2276 ,863 Nej 

6 1,1533 ,827 Nej 

 

Även för den andra forskningsfrågan ansågs det rimligt att endast ta med de tre första 

komponenterna, även om 5 komponenter hade ett eigenvärde över 1. Tabell 10 nedan 

redogör för de framtagna värdena i Monte Carlo PCA och de faktiska eigenvärdena för 

forskningsfråga 2. 
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Tabell 10 - Jämförelse mellan faktiska eigenvärden mot eigenvärden i Monte Carlo PCA för forskningsfråga 2 

Antal variabler: 

Antal respondenter: 

Antal upprepningar: 

16 

107 

100 

 

Eigenvärde 
Framställt 

eigenvärde i PCA 

Faktiskt 

eigenvärde 

Beslut om att 

acceptera 

komponent 

1 1.7415 5.928 Ja 

2 1.5632 2.061 Ja 

3 1.4273 1.482 Ja 

4 1.3219 1.201 Nej 

5 1.2325 1.088 Nej 

6 1.1467 .840 Nej 

 

3.7.2 Validitet 
 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) är validitet i vilken utsträckning som 

studien faktsiskt mäter det som den har intentioner att mäta. De delar även upp validitet 

i intern och extern validitet. Intern validitet i frågeformulär avser i vilken utsträckning 

som frågeformulären faktiskt mäter det som ska mätas samt i vilken utsträckning som 

den innehåller frågor som faktiskt berör undersökningsområdet. Det är därför viktigt att 

ha klara avgränsningar i forskningsproblemet och forskningsfrågorna, samt att frågorna 

i frågeformuläret är välformulerade och inte vinklade för att ge ett visst svar. (ibid.) 

 

För att försäkra den interna validiteten gjordes klara avgräningar till ideella 

elitidrottsföreningar i Sverige. Handledaren har även godkänt frågorna innan den 

verkliga undersökningen genomfördes. Sedan har frågeformuläret och intervjufrågorna 

testats innan undersökningen och intervjuerna, för att försäkra att frågorna inte kunde 

misstolkas. Saunders, Lewis och Thornhill (2012) fortsätter att beskriva att intern 

validitet etableras när studien visar korrelationer mellan olika faktorer, vilket denna 

studie har gjort genom dels statistisk data från frågeformulären samt en fördjupad 

förståelse av hur utvecklingsfasen yttrar sig mer specifikt från de semistrukturerade 

intervjuerna.  

 

Extern validitet avser i vilken utssträckning som slutsatserna är generaliserbara 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). I detta fall avser det om slutsatserna kommer att 

kunna appliceras hos andra kvinnliga och manliga ideella föreningar i andra regioner. 

För att försäkra studiens generaliserbarhet beskrevs omständigheterna kring 

forskningsproblemt tydligt. Denna studie har fokuserat på en av de största kvinnliga 

ideella föreningen inom svensk damidrott, Northland Basket, samt Norrbottens största 

hockeyförning, Luleå Hockey. Northland Basket valdes för att deras visioner är att vara 

en internationell förening i Europa och de har därav börjat arbeta mer strukturerat för att 

uppnå detta. Detta har lett till att deras sponsorsamarbeten har utvecklats och är bland 

de ledande inom svensk damidrott och därav bör slutsatserna som dragits bli mer 

generaliserbara. Luleå Hockey valdes då det är en förening som har varit verksamma på 

högsta svenska nivå i över 30 år och varit väldigt framgångsrika med bland annat SM-

guld och CHL-guld. Därmed har föreningen stor erfaranhet av att arbeta med sponsorer 

och har byggt upp ett stort kontaktnät, som studien kunde använda för att skicka ut 
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enkäter och därmed säkerställa en tillräcklig mängd svar. Studiens slutsatser bör kunna 

tillämpas på ideella föreningar inom svensk dam- och herridrott och eventuellt även 

ideella föreningar inom europeisk dam- och herridrott.   

 

3.8 Sammanfattning av metod 
 

Nedan presenteras i Tabell 11 en sammanfattning över metoden som kommer att 

användas i studien. 

 
Tabell 11 - Sammanfattning av valda metoder 

Sammanfattning av metod 

Forskningssyfte - Beskrivande 

- Förklarande 

Tillvägagångssätt - Deduktiv 

- Kvantitativ och kvalitativ 

Forskningsstrategi - Fallstudie 

- Enkätundersökning 

- Arkivanalys 

Urval - Kvantitativa delen 

- Inget urval 

- Kvalitativa delen 

- Icke-sannolikhetsurval 

Datainsamlingsmetod - Primärdata 

- Enkät 

- Intervju 

- Semistrukturerade 

intervjuer 

- Sekundärdata 

- Dokument 

- Skrivet material 

Analysmetod - Inom fallstudieanalys 

Forskningens kredibilitet - Reliabilitet 

- Semistrukturerade intervjuer 

- Grund i teoretisk referensram 

- Noggrann urvalsprocess 

- Validitet 

- Intern validitet 

- Klara avgränsningar 

- Välformulerade enkät- 

och intervjufrågor 

- Extern validitet 

- Noggrann förklaring 

över omständigheterna 

kring forskningsproblemet 
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4. EMPIRI 
 

Nedan presenteras data både för den kvantitativa och den kvalitativa delen. För den 

kvantitativa delen presenteras en profil över de respondenter som har besvarat enkäten utifrån 

antal anställda, antal år företaget sponsrat och antal gånger företaget förnyat sitt sponsoravtal. 

Den kvalitativa delen behandlar data som har samlats in via intervjuerna och presenteras 

utifrån de olika framtagna koncepten; aktivering, informell kommunikation och kunskapsutbyte, 

samt utveckling av ursprunglig passform mellan sponsor och sponsrad. Bilaga 1 visar enkäten 

och Bilaga 2 visar intervjuguiden som har använts vid insamlandet av empirin. 

 

4.1 Profil av respondenter 
 

Totalt var det 115 respondenter som besvarade enkäten. Nedan presenteras fördelningen 

av dessa utifrån antal anställda sponsorn hade, hur många år sponsorn hade sponsrat 

klubben, samt antal gånger som dem hade förnyat sponsoravtalet. Tabell 12 presenterar 

fördelningen över antal anställda det var på företaget. Nivåerna har tagits ifrån Portalen 

Europa (2007), där definitioner för mikroföretag, små och medelstora företag finns. 

Mikroföretag har 1-9 st anställda, små företag har 10-49 st anställda och medelstora 

företag har 50-249 stycken antal anställda. Eftersom undersökningen genomfördes i en 

medelstor stad ansågs ingen nivå där det var över 250 stycken anställda behövas och 

därav blev det samma svarsalternativ som medelstora företag. Fördelningen visar att 

över hälften är små företag och att det är relativt jämnt fördelat mellan mikroföretag och 

medelstora företag.  

 
Tabell 12 - Fördelning över antal anställda hos sponsorn 

Antal anställda Antal Procent 

1-9 24 20,9 

10-49 58 50,4 

50+ 33 28,7 

Totalt 115 100 

 

Tabell 13 presenterar fördelning över antal år sponsorn har sponsrat klubben. Det är 

relativt jämnt fördelat mellan alternativen, vilket kan ses i tabellen, där det är flest som 

har sponsrat mellan 4-10 år.  

 
Tabell 13 - Fördelning över antal år sponsorn sponsrat klubben 

Antal år Antal Procent 

1-3 27 23,5 

4-10 48 41,7 

11+ 40 34,8 

Totalt 115 100 

 

Tabell 14 visar fördelning över antal gånger sponsorn har förnyat sponsoravtalet. Som 

det visas i tabellen så är det absolut flest, över 65 %, som har förnyat sitt sponsoravtal 

tre gånger eller fler. Att det är så stor andel som har förnyat avtalet kan bero på att de 

två klubbarna som enkäten är genomförd mot är två anrika klubbar i staden och som har 

varit verksamma under en längre tid. 
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Tabell 14 - Fördelning över antal gånger sponsorn har förnyat sponsoravtalet 

Antal gånger Antal Procent 

0 15 13,0 

1-2 24 20,9 

3+ 76 66,1 

Totalt 115 100 

 

4.2 Sponsorsamarbetet i utvecklingsfasen 
 

Nedan presenteras den kvalitativa empirin av utvecklingsfasen som är uppdelad i 

aktivering, informell kommunikation och kunskapsutbyte, samt utveckling av passform 

mellan sponsor och sponsrad. 

 

4.2.1 Aktivering 
 

Vad gäller aktivering, som beskrivits i teorin, uppkommer lite olika begrepp och 

förklaringar på konceptet från de genomförda intervjuerna. Olika syften bakom 

aktiveringsaktiviteter framkommer också. Även om termen aktivering inte alltid 

framgår explicit, talar många sponsorer i termer vilka kan liknas vid aktivering. Det 

framkommer även att vissa sponsorer inte fullt ut aktiverar sponsorskapet. Främst säger 

intervjupersonerna att brist på tid och resurser är anledningen till varför aktivering inte 

utgår i den nivå de själva hade önskat. Däremot ger flera intervjupersoner konkreta 

exempel på hur och varför sponsorskapet kan aktiveras genom diverse tävlingar och 

interaktioner med kunder och andra företag. Intervjuperson ett menar att sponsring alltid 

måste följas upp med en aktivitet och aktivering. Huvudskälet till sponsring enligt 

intervjupersonen är att ”göra något för kunden samt att bygga varumärken” och detta 

kan inte göras genom att enbart exponeras i samband med en förening eller evenemang. 

Intervjuperson exemplifierar detta genom att säga ”att hänga upp en skylt i hallen blir 

lite dött om man inte är där”. Intervjupersoner fortsätter och förklarar att företaget alltid 

försöker vara på plats fysiskt för att aktivera sponsringen. Att fysiskt vara på plats bidrar 

både med exponering för det egna varumärket samt att matcher kan fungera som en bra 

mötesplats, både för nuvarande och potentiella kunder.  

 

Intervjuperson sex fyller på med samma resonemang om sponsring och exponering. 

Intervjupersonen säger att de ofta är aktiva på matcher, både för att skapa en bild av 

företagets säljare och ledningsgrupp. Intervjupersonen menar att bilköp ofta handlar om 

relationsköp vilket gör att det behövs ett förtroende för säljaren. Vidare menar 

intervjupersonen att interaktiv sponsringskommunikation är mer effektiv än exempelvis 

annonser i ett matchprogram, vilka ofta förbises av läsaren. Intervjupersonen säger att 

de anordnar en rad olika aktiveter inom sponsorskapet, bland annat tävlingar i form av 

frågetävlingar där publiken svarar på frågeformulär. De visar även upp sina produkter i 

samband med matcher, delar ut pris för matchens spelare och liknande. Syftet bakom 

aktiviteterna är främst ur ett marknadsföringsperspektiv. Frågeformulären är frågor 

gällande både den sponsrade parten samt deras egen verksamhet. Intervjuperson två 

förtydligar också att exponering är det viktigaste i deras samarbete. Det är viktigt att 

fysiskt vara på plats och att sponsorn kan gå tillsammans med leverantörer och 

samarbetspartners, dock saknas aktiviteter där kunderna integreras mot företaget. 

Intervjupersonen menar främst att tid och resurser saknas för att fullt ut kunna utnyttja 

sponsorskapet. Även intervjuperson fem menar att de skulle vilja aktivera sponsorskapet 
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ytterligare, detta trots att tävlingar och aktiviteter existerar i samband med matcher. 

Anmärkningsvärt är att de flesta som valt att öka sponsringens omfattning är de 

sponsorer som även är mest aktiva i sin aktivering och aktivitet i samband med matcher.   

 

Intervjuperson ett säger att när det gäller just de studerade fallen består aktiveringen av 

att kontorschefen eller personal från kontoret, i stort sett alltid, är på plats på matcherna. 

Detta möjliggör att intervjupersonens företag kan bjuda med nuvarande eller potentiella 

kunder till matchen, samt att det blir ett skyltfönster för potentiella kunder genom 

exponering. Intervjupersonen säger att mötesplatsen som skapas vid matcher kan bidra 

till att en kund, på en bank, kan ställa frågor rörande en framtida investering. Vid 

upprepad kontakt vid framtida matcher kan en närmare relation bildas och till slut 

kanske personen går över som kund till sagt bank. Detta är del i aktiveringen som 

intervjupersonen vill uppnå samt att det har ökat med åren. Intervjupersonen menar att 

företaget, för tio år sedan var med lite sporadiskt, men att det ökat i rask takt senaste 

åren. Att aktiviteter har ökat i takt med tiden är även något flertalet intervjuperson 

instämmer med.  Intervjuperson 1 säger att långsiktighet genomsyrar bankens hela 

verksamhet, såväl sponsringen. Hen fortsätter och säger att sponsringen inte explicit 

syftar till anskaffandet av alla nuvarande eller potentiella kunder utan att banken är till 

för alla. Med tiden kommer fler människor bli medvetna om att banken samarbetar med 

föreningen vilket gör att banken gynnas med tiden.   

 

4.2.2 Informell kommunikation och kunskapsutbyte 
 

Vad gäller kommunikation mellan sponsor och sponsrad menar samtliga 

intervjupersoner att de anser kommunikationen vara god eller tillräcklig. Däremot 

skiljer den sig lite från sponsor till sponsor. Överlag är kommunikationen frekvent och 

sker med jämna mellanrum. E-mail och personliga träffar tycks vara det mest frekvent 

använda kommunikationsmedlet mellan sponsor och sponsrad. Vikten av god 

kommunikation är även något samtliga intervjupersoner återkommer till. Intervjuperson 

ett menar att matcherna är ett viktigt medel för kommunikationen. Hen förklarar att den 

frekventa kontakten på matcherna skapar en naturlig mötesplats samt att relationer 

bildas brett och vitt mellan föreningen och banken. Intervjupersonen förklarar detta 

genom att matcherna gör att sponsor och sponsrad möts vilket skapar en ”bred 

kontaktyta” mellan föreningen och banken. Intervjuperson 1 säger även att det leder till 

att personerna på banken är relativt kända bland föreningen, vilket gör att kontakten 

mellan sponsorn och sponsrad sker mellan klubbdirektör, klubbordförande, 

marknadsansvarig och så vidare. Vidare finns inget formellt sätt att kommunicera utan 

sms, e-mail och telefonsamtal varvas. Även intervjuperson sex menar att 

kommunikationen mellan föreningen och sponsorn är väldigt frekvent och regelbunden 

och sker främst genom personliga möten. Detta sker genom sponsorträffar, möten med 

föreningen, i samband med matcher samt genom gemensamma nätverksträffar. Just 

nätverk är frekvent återkommande genom alla intervjuer. Intervjuperson tre menar 

bland annat att nätverk är en viktig anledning till varför de väljer att sponsra i allmänhet. 

Intervjupersonen förklarar detta genom att säga att ”sponsring är en viktig del för att bli 

en del av det lokala näringslivet”.   

 

Intervjuperson ett menar att kommunikationen mellan dem själva och föreningen är 

”bra, mångfacetterad och på många olika nivåer”. Intervjupersonen menar dock att det 

givetvis finns vissa personer man kontaktar vid vissa situationer samt att tydlighet är 

viktigt inom relationen. Intervjupersonen menar att de själva har en uppfattning om vad 
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de ungefärligen vill ha ut från sponsorskapet och att föreningen också vet om detta. 

Både i form av hur reklam skall exponeras och hur kommunikationen bör skötas, allt för 

att inte kommunikationen inte ska bli ”hemlighetsfull”. Även intervjuperson sex menar 

att kommunikationen mellan sponsorn och den sponsrade är något som ökat med åren 

de sponsrat föreningen. Intervjupersonen säger att kontakten från början var med 

dåvarande ordföranden med klubben, men att den numer sker med de flesta personer 

inom föreningen, bortsett från spelarna. Detta är något som intervjupersonen upplever 

som mycket positivt då ett starkare förtroende skapas mellan sponsor och sponsrade. 

Framförallt menar intervjupersonen att föreningen själva blivit mer aktiva i sin 

sponsringsrelation jämfört med tidigare år. Intervjupersonen menar att föreningen knutit 

till sig duktiga säljare och har en väldigt professionell framtoning som förening, vilket 

underlättar samarbetet. Sammantaget vittnar samtliga intervjupersoner om att relationen 

mellan specifika personer inom den sponsrade föreningen är viktigt för att 

sponsorsamarbetet ska falla väl ut. Däremot framstår inte specifika personer inom den 

sponsrade föreningen som absolut nödvändigt för ett fortsatt samarbete. Ett exempel på 

detta är att den sponsrade föreningen bytt klubbdirektör den senaste tiden. Detta var 

dock inget som påverkade de intervjuade sponsorerna. Intervjuperson ett förklarar bytet 

av klubbdirektör genom att säga att det aldrig var tal om att ”nu hoppar vi av”, utan mer 

att ”jaha, det kommer en ny sportchef”. Intervjupersonen menar att det handlar om att 

rätta sig efter nuvarande förutsättningar vilket underlättades av att sponsoren hade så 

pass god kontakt med flera andra personer inom den sponsrade föreningen. Detta 

resonemang vittnar de andra intervjupersonerna även om. Ingenstans framkommer det 

att sponsorerna funderade på att hoppa av i samband med bytet av klubbdirektör, även 

om samarbetet ingicks på grund av den dåvarande klubbdirektören.  

 

En annan aspekt som framkommer genom den insamlade empirin är det kunskapsutbyte 

som existerar mellan sponsor och sponsrad. Många sponsorer har sett möjligheten att 

dra nytta av den ledarskapskompetens och grupprocesser som existerar inom 

idrottsföreningarna. Intervjuperson två menar dessutom att företagslivet och sportlivet 

har många likheter, speciellt inom områden som drivkraft, ledarskap och målsättning. 

Däremot framkommer det att det sällan finns några formella rutiner för kunskapsutbyte. 

Intervjuperson ett menar att några formella kunskapsutbytesrutiner mellan hens företag 

och föreningen inte existerar. Däremot säger intervjupersonen att om kontorschefen 

representerar banken på en match kan de kontakta, exempelvis, klubbens tränare för att 

denne ska berätta om matchen. Intervjupersonen utesluter dessutom inte, även om det 

inte skett, att banken hade kunnat dra nytta av de ledaregenskaper föreningen besitter 

samt goda förebilder inom föreningen, vilket hade kunnat vara del i ett gemensamt 

kunskapsutbyte. Däremot anordnar klubben diverse event med sponsorer, exempelvis 

ett varumärkesseminarium, där båda organisationer bedriver någon form av 

kunskapsutbyte. Intervjupersonen menar dock att ett viktigt resultat av 

sponsorsamarbetet är att banken blir marknadsorienterad genom sponsorsamarbetet. 

Intervjupersonen menar att ”på kontoret vinner vi inte många kunder”, utan det är 

genom exponering och där kan mötesplatsen via sponsringen vara en viktig ingrediens. 

Avvägningen blir då hur mycket tid och resurser som bör satsas på sponsringen och hur 

banken ska kunna nå ut på bästa sätt. Intervjupersonen tror att utan sponsring finns risk 

att banken ”blir lite mer innesittande”, sponsringen blir därmed ett medel att förstärka 

deras utåtriktade verksamhet. 

 

Intervjuperson två menar, likt intervjuperson ett och sex, att det inte finns formella 

kunskapsutbytesrutiner men att kunskapsutbyte fortfarande är viktigt där det går att ha 
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ett utbyte av speciellt ledaregenskaper eftersom det är relativt likt mellan företagslivet 

och sportlivet. Ett utbyte av erfarenheter är också viktigt, där det kan finnas personer 

hos sportklubben som har tidigare erfarenheter inom olika områden som kan stödja 

företaget exempelvis mediabranschen. Intervjuperson ett, tre och sex menar att även om 

rutiner för kunskapsutbyte saknas mellan sponsor och sponsrad, finns det sätt för 

parterna att utvecklas. Samtliga intervjupersoner menar att viktiga nätverk, både 

formella och informella, existerar i sponsorrelationen. Genom dessa nätverk kan 

sponsorn skaffa nya affärskontakter samtidigt som den sponsrade parten lättare kan 

komma i kontakt med nya sponsorer. Intervjuperson sex exemplifierar detta genom att 

säga att ”sponsorn kan hjälpa föreningen med varma ingångar och på så sätt 

sammanfoga sponsorer med sponsrad”. På samma sätt kan föreningen hjälpa sponsorn 

att hitta intressanta affärskontakter och det hela resulterar i ett förhållande där båda 

parter ger och tar.  Även intervjuperson tre menar att det är viktigt att båda parter har ett 

meningsfullt utbyte av relationen, vilket möjliggörs genom en tydlig och klar 

kommunikation. Intervjupersonen menar att företaget är rak och klar i sina 

förväntningar när de ingår sponsoravtal, vilket gör att parterna lättare kan driva igenom 

idéer och därmed forma ett bättre samarbete. Ett exempel på detta kan vara att sponsorn 

kan hjälpa föreningen med rent logistiska aspekter i samband med matcher och 

turnering, medan föreningen kan hjälpa företaget med vad ett idrottslag förväntar sig i 

samband med boende och kost. Enligt intervjupersonen har detta resulterat i att hotellet 

har anpassat menyer för idrott samtidigt som föreningen har kunnat bli en bättre 

arrangör av turneringar och matcher.  

 

Att sponsorskapet med den studerade föreningen kan bidra med andra viktiga aspekter 

belyses av intervjupersonerna. Intervjuperson två menar bland annat att sponsringen är 

extra värdefull för att nå ut till främst kvinnor, då företagets personal är övervägande 

mansdominerat. Intervjupersonen säger att föreningens matcher attraherar en större 

andel kvinnor än andra lokala sportlag. Därmed kan sponsoravtalet hjälpa företaget att 

exponeras för en bredare målgrupp och därmed attrahera fler kvinnor till företaget. Att 

sponsring genom den studerade föreningen hjälper till att nå en större kvinnlig målgrupp 

är även något som intervjuperson sex stämmer in på. Däremot inte ur ett 

personalperspektiv, utan ur ett konsumtionsperspektiv. Intervjupersonen förklarar att 

kvinnor står för en stor del av företagets affärer och sponsringen genom den sponsrade 

föreningen hjälper företaget att nå dessa kunder. 

 

4.2.3 Utveckling av passform mellan sponsor och sponsrad 
 

Vad gäller utveckling av den ursprungliga passformen mellan sponsor och sponsrad 

framkommer olika svar från intervjupersonerna. De flesta intervjupersoner är 

överensstämmande om föreningens framgång de senaste åren, vilket också gör det 

attraktivt att sammanlänkas med föreningen. Intervjuperson fyra menar också att 

företaget och föreningen kan förenas då de är i samma expansiva period för tillfället, 

även om deras verksamheter är väldigt olika. Samtliga intervjupersoner säger dessutom 

att de delar samma grundvärderingar som föreningen i form av allmänt sunda 

värderingar såsom humanitet och omtanke. Däremot finns det vissa aspekter där de båda 

parterna har närmat sig varandra. Exempelvis säger intervjuperson två och tre att 

föreningen är lätta att göra med och att de vill anamma de värderingar föreningen har i 

en större utsträckning. Att föreningen haft en kvinnlig ordförande framkommer också 

som en positiv aspekt för sponsorerna då ett ökat fokus på jämställdhet är önskvärt.   
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Bortsett från det framkommer det inte att några större förändringar i värdegrunder har 

skett över åren. Exempelvis säger intervjuperson ett att hen inte har någon uppfattning 

hur passformen mellan sponsor och sponsrad har förändrats med åren. I vart fall menar 

intervjupersonen att banken haft samma varumärke i 80 år, men att det enskilda kontoret 

vill bli förknippade med lokal närvaro, finansiell stabilitet och nöjda kunder samt att de 

vet vad Northland Basket är. Intervjupersonen menar att de gemensamma nämnarna 

mellan föreningen och banken är att båda gillar kommunen och regionen samt att de står 

för ”sunda värderingar”. Även intervjuperson två menar att de delar samma sunda 

värderingar vilka föreningen delar. Intervjuperson tre säger dessutom att företaget 

värdesätter det sätt som föreningen lär ut sina egna värderingar till sina egna spelare.  

 

Genom alla intervjuer framkommer att gemensamma mål i sponsorskapet inte 

framställs. Däremot är alla intervjuobjekt klara med att poängtera att sponsorskapet inte 

handlar om ett välgörande från deras sida. Intervjupersonerna menar att de alltid söker 

ett utbyte mellan parterna. Vidare visar den insamlade empirin att interna mål 

förekommer mer frekvent. Dessa kan röra sig om strikt finansiella mål, i form av ökad 

omsättning, eller mjukare mål i form av stärkt varumärke och ökad lokal närvaro. Det 

förefaller dock svårt att mäta uppfyllelse av de interna målen. Framförallt talar 

sponsorer om svårigheter att precisera vad i sponsorskapet som bidrar med 

intäktsökningen. Samtliga intervjupersoner vittnar om att måluppfyllelsen kan bli svåra 

att mäta. Intervjuperson sex menar att företaget kan se uppgångar i försäljning och 

omsättningen som en indikation på ett lyckat sponsorskap. Däremot vittnar andra 

intervjupersoner om att de sponsrar en rad olika föreningar och därmed blir det svårt att 

mäta från vilket sponsorskap förändringarna kommer från samt hur mycket de bidrar 

med. Intervjuperson 4 menar att de har system för att mäta hur mycket affärer som 

skapas i samband med matcher i form av kampanjkoder, däremot säger intervjupersonen 

också att det är svårt att mäta de indirekta affärerna som skapas av exponering i ett 

senare skede. 

  

Vad gäller själva utvecklingen av målen över tiden, framkommer olika svar. 

Intervjuperson 1 menar att det inte finns någon central sponsringspolicy inom företaget 

och därmed inga långsiktiga mål med sponsringen, utan det är upp till varje kontor. 

Därmed sattes inga mål upp i början av relationen. Detta gör att kontorschefen själv är 

den som fattar beslut kring sponsring vilket kommer tillbaks till grundvärderingarna 

intervjuperson ett har angående sponsring, det vill säga att sponsringen bör syfta till 

något som är bra för kunderna, både nuvarande och potentiella, samt 

varumärkesbyggnaden. Intervjupersonen menar att sponsorskapet bidragit till dessa 

kriterier, vilket även var skälet till att banken valt att öka sponsringen med åren snarare 

än att banken på förhand målat upp en plan. Även intervjuperson sex menar att 

gemensamma mål med sponsringen inte existerar. Däremot sätter företaget själv upp 

mål vad de vill uppnå med sponsringen.  

 

Intervjuperson två menar, likt intervjuperson ett, att det inte finns några långsiktiga mål 

över vad som ska uppnås med sponsorsamarbetet, utan att sponsringen sker för att öka 

exponeringen av varumärket. Företaget har även tagit hänsyn till värdegrunden när de 

har valt objekt att sponsra och vilka de vill förknippas med samt när de har valt att 

förlänga sponsorsamarbetet. Det är viktigt för företaget att de objekt som de sponsrar 

har liknande värdegrund som företaget har, där de anser att alla ska ha lika värde är en 

viktig värdegrund. Företaget arbetar för att utveckla sponsorsamarbetet, där de 

diskuterar om att följa med på någon bortamatch för att ytterligare presentera företaget 
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och öka deras exponering på nya orter som eventuellt kan bli deras kommande 

marknader. En annan aspekt av varumärkesbyggandet lyfts av intervjuperson fyra som 

menar att sponsring genom den studerade föreningen kan hjälpa till att legitimera deras 

eget varumärke. Intervjupersonen förklarar detta genom att berätta att synas med 

föreningen ger en naturlig anknytning till lokala kunder och därmed ett ökat förtroende 

för deras eget varumärke.  
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5. ANALYS 
 

Nedan presenteras analysen som har genomförts av empirin. Först har lämpligheten av en 

faktoranalys testats och därefter genomfördes en faktoranalys. Faktoranalysen har genomförts 

för den kvantitativa delen och nedan presenteras det för var för sig av dem två inledande 

faserna, inledningsfasen och bibehållningsfasen. Efter det presenteras utvecklingsfasen där 

analysen har genomförts utifrån vardera av de framtagna koncepten; aktivering, informell 

kommunikation och kunskapsutbyte, samt utveckling av ursprunglig passform mellan sponsor 

och sponsrad. 

 

5.1 Faktoranalys för sponsorrelationens inledningsfas 
 

Som tidigare diskuterats har studien valt att undersöka sponsorrelationer ur ett 

livscykelsperspektiv. Innan faktoranalys fastställdes som den primära analysmetoden 

för den kvantitativa datan, har datan testats för att påvisa faktoranalysens lämplighet, 

där första ledet var att framställa en korrelationsmatris. Med faktoranalys menas att 

forskare söker efter att finna bakomliggande faktorer som visar relationer mellan olika 

faktorer. Användandet av en faktoranalys stöds om många värden i korrelationsmatrisen 

har ett värde över .3 (Pallant, 2010), vilket den framställda korrelationsmatrisen hade. 

Hela korrelationsmatrisen återfinns i Bilaga 4. Därmed har även studien valt att göra 

separata faktoranalyser för varje forskningsfråga som besvarats kvantitativt 

(forskningsfråga 1 och 2). Tillsammans har 32 variabler undersökts, uppdelat på 16 

variabler per forskningsfråga. Fullständig lista över variablerna återfinns i Bilaga 3. 

Nedan presenterat i Tabell 15 är en sammanfattning av den totala variansen förklarad 

för forskningsfråga 1. Fullständiga tabellen återfinns i Bilaga 5. 

 
Tabell 15 - Total varians förklarad för forskningsfråga 1 

 

 

 

 

 

Komponent 

Initialt eigenvärde 
Extraktionssummor av 

kvadrerade laddningar 

Roterad 

summa av 

kvadrerade 

laddningar 

Total % av 

varians 

Kumulativ 

% 

Total % av 

varians 

Kumulativ 

% 

Total 

1 5.431 33.946 33.946 5.431 33.946 33.946 3.961 

2 2.054 12.838 46.784 2.054 12.838 46.784 2.844 

3 1.502 9.388 56.172 1.502 9.388 56.172 3.872 

4 1.039 6.491 62.662     

5 .863 5.391 68.053     

 

Det första relevanta och intressanta i denna tabell är att undersöka kolumnerna 

Komponent samt Total under Initialt eigenvärde. Här försöker man identifiera antalet 

komponenter som har ett eigenvärde över ett. Tabellen indikerar att de fyra första 

komponenterna har ett värde som överstiger ett (5.431, 2.054, 1.502 och 1,039), vilka 

sammanlagt förklarar 62.662% av variansen. Som tidigare redogjorts har Monte Carlo 

PCA använts för att bestämma antalet komponenter som skall analyseras vidare. I detta 

fall innebar det komponent ett, två och tre som tillsammans kan förklara 56,172 % av 

den totala variansen. Valet av tre komponenter motiveras även av Figur 3 nedan. När 

man tittar på ett screetest ska man titta på när kurvan byter riktning och blir horisontell 

(Pallant, 2010). Figuren nedan visar en tydlig brytpunkt mellan den första och andra 
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komponenten samt mellan den andra och tredje komponenten. Speciellt första 

komponenten framstår som stark enligt figuren. Den branta lutningen visar att 

komponenten fångar mer av variansen jämfört med resterande komponenter. Även 

andra och tredje komponenten kan uppfattas som relativt starka, därefter planar figuren 

ut och blir svår att urskilja.  

 
Figur 3 - Screetest för forskningsfråga 1 

Ur Figur 3, kan man även urskilja vilka komponenter som har ett eigenvärde över ett 

och därmed bör utvärderas för att tas med i ytterligare analyser. Tabell 15 och Figur 3 

visar även att komponent fyra utöver komponent ett till tre, har ett eigenvärde som 

överstiger ett. Dock anses komponent fyra för svag för att kunna analyseras, vilket 

främst motiveras av en parallellanalys i Monte Carlo PCA (vilket finns mer förklarat 

under avsnitt 3.7.1). Valet kan även motiveras av en analog tolkning av figuren. Figur 3 

visar att kurvan planas ut horisontellt i samband med den fjärde komponenten vilket 

antyder att komponenten förklarar ytterst lite av variansen (Pallant, 2010).  

 

Nästa steg i analysen av den insamlade datan är att sammanställa en komponentmatris 

vilken finns presenterad nedan i Tabell 16.  Tabellen nedan är rensad från laddningar 

som har en laddning som understiger 0.3 i absoluta tal, där fullständiga tabellen 

presenteras i Bilaga 6.  I enighet med eigenvärden och screetestet presenterade i Tabell 

15 respektive Figur 3, visar komponentmatrisen att de starkaste laddningarna finns i 

komponent 1. Komponent två har färre laddningar, men visar samtliga en relativt god 

styrka. Även komponent tre visar en god styrka och ett antal laddningar, vilket får ses 

som tillräckligt för en vidare analys. Vid en vidare analys är det viktigt att fokusera på 

de starkaste laddningarna vilket också visar på de starkaste sambanden inom 

komponenterna (Pallant, 2010). I detta fall råder ingen tvekan om att den första 

komponenten visar det starkaste sambanden. 
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Tabell 16 - Komponentmatris för forskningsfråga 1 

   Komponent 

1 2 3 

4 Sponsorns varumärke kan associeras med klubben, 

motiv till sponsring 

.749   

14 Gemensamma mål och normer sattes upp vid ingången i 

sponsorrelationen 

.746   

5 Sponsorns varumärke kommunicerar samma värderingar 

som klubben, motiv till sponsring 

.719   

3 Sponsor vill bli förknippad med klubben, motiv till 

sponsring 

.678  .-420 

16 Gemensamma mål och normer är viktigt för förläning av 

sponsorrelationen 

.657   

15 Egna interna mål sates upp vid ingång i 

sponsorrelationen 

.617   

13 Formella kontrakt är nödvändiga för att styra 

sponsorrelationen 

.616 .503  

9 Sponsorrelationen innebär stora sponsorinvesteringar .612  .462 

12 Formella kontrakt används för att säkerställa klubbens 

åtagande i sponsorrelationen 

.610 .562  

10 Stora sponsorinvesteringar ökar incitament för att 

fortsatt sponsorrelation 

.602   

6 Kommersiella anledningar, motiv till sponsring .539  .460 

11 Kontrakt är väldigt formella .514 .505  

2 Visa finansiell styrka, motiv till sponsring .452   

7 Personliga relationer med klubben, motiv till sponsring  -.650  

8 Vet ej varför sponsring ingicks  .419  

1 Ta socialt ansvar, motiv till sponsring   .554 

 

För att lättare bearbeta komponentmatrisen kan en mönstermatris framställas. Syftet 

med mönstermatrisen är att enklare kunna urskilja laddningar och mönster från 

faktoranalysen. Mönstermatrisen presenteras i Tabell 17 nedan, medan fullständiga 

tabellen återfinns i Bilaga 7. Tabellen nedan visar laddningarna från faktoranalysen 

vilka överstiger kriteriet på 0,3. Som tidigare diskuterats under ”3.7.1 Reliabilitet” var 

valet av en faktoranalys motiverat och det empiriska underlaget gav förutsättningar för 

att undersöka forskningsfrågan via en faktoranalys. Rent generellt är det optimalt om 

varje komponent visar tre eller fler laddningar för att kunna göra en faktoranalys 

(Pallant, 2010). I detta fall har varje komponent fyra eller fler laddningar, vilket 

ytterligare motiverar användandet av tre faktorer i faktoranalysen. Komponent ett visar 

ett samband för sex stycken laddningar (9, 6, 16, 15, 10 och 14), komponent två visar ett 

samband mellan fyra laddningar (12, 11, 13 och 7), komponent tre visar ett samband 

mellan sex laddningar (5, 3, 1, 4, 2 och 8).  
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Tabell 17 - Mönstermatris för forskningsfråga 1 

 

   

Komponent 

1 2 3 

9 Sponsorrelationen innebär stora sponsorinvesteringar .796   

6 Kommersiella anledningar, motiv till sponsring .779   

16 Gemensamma mål och normer är viktigt för förlängning 

av sponsorrelationen 

.655 .409  

15 Egna interna mål sates upp vid ingång i 

sponsorrelationen 

.601   

10 Stora sponsorinvesteringar ökar incitament för att 

fortsatt sponsorrelation 

.574   

14 Gemensamma mål och normer sattes upp vid ingången i 

sponsorrelationen 

.446 .425  

12 Formella kontrakt används för att säkerställa klubbens 

åtagande i sponsorrelationen 

 .773  

11 Kontrakt är väldigt formella  .686  

13 Formella kontrakt är nödvändiga för att styra 

sponsorrelationen 

 .678  

7 Personliga relationer med klubben, motiv till sponsring  -.606  

5 Ens varumärke kommunicerar liknande värderingar, 

motiv till sponsring 

  -.813 

3 Sponsor vill bli förknippad med klubben, motiv till 

sponsring 

  -.795 

1 Ta socialt ansvar, motiv till sponsring   -.712 

4 Ens varumärke kan associeras med klubben, motiv till 

sponsring 

  -.606 

2 Visa finansiell styrka, motiv till sponsring   -.474 

8 Vet ej varför sponsring ingicks   .463 

 

5.1.1 Tolkning av komponenter för forskningsfråga 1 
 

Faktoranalysen av de 16 variablerna (1-16) som fanns för inledningsfasen i 

sponsorsamarbetslivscykeln, visade att det fanns tre komponenter som beskrev datan 

mest, med totala variansen av 56.172 %. Genom faktoranalysen har tre komponenter 

framställts och tolkats genom hypoteser. Nedan kommer komponenterna var för sig att 

presenteras och hypoteser att byggas för kommande studier. 

 

H1: Sponsorer som ingår en sponsorrelation av kommersiella anledningar är mer 

sannolik att göra stora sponsorinvesteringar vilket leder till ett ökat fokus på 

målsättning 

 

Den insamlade data som genomgått faktoranalysen visar ett samband, i komponent 1, 

mellan de sponsorer som ingår ett sponsoravtal med kommersiella motiv, 

sponsorinvesteringar samt ett ökat fokus på målsättning från början. Detta är delvis i 

linje med tidigare forskning som menar att sponsorer som ingår ett sponsoravtal av 

kommersiella anledningar ofta söker en mer strategisk relation och långsiktig relation 

(Chadwick & Thwaites, 2008). Resultatet kan även stödja att sponsorinvesteringar i en 

sponsorrelation kan bidra som ett incitament till en fortsatt relation (Farrelly, 2010; 

Urriolagoitia & Planellas, 2007). I detta fall kan resultatet tolkas som att investeringar 
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fungerar som ett bevis på engagemang från sponsorns sida och därmed finns det en 

gemensam grund för sponsorskapet att stå på. Således kan resultatet från studien stödja 

att det kan finnas ett handlingsmönster hos sponsorer när de ingår ett sponsoravtal. 

Detta förefaller sig rätt logiskt och kan även ge stöd åt tidigare forskning som menar att 

sponsorrelationer inte längre kan betraktas som välgörenhet, utan mer rör sig mot rena 

affärsrelationer där parterna söker ett utbyte (Renard & Sitz, 2011; Ryan & Fahy, 2012). 

Förklaringen kan vara att de sponsorer som ingår en sponsorrelation med kommersiella 

motiv är mer motiverade att göra sponsorinvesteringar för att uppnå rätt avkastning. I 

sin tur behöver sponsorerna noggrant upprätta både interna och gemensamma mål för 

relationen för att mäta hur väl sponsorrelationen fungerar. 

 

Resultatet från studien visar även att gemensam målsättning är vanligare och viktigare 

än tidigare forskning visar. Tidigare forskning menar att sponsorer sällan sätter upp mål 

för relationen, än mindre gemensamma mål (Chadwick & Thwaites, 2005). Att detta 

resultat omkullkastar den teorin kan bero på de bakomliggande motiven som 

sponsorerna uppvisar. Det är möjligt att sponsorer som ingår en sponsorrelation med 

andra motiv än kommersiella är mindre benägna att sätta upp mål för relationen, detta är 

däremot inget denna undersökning kan stödja. Resultatet från empirin visar dessutom att 

kommersiella anledningar till sponsoringående är den vanligaste orsaken till 

sponsorskap. En analog tolkning av svaren från enkätundersökningen visar att 

medelvärdet för sponsorskapsingående med kommersiella motiv är 3,8 på en sexgradig 

skala, samtidigt som 58,7 % av respondenterna svarar fyra eller högre på påståendet om 

de ingick sponsorskapet med kommersiella motiv. 

 

H2: Formella kontrakt används mer troligt och frekvent när sponsorrelationen inte 

ingås på grund av personliga anledningar 

 

Den andra komponenten från faktoranalysen visar tre positiva laddningar (12, 11 och 

13) medan laddning 7 är negativ. Detta kan tolkas som att sponsorer som starkt 

motsätter sig att de ingick sponsorskapet av personliga anledningar också finner ett 

större behov av formella kontrakt för att styra sponsorrelationen i inledningsfasen. Detta 

är i linje med tidigare forskning som menar att sponsorrelationen i inledningsfasen 

präglas av en osäkerhet och att formella kontrakt kan motverka den osäkerhet som finns 

(Farrelly, 2010; Urriolagoitia & Planellas, 2007). Detta visar sig särskilt genom att den 

starkaste laddningen i denna faktor visar att sponsorn använder kontrakt främst som ett 

medel att säkerställa sig om att den sponsrade uppfyller dess förväntningar. Komponent 

2 visar även att det finns laddningar (16 och 14) som korrelerar med laddning 12, 11 

och 13. Dessa är svagare än de övriga laddningarna, men resultatet visar att målsättning 

även är viktigt för sponsorer som inte ingick sponsorrelationen av personliga 

anledningar. Förklaringen kan också bero på den osäkerhet som existerar i inledningen 

av relationen. Sponsorer som inte har någon personlig anknytning till sponsorobjektet är 

mer beroende av att se relationen som gynnsam för företaget, snarare än att sponsorn 

vill stödja den sponsrade. Således vill sponsorn försäkra sig om att hen gjort rätt val i 

och med sponsoravtalet, därmed blir målsättning även en viktig faktor i denna aspekt.  

 

H3: Sponsorer har en tydlig idé om varför de ingick sponsorskapet 

 

Tidigare forskning menar att sponsorer ofta ingår en sponsorrelation utan att egentligen 

veta varför. Resultatet från studien visar att så inte är fallet, vilket kan ses både ur 

faktoranalysen, i komponent tre, samt genom en analog tolkning av enkätsvaren. På 
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påståendet ”vi vet inte varför vi ingick sponsorskapet” svarar hela 88,7 % av 

respondenterna ”stämmer inte”. Faktoranalysen visar att samtliga variabler förutom 

”Vet ej varför sponsorskap ingicks” är negativa. Detta innebär att det finns en stark 

motsättning mellan variablerna. Till synes kan det verka logiskt att sponsorer som inte 

vet varför de ingick sponsorskap inte svarat mer positivt på de andra motiven. Däremot 

visar tidigare forskning att sponsorer inte alltid vet varför de ingick sponsorskapet, 

alternativt att sponsorer ingår sponsorskap med ett pragmatiskt synsätt vilket innebär att 

motiven förändras (Chadwick & Thwaites, 2005). Resultatet från faktoranalysen visar 

tydligt att sponsorer vet vad de vill uppnå med ingåendet i sponsorrelationen. 

Förklaringen till detta kan finnas i tidigare hypoteser, där sponsorer ofta ställer upp mål 

och har förväntningar på sponsorskapet. Detta kan bero på att sponsorskap ses som ett 

allt viktigare kommunikationsmedel för företagens marknadsföring (Chadwick & 

Thwaites, 2005; Nickell, Cornwell & Johnston, 2011; Renard & Sitz, 2011) och därmed 

finns ett tydligare mål med sponsorrelationen redan från starten.  

 

5.2 Faktoranalys för sponsorrelationens bibehållningsfas 
 

Nedan presenteras faktoranalysen för den andra forskningsfråga som behandlar 

bibehållningsfasen. Innan faktoranalys valdes som analysmetod, framställdes även här 

en korrelationsmatris och den visade sig ha många värden över .3. Hela 

korrelationsmatrisen återfinns i Bilaga 8. Tabell 18 visas den totala variansen som 

komponenterna hade för forskningsfråga två. Hela tabellen över den totala variansen 

återfinns i Bilaga 9. 

 
Tabell 18 - Total varians för forskningsfråga 2 

 

 

 

 

 

Komponent 

Initialt eigenvärde 
Extraktionssummor av 

kvadrerade laddningar 

Roterad 

summa av 

kvadrerade 

laddningar 

Total % av 

varians 

Kumulativ 

% 

Total % av 

varians 

Kumulativ 

% 

Total 

1 5.928 37.049 37.049 5.928 37.049 37.049 5.609 

2 2.061 12.880 49.929 2.061 12.880 49.929 2.593 

3 1.482 9.262 59.191 1.482 9.262 59.191 2.027 

4 1.201 7.508 66.699     

5 1.088 6.803 73.501     

6 .840 5.249 78.750     

 

På samma sätt som på föregående forskningsfråga är första saken att ta hänsyn till 

kolumnen med komponenter och initialt eigenvärde, där det är intressant att se hur 

många av komponenterna som har ett eigenvärde som överstiger ett. Resultatet från den 

insamlade data föreslår att de första fyra komponenterna har ett eigenvärde som 

överstiger 1 (5.928, 2.061, 1.482 och 1.201). Dessa fyra komponenter beskriver totalt 

66.699 procent av den totala variansen. Med andra ord beskrev dessa fyra komponenter 

majoriteten av variansen för den insamlade data. För att få bättre förståelse för data 

gjordes ett screetest. 
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Figur 4 - Screetest för forskningsfråga 2 

I screetestet är det intressent att se om det finns förändringar i formen av plotten 

(Pallant, 2010). Alla värden som är ovanför den stora förändringen ska mest troligt 

behållas och i detta fall ser man en tydlig brytningspunkt efter komponent två. Med 

detta menas att den första komponenten förklarade en större del av variansen än de 

resterande komponenterna. Fortsatt kan man se att en liten brytningspunkt både efter 

komponent tre och fem, där resterande komponenter efter dessa har ett eigenvärde under 

ett. Utifrån denna analys skulle ett beslut tas över om hur många komponenter som 

skulle tas med en, tre eller fem. Till detta användes programmet Monte Carlo PCA som 

räknar fram hur många komponenter som ska tas med. Programmet tar hänsyn till hur 

många variabler som är med, i detta fall 16 (variabler 17-32), och antalet respondenter, 

vilket i vårt fall var 107. Baserat på dessa steg, bestämdes att de tre första 

komponenterna skulle tas med för den fortsatta analysen. Nästa steg i analysen var att 

analysera en komponentmatris, som presenteras i Tabell 19.  
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Tabell 19 - Komponentmatris för forskningsfråga 2 

   Komponent 

1 2 3 

21 Mer regelbunden kommunikation .849   

18 Samarbetet har ökat .846   

20 Högre tillit .831   

19 Strävar efter att uppnå gemensamma mål .815   

28 Sponsorinvesteringar görs för att utveckla gemensamma 

styrkor 

.760   

17 Bidragit till en ökad förmåga att nå kunder genom 

sponsorrelationen 

.703   

31 Kunskapsutbyte möjliggör utbyte av idéer och tillgångar .687 .450  

30 Gemensamt kunskapsutbyte sker .658   

22 Personliga kontakter värderas högt .578   

25 Relation med specifika personer är viktigt .433   

29 Sponsorinvesteringar innebär högre risker och 

förväntningar stiger 

 .640  

24 Tillit och förtroende minskar behovet av formella 

kontrakt 

.395 -.638 .392 

23 Mindre beroende av formella kontrakt .355 -.620 .415 

32 Gemensamt kunskapsutbyte viktigt för en lyckad 

sponsorrelation 

.513 .586  

27 Sponsorinvesteringar är av tids- och personalkaraktär 

snarare än i pengar 

  .663 

26 Sponsorinvesteringar har minskat   .553 

 

Tabell 19 visar att de starkaste laddningarna fanns i komponent ett, med värden 

mestadels över 0.5. Komponent två och tre innehöll färre laddningar, men det var 

fortfarande relativt starka laddningar. De laddningar som är stora och har starka 

samband mellan komponenter kommer prioriteras (Pallant, 2010). Den första 

komponenten består av flera starka laddningar, vilket gjorde att den var självklar att ta 

med. Även de två sista komponenterna hade relativt starka laddningar, vilket gjorde att 

alla tre komponenter var lämpliga att ta med. Komponentmatrisen innehåller endast 

laddningar starkare än 0.3, där resterande har förflyttats. Hela tabellen kan ses i Bilaga 

10. Analysen av komponentmatrisen följdes av en analys över mönstermatrisen som ses 

i Tabell 20 nedan. Hela tabellen återfinns i Bilaga 11.  
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Tabell 20 - Mönstermatris för forskningsfråga 2 

 Komponent 

1 2 3 

20 Högre tillit .926   

21 Mer regelbunden kommunikation .902   

18 Samarbetet har ökat .834   

19 Strävar efter att uppnå gemensamma mål .824   

17 Bidragit till en ökad förmåga att nå kunder genom 

sponsorrelationen 

.706   

22 Personliga kontakter värderas högt .668   

28 Sponsorinvesteringar görs för att utveckla gemensamma 

styrkor 

.579 .373  

25 Relation med specifika personer är viktigt .361   

32 Gemensamt kunskapsutbyte viktigt för en lyckad 

sponsorrelation 

 .754  

29 Sponsorinvesteringar innebär högre risker och förväntningar 

stiger 

 .708  

31 Kunskapsutbyte möjliggör utbyte av idéer och tillgångar .443 .626  

30 Gemensamt kunskapsutbyte sker .466 .475  

27 Sponsorinvesteringar är av tids- och personalkaraktär snarare 

än i pengar 

  .690 

23 Mindre beroende av formella kontrakt  -.363 .680 

24 Tillit och förtroende minskar behovet av formella kontrakt  -.376 .672 

26 Sponsorinvesteringar har minskat   .518 

 

Tabell 20 visar mönstermatrisen som innehåller laddningar som är starkare än 0.3. 

Mönstermatrisen föreslår att den första komponenten ska bestå av totalt åtta laddningar 

(20, 21, 18, 19, 17, 22, 28 och 25), komponent två ska bestå av totalt fyra laddningar 

(32, 29, 31 och 30), samt den sista komponenten ska bestå av totalt fyra laddningar (27, 

23, 24 och 26).  

 

5.1.2 Tolkning av komponenter för forskningsfråga 2 
 

Faktoranalysen av de 16 variablerna (17-32) som fanns för bibehållningsfasen i 

sponsorsamarbetslivscykeln, visade att det fanns tre komponenter som beskrev datan 

mest, med totala variansen av 59.191 %. Nedan kommer komponenterna var för sig att 

presenteras och hypoteser att byggas för kommande studier. 

 

H4: Ett ökat samarbete och ömsesidigt beroende leder till en högre nivå av informella 

styrningsmekanismer 

 

Komponent ett visar att det finns en relation mellan ett ökat samarbete och ömsesidigt 

beroende och det leder till en högre nivå av informella styrningsmekanismer. Detta 

stödjer tidigare studier, där både Misener och Doherty (2013) samt Nufer och Bühler 

(2011) påvisar att ett ökat samarbete och ömsesidigt beroende som leder till ökad tillit 

och förtroende kommer att leda till att informella processer blir alltmer vanligt. Även 

Urriolagoitia och Planellas (2007) är inne på samma spår, där en högre nivå av 

samverkan kan leda till att förtroendet och tilliten ökar, vilket gör att kravet på formella 

styrningsmekanismer minskar. Detta stödjer denna komponent och det kan vara 
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underförstått att ett ökat samarbete och ömsesidigt beroende leder till en högre personlig 

kontakt, att parterna strävar för att uppnå gemensamma mål och att kommunikationen 

blir mer regelbunden, vilket gör att kraven på formalitet minskar. 

 

H5: Sponsorinvesteringar innebär högre risker för företagen och det leder till att 

förväntningar stiger för att ett kunskapsutbyte sker mellan parterna 

 

Komponent två visar att sponsorinvesteringar innebär att företagen tar högre risker, men 

att de då även räknar med att få mer i gengäld. Den visar att när företagen gör 

sponsorinvesteringar och tar högre risker så förväntas det att ett kunskapsutbyte sker 

mellan parterna. Farrelly (2010) lyfter fram att sponsorn i denna fas försöker söka 

ytterligare nytta med relationen, då relationen ses som en strategisk möjlighet och större 

risker tas. Farrelly, Quester och Burton (2006) menar att ett kunskapsutbyte är något 

som växer fram med tiden, där även Urriolagoitia och Planellas (2007) lyfter fram att 

det i bibehållningsfasen etableras kunskpasdelande rutiner. Denna studie lyfter fram att 

en möjlighet för företagen att få ytterligare nytta är via ett kunskapsutbyte med den som 

blir sponsrad. Därav anser företagen att genom sina sponsorinvesteringar så ökar 

riskerna och det blir viktigt att ett kunskapsutbyte sker för att få en lyckad 

sponsorrelation. Detta möjliggör att idéer och tillgångar kan utbytas mellan sponsor och 

sponsrad.  

 

H6: När de monetära sponsorinvesteringarna minskar så minskar behovet av formella 

styrningsmekanismer 

 

Komponent tre visar att monetära sponsorinvesteringar minskar i bibehållningsfasen 

och att det istället övergår till sponsorinvesteringar i form av tid och resurser. Detta gör 

att tillit och förtroendet för den som blir sponsrad har ökat och därav minskar behovet 

för formalitet och formell kommunikation. Urriolagoitia & Planellas (2007) nämner i 

sin studie att sponsorinvesteringar är en viktig del även av sponsorsamarbetslivscykeln, 

men att investeringarna skiftar från monetära till att sponsor lägger mer tid och resurser 

på sponsorrelationen, vilket detta resultat även tyder på. Även Farrely, Quester och 

Clulow (2008) är inne på att det i denna fas blir mer relationsbyggande, istället för bara 

en monetär sponsorinvestering. Datan i denna studie lyfter fram att när sponsorn 

investerar mer i tid och resurser kan det även innebära att de har mer personlig närvaro 

mot den som blir sponsrad och därav minskar den formalitet som har krävts i 

inledningsfasen.  

 

5.3 Sponsorrelationens utvecklingsfas 
 

Nedan presenteras analysen av utvecklingsfasen som är uppdelad i aktivering, informell 

kommunikation och kunskapsutbyte, samt utveckling av passform mellan sponsor och 

sponsrad. 

 

5.3.1 Aktivering 
 

Den insamlade empirin får stöd av tidigare forskning inom sponsorskapet som tyder på 

att aktivering främst görs i form av aktiviteter riktade mot publik på det sponsrade 

eventet (Cornwell, Weeks & Roy, 2005; Dees, 2011; Fahy, Farrelly och Quester, 2004; 

Wakefield, Becker-Olsen & Cornwell, 2007). Empirin visar att tävlingar vilka 

involverar publik i samband med matcher förekommer hos vissa sponsorer. De 
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sponsorer som utnyttjar sig av aktiveringsaktiviteter i samband med matcher anser även 

att det är ett betydligt mer effektivt sätt att kommunicera med konsumenter, jämfört med 

exempelvis reklamskyltar inne på arenan. Även detta får stöd av existerande litteratur 

(Dees, 2011; Nickell, Cornwell & Johnston, 2011). Existerande forskning inom ämnet 

talar om vikten av en tvåvägskommunikation mellan konsumenter och sponsorer. När 

sponsorer endast kommunicerar genom skyltar och reklam tenderar kommunikationen 

att mattas av i all marknadskommunikation inne på arenan. 

 

Den insamlade empirin visar även att motiven bakom aktiveringen sammanfaller med 

motiven för sponsorsamarbetet i stort, det vill säga; varumärkesbyggnad, för att visa ett 

socialt ansvar mot regionen och staden samt att sponsorn vill bli förknippade med 

studieobjektets eget varumärke. Givet detta resonemang får den insamlade empirin stöd 

av tidigare forskning som menar att aktivering används för att maximera nyttan med 

sponsorskapet (O'Reilly & Horning, 2013). Den insamlade empirin får även stöd av 

tidigare teori som menar att aktivering används i syfte att öka varumärkets igenkännelse 

samt att förbättra varumärkets image (Dees, 2011; Nickell, Cornwell & Johnston, 2011). 

Däremot får inte den insamlade empirin stöd från tidigare forskning rörande aktivering 

som ett medel att visa socialt ansvar. Detta förefaller sig tidigare outforskat inom 

sponsorkontexten. Det kan dock diskuteras om att ”visa socialt ansvar” bör falla under 

kategorin om att förbättra varumärkets image. Denna koppling är dock inget som 

tidigare forskning explicit uttrycker, dock finns det en logisk koppling mellan de två då 

socialt ansvar leder till en förbättrad varumärkesimage.  

 

Dock visar den insamlade empirin att aktivering inte är speciellt utbrett bland sponsorer. 

I detta avseende får empirin stöd av existerande teori som menar på att aktivering inte 

förekommer allt för frekvent bland sponsorerna (Fahy, Farrelly & Quester 2004). 

Empirin visar att aktivering i form av tävlingar och annan interaktion mellan sponsor 

och sponsrad sker i undantagsfall. Bland de sponsorer som inte använder sig av 

aktivering anses brist på tid och resurser vara de främsta anledningarna bakom varför 

sponsorer inte utnyttjar aktiveringsmöjligheter inom sponsorskapet. Detta får inte stöd 

av existerande forskning som menar att oväntat höga kostnader och brist på tillit är 

orsaken bakom varför aktivering inte är speciellt utbrett inom sponsorskap (Fahy, 

Farrelly & Quester, 2004; Farrelly & Quester, 2003). Att brist på aktiveringen skulle 

bero på en brist av tillit kan avskrivas enligt den insamlade empirin. Den insamlade 

empirin visar tvärtom, att tilliten mellan sponsor och sponsrad är väldigt hög i samtliga 

fall. Det visar heller ingen skillnad mellan nivåer av tillit mellan sponsorer som 

aktiverar sina sponsorskap jämfört med sponsorer som inte aktiverar sponsorskapet. 

Varför vissa företag väljer att mer aktivt aktivera sina sponsorskap kan bero på avsikten 

bakom sponsorskapet. Den insamlade empirin visar att de företag som väljer att 

spendera mer resurser på aktivering och tävlingar i samband med matcher också är de 

företag som är mer fokuserade mot att förvärva nya kunder.  

 

Däremot visar empirin en annan form av aktivering, vilken inte finns förklarad i samma 

utsträckning inom existerande forskning. Tidigare forskning inom området föreskriver 

att aktivering är ytterligare aktiviteter inom sponsorrelationen (Cornwell, Weeks & Roy, 

2005; Wakefield, Becker-Olsen & Cornwell, 2007) samt aktiviteter där sponsor och 

målpublik interagerar (Dees, 2011). Den insamlade empirin visar att aktivering inte 

enbart behöver ske genom interaktion med publik under matcher genom tävlingar och 

arrangemang. Det är mer vanligt att aktivering sker genom att sponsorn fysiskt är på 

plats i arenan i samband med matcher. Arenan ses som en viktig mötesplats där 
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sponsorn kan träffa andra sponsorer, företag och kunder. Att sponsorer aktivt befinner 

sig på plats i samband med matcher i syfte att interagera med andra sponsorer, kunder 

och företag måste anses som en aktivering då det är ytterligare insatser inom 

sponsorskapet, samt att sponsorerna interagerar med sin målpublik. Tidigare forskning 

nämner även arenan som en mötesplats för sponsor och sponsrad, däremot belyses den 

ur ett kunskapsutbytesperspektiv snarare än aktivering (Urriolagoitia & Planellas, 

2007). Värt att nämna är även att de sponsorer som är mest aktiva på matcherna även är 

de sponsorer som anser sig ökat sponsringen. Detta tyder på att personella satsningar 

blir allt större och viktigare i detta skede av relationen, vilket är i linje med tidigare 

forskning (Urriolagoitia & Planellas, 2007). Den insamlade empirin ger därmed ett nytt 

perspektiv på arenan som mötesplats, inte bara ur ett kunskapsperspektiv, utan även som 

ett aktiveringsverktyg för att bygga varumärken och kundrelationer. Detta resonemang 

visar även att det inte finns någon tydlig gräns vart olika sponsorer, är just sponsorer till 

en förening, och vart de olika sponsorerna faktiskt kan bli kunder till varandra. I detta 

avseende kan den insamlade empirin finna stöd från existerande litteratur som menar att 

sponsorskapet sällan är en platonisk relation mellan en sponsor och sponsrad (Ryan & 

Fahy, 2012).  

 

Den insamlade empirin ger också ett nytt perspektiv på den långsiktiga exponeringen i 

samband med sponsorskapet. Tidigare forskning inom området menar att långsiktigt 

sponsrade bidrar med att konsumenter lättare kan associera sponsorn med den sponsrade 

parten (Cornwell, Roy & Roy, 2001; McAlister, Kelly, Humphreys & Cornwell, 2012). 

Den insamlade empirin visar att sponsorer ser aktivering som ett viktigt medel för 

varumärkesexponering, vilket i sin tur bidrar med en långsiktig relation. Genom att vara 

på arenan i samband med matcher regelbundet, frekvent och under en längre tid kan 

konsumenter lättare associera sponsorn med den sponsrade parten. Detta talar för att 

sponsorer anser det vara mer effektivt att själva vara på plats i arenan och bilda 

företagets ansikte utåt, snarare än att anordna tävlingar eller att bara ha reklam inne på 

arenan. Förklaringen till detta kan vara tvåfalt, antingen är det brist på tid och resurser 

som sätter stopp för traditionell aktivering eller så beror bristen av traditionell aktivering 

på att sponsorer inte anser den vara tillräckligt effektiv.  

 

Den insamlade empirin visar att vissa sponsorer inte anser att rätt målgrupper finns i 

publiken på matcher, varpå aktivering inte fyller sitt syfte, snarare är målgrupper för 

sponsorer andra företag. Den insamlade empirin får snarare stöd av Donlan & Crowther 

(2014) som menar att aktivering inte enbart behöver röra sig om tävlingar och liknande 

aktiviteter riktade mot publik och konsumnter. Författarna lyfter exempel såsom 

konferenser och utbildning som former av aktivering. Detta resonemang får stöd av den 

insamlade empirin och ger ytterligare stöd för att begreppet aktivering behöver breddas 

och inte enbart kan häröra tävlingar och dylikt i samband med matcher.  

 

Värt att notera är även att de sponsorer som är mest aktiva i samband med matcher även 

är de sponsorer som anser sig ökat sponsringens omfattning mest över tid. I detta 

avseende kan inte den insamlade empirin få stöd av existerande forskning. Tidigare 

forskning har inte utforskat om det finns ett positivt samband mellan ökat 

sponsringsomfattning samt hur pass aktiva sponsorerna är på matcherna. Tidigare 

forskning talar om att investeringar minskar i takt med relationens livstid (Urriolagoitia 

& Planellas, 2007). Den insamlade empirin ger snarare stöd åt Dees (2011) som menar 

att aktivering är en komplicerad procedur och kräver ofta mer tid och resurser från 
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organisationerna. I sin tur leder det till aktivering används allt mer frekvent när 

relationen stabiliseras och parterna lärt känna varandra på ett närmare sätt.  

 

Ovanstående resonemang leder in på nästa empiriska resultat. Den insamlade empirin 

visar att sponsring oftast sker i syfte av att skapa och delta i lokala affärsnätverk. 

Genom sponsringen kan sponsorn komma i kontakt med andra sponsorer och därmed 

skapa affärer genom sponsorskapet. Detta sker ofta i samband med matcher och diverse 

sponsorträffar. På detta sätt aktiverar sponsorerna sitt sponsorskap genom att bli en del i 

det nätverk som skapas i samband med matcher och diverse sponsorträffar. Den 

insamlade empirin visar dessutom att det kan anses vara livsviktigt för företag att bli 

accepterad i det lokala näringslivet, varpå sponsorskap är nödvändigt. Den existerande 

litteraturen inom sponsorskap och aktivering talar ofta om aktivering riktad mot 

konsumenter. Däremot finns lite, om inte helt icke-existerande, stöd inom existerande 

forskning om att aktivering även kan riktas mot andra företag och sponsorer. 

Existerande forskning inom aktivering talar om aktivering som ett medel för interaktion 

med publik (Cornwell, Weeks & Roy, 2005; Dees, 2011; Wakefield, Becker-Olsen & 

Cornwell, 2007).  

 

Den insamlade empirin finner inget stöd i existerande litteratur vilka menar att 

aktiveringens syfte är att nå företagskunder. Tidigare litteratur inom sponsorskap 

nämner snarare att sponsring är till för att attrahera konsumenter, där lite fokus läggs på 

förhållandet mellan sponsor till sponsor och sponsor till andra företag (Dees, 2011). Den 

insamlade empirin visar snarare att sponsorer har ett större fokus på företagskunder än 

vad litteraturen visar. Detta kan bero på att de studerade sponsorerna inte agerar i en 

storstadsregion, vilket medför att sponsorerna, företag och konsumenter blir allt mer 

intima med varandra. Den insamlade empirin visar att sponsorerna anser det vara av stor 

vikt att bli en del och accepterad av det övriga näringslivet i kommunen, vilket 

sponsring nästan är ett krav för. 

 

Av ovanstående argumentation kan frågan lyftas om begreppet aktivering bör breddas. 

Aktivering behöver inte bara avse aktiviteter riktade mot konsumenter, utan fokusera 

mer mot företagskunder. Som tidigare presenteras har begreppet aktivering använts med 

olika förklaringar inom sponsorskapsteorin. Vissa forskare menar att det handlar om 

investeringar inom sponsorrelationen (Cornwell, Weeks & Roy, 2005; O'Reilly & 

Horning, 2013), andra menar att det handlar om investeringar och satsningar riktade 

speciellt mot konsumenter och publik (Dees, 2011). Det finns även forskare som menar 

att aktivering kan kopplas till kunskapsutbyte i samband med sponsorrelationen (Donlan 

& Crowther, 2014). Studien finner att aktivering även kan tillämpas i den mötesplats 

som matcharenan bidrar med i samband med matcher. Sponsorer kan använda arenan 

som en mötesplats för att träffa andra sponsorer och företag för att därmed bilda 

värdefulla relationer med dessa. Även om denna form av aktivering inte innehåller 

några specifika tävlingar eller aktiviteter finner studien att de är av yttersta vikt för 

sponsorrelationen. Aktiveringen i denna form består av personella satsningar från 

företaget och bör klassas som aktivering då de handlar om satsningar som föreligger 

utöver den initiala sponsoravgift sponsorerna betalar. Studien finner att sponsorer 

värdesätter ofta denna form av aktivering som integral för att sponsorrelationen skall 

uppfattas som lyckad. Därmed kan inte sponsorskap enbart fokuseras på huruvida 

sponsorskapet kan användas för att attrahera nya kunder eller bygga varumärken. Även 

om dessa aspekter är viktiga för sponsorer, framstår mötesplatsen som ett huvudskäl 
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bakom sponsringen. Den sponsrade parten bör därför rikta resurser för att göra arenan 

extra effektiv för sponsorer i deras möten med varandra.  

 

Den insamlade empirin får dock stöd av existerande litteratur som menar att personella 

satsningar och resurser blir av större vikt i denna del av relationen (Urriolagoitia & 

Planellas, 2007). Den insamlade empirin visar detta på två sätt. Det första sättet är att 

sponsorer, i detta skede, är tungt involverade i marknadsföringen av det egna företaget i 

samband med matcher. Sponsorer deltar själva i många matcher genom att vara på plats, 

anordna kundmöten, tävlingar och så vidare. Det andra sättet, empirin visar att 

personella satsningar ökar i denna del av relationen, är att sponsorer spenderar allt mer 

tid i vård av relationen. Den insamlade empirin visar att sponsorer och sponsrad har en 

väldigt tät kontakt och talar om vikten av att komma överens med personerna de jobbar. 

Däremot finns, överlag, en stor förståelse mellan sponsor och sponsrad vilket gör att 

förändringar kan hanteras, vilket faktiskt skett den närmsta tiden då det studerade 

objektet bytt klubbdirektör relativt nyligt. Detta är inte något som påverkade relationen 

nämnvärt. Den insamlade empirin visar att kommunikationen förändrades då bägge 

parter behövde bygga upp en relation mellan varandra, men att relationen i sig inte 

försämrades. Därmed visar den insamlade empirin att relationen mellan sponsor och 

sponsrad inte på något sätt kan liknas med en engångstransaktion, snarare ses utbyte 

mellan sponsor och sponsrad som huvudmålet med relationen.  

 

5.3.2 Informell kommunikation och kunskapsutbyte 
 

Den insamlade empirin stödjer tidigare litteratur som menar att sponsorskapet med tiden 

kan stabileras och institutionaliseras, vilket leder till att värdet för relationen ökar med 

tiden (Urriolagoitia & Planellas, 2007). Detta framkommer i empirin genom att alla 

sponsorer, förutom en, av de intervjuade anser att deras kommunikation är väldigt 

regelbunden och frekvent. Kommunikationen mellan sponsor och sponsrad framstår 

som väldigt mångfacetterad och naturlig. Många sponsorer vittnar om att 

kommunikationen inte heller initieras av en part mer än någon annan. Detta tyder på att 

relationen tillför värde för båda parter då båda parter är måna om att upprätthålla en god 

kommunikation. Den enda sponsorn som inte var lika aktiv i sin kommunikation med 

den sponsrade ansåg sig dock inte behöva öka kommunikationen utan ansåg att den var 

tillräcklig. Värt att nämna är att sponsoravtalet hanterades av olika avdelningar inom 

den intervjuades företag, vilket kan göra att andra avdelningar har en högre grad av 

kontakt med den sponsrade parten, varpå inga egentliga slutsatser kan dras angående 

den sponsorn. 

 

I övrigt får den insamlade empirin visst stöd av den teoretiska referensramen inom 

sponsorskap som visar att kommunikationen sker mer informellt i utvecklingsfasen av 

sponsorsamarbetet (Urriolagoitia & Planellas, 2007). Kommunikationen sker via olika 

forum såsom personliga träffar, seminarier, sponsorträffar, event eller vid matcher. 

Dock visar empirin att en del av kommunikationen fortfarande sker formellt, ofta då via 

mejl. Anledningen som ges varför mejl används är på grund av att det är viktigt att få 

vissa saker på skrift samt framförallt att informell kommunikation via telefonsamtal och 

personliga träffar är mer tids- och resurskrävande för båda parter. Förklaringen kan 

ligga i att båda parterna fortfarande ser relationen som affärsmässig och därmed bör 

även kommunikationen, till viss del, vara formell och relativt strikt. Empirin visar även 

att kommunikationen ofta sker med samma personer inom organisationerna och att det 

även har en viss betydelse för hur sponsorskapet utvecklar sig. Framförallt förefaller 
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personkemi mellan personer inom organisationerna som särskilt viktig. Flera sponsorer 

påpekar att det är viktigt att kommunikationen sker med samma personer för att på så 

sätt bli mer sammanlänkade mellan organisationerna. Detta får stöd av den teoretiska 

referensramen som påvisar att ett mer långvarigt samarbete minskar kravet på formell 

kommunikation, alltså att det kan ske genom personliga träffar och sponsorträffar, då 

bägge parter lärt sig att lita på varandra (Urriolagoitia & Planellas, 2007). Dock finns 

det även en tro och övertygelse från sponsorer att personer som byts ut inom 

organisationer, både från sponsor och sponsrad, som till viss del kommer att påverka 

samarbetet. Detta är i linje med tidigare forskning som menar att personer inom den 

sponsrade parten är av stor vikt för ett långsiktigt sponsorskap (Misener & Doherty, 

2013). I empirin framkommer dock att relationerna mellan sponsor och sponsrad i detta 

stadie har utvecklats till en stor förståelse för varandra, samt en känsla av att personer 

inom föreningen inte kan bli större än själva föreningen. Om personer inom den 

sponsrade parten byts ut finns ofta möjligheter att sponsorskapet ändå fortsätter. Detta 

får stöd av tidigare forskning som menar att det rutinmässiga sponsorskapet leder till att 

båda parter kan anpassa sig till förändringar på en kontinuerlig basis (Urriolagoitia & 

Planellas, 2007). Misener och Dohertys (2013) teorier kan därmed vara mer 

applicerbara i ett tidigare skede av relationen. Empirin visar att sponsor och sponsrad i 

detta skede byggt upp ett starkt förtroende för varandra och även om personer skulle 

bytas ut inom föreningarna talar mycket för att samarbetet skall fortlöpa. 

 

Empirin får också visst stöd från existerande forskning gällande hur kunskapsutbyte 

sker mellan sponsor och sponsrad, där empirin visar att det finns intentioner för detta, 

men att det inte finns några formella rutiner för kunskapsutbyte. Tidigare forskning 

påvisar att desto mer parterna blir sammanlänkade, desto större kunskapsutbyte kan ske 

och desto mer formellt blir det (O'Reilly & Horning, 2013). Empirin visar att 

kunskapsutbyte framförallt sker genom att ledaregenskaper överförs från sportlivet till 

företagslivet. Flera sponsorer påpekar att de ser stora likheter över hur ett sportlag leds 

gentemot ett företag och att de därför kan utnyttja dessa ledaregenskaper och kunskaper 

om ledning. Detta särskiljer sig i sponsorsamarbeten hos ideella föreningar gentemot 

allmänna sponsorsamarbeten, då det inom sport och framförallt inom elitidrott finns 

starka ledare som har utpräglade ledaregenskaper som kan överföras till de som 

sponsrar. Övriga kunskapsutbyten som sker är via föreläsningar, seminarier samt hur 

event arrangeras. Dessa får stöd av den teoretiska referensramen, där O’Reilly och 

Hornings (2013) lyfter fram att kunskapsutbyte kan ske genom konferenser och 

seminarier, vilket de ser som en form av aktivering och kunskapsutbyte.  

 

Kunskapsutbytet som sponsorn tar del av från den som sponsrar är bland annat säljtips 

samt att den kan få varma ingångar för att ta kontakt med fler potentiella sponsorer. 

Detta får stöd av den teoretiska referensramen som visar att viktig kommersiell kunskap 

är en form av kunskapsutbyte som är exempelvis kund- och fanprofiler som kan liknas 

med att den som blir sponsrad får varma ingångar för att ta kontakt med fler potentiella 

kundprofiler, alltså sponsorer (Farrelly & Quester, 2005). Däremot förefaller 

kunskapsutbytet inte vara fullt utvecklat, trots att sponsorskapet är långt gången. Detta 

kan bero på att det förefaller en viss tro på obalans i kompetens mellan sponsor och 

sponsrad. I många fall tror sponsorer att de har mindre att vinna på ett mer utvecklat 

kunskapsutbyte. En möjlighet kan vara att det beror på tids- och resursbrist och att det 

faktiskt speglar verkligheten eller att den sponsrade parten inte fullt ut visar vilka 

färdigheter och kompetenser som organisationen besitter. Rimligtvis borde det finnas 

goda möjligheter för kunskapsutbyte mellan parterna. Empirin visar prov på ett 
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gynnsamt gemensamt kunskapsutbyte när en sponsor tagit hjälp av den sponsrade för att 

själva kunna utveckla sin produkt för att bättre passa idrottare. Detta har i sin tur hjälpt 

den sponsrade att bli en bättre arrangör.  

 

5.3.3 Utveckling av passform mellan sponsor och sponsrad 
 

Tidigare forskning inom sponsorskap talar om vikten av att sponsor och sponsrad delar 

samma värderingar, samt att passformen mellan sponsor och sponsrad förändras över 

tiden (Urriolagoitia & Planellas, 2007). Den insamlade empirin kan inte styrka att 

passformen mellan sponsor och sponsrad är något som förändras över tiden. Sponsorer 

har sällan någon uppfattning om hur den sponsrades varumärke har förändrats över 

tiden. Sponsorerna vet dock vad deras eget varumärke står för och vad de vill 

kommunicera. Därmed kan inte empirin heller styrka att förändrad passform skulle ligga 

till grund för att sponsorsamarbeten avslutas eller försämras. De faktorer som snarare 

spelar roll för hur sponsoravtalet och relationen förändras verkar vara mer beroende av 

det rådande ekonomiska läget för det sponsrade företaget, sportsliga framgångar för den 

sponsrade och hur stark samhällsaktör föreningen är. Dock kan det diskuteras hur stark 

korrelationen är mellan sportsliga framgångar och starka samhällsaktörer inom 

idrottsvärlden. Det ter sig rimligt att anta att de båda går hand i hand. 

 

Sammantaget kan empirin styrka det resonemang som tidigare litteratur inom 

sponsorskap för angående passform mellan sponsor och sponsrad med avseende på 

delade värderingar. Däremot lämnar inte tidigare teori någon djupare förståelse på vilka 

sätt varumärkena bör likna varandra. Den insamlade empirin visar tydligt att sponsorer 

värderar denna aspekt av sponsorskapet och den sponsrades varumärke. Emellertid har 

sponsorerna ingen direkt uppfattning hur lika deras eget varumärke är den sponsrades. 

Det är däremot tydligt att sponsorer anser att den sponsrade parten bör dela samma 

grundvärderingar som sponsorn själv, vilket är sunda värderingar, människors lika 

värden och omtanke. Även att den sponsrade parten är framgångsrik inom sitt område 

framstår som ett viktigt kriterium, framförallt vikten av att dela framgångar med den 

sponsrade är en viktig faktor.  

 

Den insamlade empirin visar även att sponsorer har ett fortsatt stort fokus på socialt 

ansvar även i denna del av relationen, vilket visar sig i att sponsorerna ofta vill sponsra 

för att hjälpa regionen och kommunen. Tidigare forskning nämner socialt ansvar som ett 

viktigt motiv varför sponsorer börjar sponsra en förening. Den insamlade empirin kan 

därmed stödja att det även är ett viktigt kriterium i detta stadie av relationen (Kim, Stout 

& Cheong, 2012). Det går alltså att konstatera att socialt ansvar är ett viktigt motiv både 

i inledningsfasen och i utvecklingsfasen. Professionalitet anses även vara en viktig 

faktor för den sponsrade. Detta talar för Renard och Sitz (2011) resonemang om att den 

sponsrade parten bör agera som ett varumärke för att maximera värdet av relationen. 

Den insamlade empirin visar att sponsorer värderar en professionell attityd och 

professionellt arbetssätt i relationen. Den studerade föreningen har de senaste åren 

genomgått en positiv utveckling, både sportsligt och organisatoriskt. Detta är något som 

empirin visar är mycket uppskattat från sponsorer. En möjlig förklaring kan ligga i att 

sponsorer och sponsrad inte bara har ett utbyte av pengar mot sponsorrättigheter, utan 

söker ett djupare samarbete, till vilket en professionell attityd är ovärderlig. 

 

Den insamlade empirin kan även stödja tidigare forskning som menar att personligt 

intresse även är ett viktigt kriterium i detta stadie av sponsorrelationen (Chadwick & 
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Thwaites, 2005). Detta kan förklaras av att beslutsfattare av sponsoravtal sedan tidigare 

har ett stort intresse för sporten, varpå sponsorrelationen fortgår. Alternativt kan 

intresset för sporten vara ett resultat av en långvarig sponsorrelation. I och med att en 

sponsor varit delaktig och involverad i föreningen under ett antal år kan känslor och ett 

personligt engagemang uppstå. Detta ter sig relativt troligt i detta stadie av relationen 

där många personliga relationer med personer inom föreningen har uppstått av sig själv. 

Detta kan även kopplas tillbaks till resonemanget om aktivering i form av fysisk närvaro 

på matcher. I takt med att sponsorer spenderar allt mer tid i samband med matcher och 

spenderar tid med föreningen kan ett starkare personligt intresse bildas och därmed kan 

sponsorrelationen fortsätta.  

 

Däremot kan inte empirin stödja att några gemensamma mål mellan sponsor och 

sponsrad är en viktig faktor för att sponsorskapet skall fortsätta till utvecklingsfasen 

(Urriolagoitia & Planellas, 2007). Den insamlade empirin visar att sponsorer inte ställer 

upp några gemensamma mål, varken i början av relationen eller när 

sponsorskapsrelationen fortsatt i ett antal år. Därmed kan inte heller empirin få stöd av 

existerande teori som menar att gemensam måluppfyllelse är viktigt för att båda parter 

skall uppfatta sponsorrelationen som lyckad. En möjlig förklaring till detta kan ligga i 

tidigare forskning som menar att sponsorerna ofta är pragmatiska när de ingår 

sponsoravtal och därmed inte ställer upp mål för vad de vill uppnå (Chadwick & 

Thwaites, 2005).  

 

Den insamlade empirin får stöd av denna teori i ett avseende. En av sponsorerna menar 

att det är svårt att på förhand prognostisera hur sponsorsamarbetet kommer se ut under 

året, än mer svårt hur väl sponsorsamarbetet kommer falla ur i början av relationen. 

Därmed tar de ett pragmatiskt angreppssätt på sponsorskapet och anpassar sina 

aktiviteter över året. Därav sätts inga direkta mål av vad relationen skall bidra till. I 

fallet med den specifika sponsorn har de två överhängande idealistiska mål som följer 

med sponsorskapet i allt de gör, men inga absoluta mål sätts upp. Sponsorn uppger att 

relationen skall möjliggöra att sponsorn kan göra något för deras kunder samtidigt som 

de gör något bra för regionen. 

 

Den insamlade empirin visar däremot att sponsorer sätter upp egna mål och mäter dem, 

som ett sätt att mäta intern tillfredsställelse med sponsorrelationen. Dessa interna mål 

består främst av ökad exponering, bygga varumärke och att få fler kunder. Den 

insamlade empirin visar att dessa mål kan vara absoluta såväl som en uppskattning eller 

känsla från sponsorn. Det finns fall där sponsorer som mäter exakt uppgång i försäljning 

mot sponsoravtalet. Empirin visar även att sponsorer internt utvärderar målen genom 

magkänsla och personliga uppfattningar. Detta får stöd av Cornwell och Humphreys 

(2013) som menar att sponsorskap är speciellt svåra att utvärdera och kvantifiera.  

 

Att gemensamma mål inte ställs upp kan förklaras av samma resonemang samt att det är 

svårt att finna ett gemensamt mål med relationen. Den insamlade empirin visar att 

sponsorer ofta är sponsorer för ett antal olika föreningar och event. Därmed kan en 

ökning av exempelvis omsättning bero på en rad olika variabler. Däremot visar empirin 

att vissa sponsorer har funnit sätt att direkt mäta försäljningssiffror i samband med 

sponsorengagemang i form av rabattkoder konsumenter får i samband med matcher. 

Emellertid finns det fortfarande svårigheter att mäta de indirekta affärer som 

sponsorskapet bidrar med. Den insamlade empirin visar även att tydlighet i vad 

sponsorer förväntar sig av den sponsrade är av yttersta vikt i sponsorrelationen. Genom 
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att tydligt definiera vad sponsorn förväntar sig av den sponsrade i början av relationen 

kan en tydlig grund för relationen bildas. Detta ger en ytterligare dimension av 

Westberg, Stavros och Wilsons (2011) resonemang som menar att tydlighet och öppen 

kommunikation är av stor vikt för att hantera konflikter och problem inom relationen. 

Den insamlade empirin visar att sponsorer använder denna tydlighet för att förhindra att 

skadliga händelser uppstår, både interna och externa. Att tydlighet och kommunikation 

önskas från sponsorer kan bero på att sponsorskapet är svårt att mäta varpå tydlighet blir 

en än viktigare faktor i relationen.  

 

5.4 Svar på forskningsfrågorna 
 

Nedan följer svaren på de tre olika forskningsfrågorna.  

 

5.4.1 Vad finns det för relationer mellan de faktorer som påverkar 

inledningsfasen i en sponsorrelation? 
 

Följande hypoteser har nåtts angående vilka relationer som finns mellan de faktorer som 

påverkar inledningsfasen: 

 

H1: Sponsorer som ingår en sponsorrelation av kommersiella anledningar är mer 

sannolik att göra stora sponsorinvesteringar vilket leder till ett ökat fokus på 

målsättning 

H2: Formella kontrakt används mer troligt och frekvent när sponsorrelationen inte 

ingås på grund av personliga anledningar 

H3: Sponsorer har en tydlig idé om varför de ingick sponsorskapet 

 

5.4.2 Vad finns det för relationer mellan de faktorer som påverkar 

bibehållningsfasen i en sponsorrelation? 
 

Följande hypoteser har nåtts angående vilka relationer som finns mellan de faktorer som 

påverkar bibehållningsfasen: 

 

H4: Ett ökat samarbete och ömsesidigt beroende leder till en högre nivå av informella 

styrningsmekanismer 

H5: Sponsorinvesteringar innebär högre risker för företagen och det leder till att 

förväntningar stiger för att ett kunskapsutbyte sker mellan parterna 

H6: När de monetära sponsorinvesteringarna minskar så minskar behovet av formella 

styrningsmekanismer 

 

5.4.3 Hur kan sponsorrelationen yttra sig mer specifikt i utvecklingsfasen? 
 

Rent generellt visar studien att de sponsorer som fortsatt sponsorsamarbetet under en 

längre period utvecklar närmare band med den sponsrade parten. Det som framstår som 

en viktig faktor för ett framgångsrikt samarbete ter sig vara den kommunikation som 

utvecklas mellan sponsor och sponsrad. Det är ofta kommunikationen som medföljer att 

andra bitar inom sponsorskapet, såsom aktivering och kunskapsutbyte kan ske. Rent 

logiskt faller detta sig relativt självfallet då parterna inte bara utvecklar en affärsmässig 

relation, utan även en personlig relation. Framförallt används matcharenan som en 

viktig mötesplats för sponsorer, där dessa möten ämnas mot konsumenter, andra företag 

samt andra sponsorer. Detta stödjer att personella satsningar blir allt mer vanligt i 
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sponsorskapet och i aktiveringen desto längre samarbetet pågår. Dock förefaller en brist 

på tid och resurser ofta som en begränsning för aktivering. Sponsorerna vill ofta 

utveckla sin aktivering, men resursbrist sätter stopp för en vidare utveckling. 

 

En annan slutsats från studien visar att informell kommunikation ökar desto mer 

sponsorsamarbetet utvecklas, dock kompletteras ofta den informella kommunikationen 

med formell kommunikation såsom mail. Detta visar att de personliga relationer som 

byggs mellan sponsor och sponsrad fortfarande bör innefatta formell kommunikation för 

att bibehålla en affärsmässig relation mellan parterna. Däremot visar studien att i de 

flesta fall saknas rutiner för formellt kunskapsutbyte mellan parterna. Det finns inslag 

av elementet inom relationen via seminarier och dylikt som den sponsrade anordnar. 

Dock finner sponsorer ofta att de inte har kunskap att hämta från den sponsrade parten. 

Det kunskapsutbyte som främst sker, tar form av ledaregenskaper från den sponsrade till 

sponsor. 

 

Vad gäller passform mellan sponsor och sponsrad finner studien inget stöd för att det är 

något som förändras över tiden. Sponsorer har sällan någon större uppfattning hur 

förhållandet skulle förändras över tiden. Däremot förefaller att vissa grundvärden är 

viktiga grundstenar för sponsorsamarbetet. Utan dessa skulle samarbetet, till stor chans, 

fallera. Därmed är liknande värderingar viktigare än liknande varumärken i detta skede 

av relationen. Det framkommer en rad olika faktorer till varför sponsorsamarbetet 

fortsätter i denna del av relationen. Dessa är att; (1) den sponsrade parten har egen 

framgång inom sitt plan för att sponsorsamarbetet skall utvecklas positivt, (2) sponsorer 

värderar socialt ansvar som en viktig faktor, varpå samarbetet fortlöper i denna del av 

relationen, (3) den sponsrade parten uppträder professionellt samt att (4) sponsorer har 

fortsatt fokus på ett personligt intresse varpå sponsoren fortsätter sponsra. Vidare visar 

studien att gemensamma mål sällan eller aldrig ställs upp för relationen. Däremot är det 

betydligt vanligare att egna interna mål sätts upp för sponsorskapet. Det framkommer 

även att det finns svårigheter att kvantifiera målen rent ekonomiskt i de flesta fall.  
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6. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL VIDARE 

FORSKNING 
 

I detta kapitel presenteras de viktigaste slutsatserna från studien inom de tre faserna av 

sponsorskapsrelationen. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning där intressanta 

aspekter från studien lyfts fram och bör studeras vidare. 

 

6.1 Återkoppling till syfte 
 

Syftet med studien var att kartlägga relationer mellan sponsorer och ideella 

elitidrottsföreningar genom att se relationen ur en kundlivscykel. Sedan utvecklades en 

teoretisk referensram utifrån teorier och en konceptuell modell kallad 

sponsorsamarbetslivscykeln hos ideella föreningar innehållandes tre olika faser; 

inledningsfasen, bibehållningsfasen och utvecklingsfasen. Studien visar att man kan se 

sponsorsamarbetet ur en livscykel, där sponsringen går igenom de olika faserna som 

innehåller olika steg. Resultatet visar att sponsorrelationen behöver ses som en 

dynamisk relation som förändras över tid och att vissa steg utvecklas med tiden. 

Resultatet från studien lyfter fram att beroende på vad det fanns för motiv bakom 

ingången i sponsorrelationen så spelar det in på vilken form som samarbetet tar. Om det 

bakomliggandet motivet är kommersiella anledningar kommer ett större fokus att sättas 

på att göra sponsorinvesteringar och sätta upp mål för samarbetet. Den visar även att om 

sponsorrelationen inte ingås på grund av personliga relationer är sannolikheten större att 

formella kontrakt används för att styra sponsorrelationen.  

 

Resultatet av studien lyfter framförallt fram att sponsorspecifika investeringar, 

samarbetsgraden och kommunikationen förändras över tiden. Den visar att i 

inledningsfasen är formella styrningsmekanismer och formell kommunikation mer 

vanligt än i kommande faser då de kommande faserna innehåller ett ökat samarbete och 

ömsesidigt beroende och en högre tillit och förtroende för varandra. Även 

sponsorspecifika investeringar förändras över tiden, där det från början är större 

monetära investeringar, men med tiden övergår det mer mot investeringar i tid och 

resurser för sponsorn. När sponsorspecifika investeringar är höga ökar även riskerna för 

sponsorn och det leder till att sponsorn kommer att förvänta sig att ett kunskapsutbyte 

sker mellan parterna för att bibehålla relationen.  

 

Aktivering blir också alltmer vanligt i utvecklingsfasen av sponsorrelationen, men detta 

begrepp är för snävt och bör breddas för att få en bättre förståelse över hur aktivering 

sker i sponsorrelationen. Aktivering kan ske i olika former och med olika syften, där 

syftena är att nå kunder, nå andra företag eller att nätverka.  

 

6.2 Det teoretiska och praktiska bidraget till forskning 
 

Nedan presenteras teoretiskt och praktiskt bidrag till existerande teorier för de olika 

faserna; inledningsfasen, bibehållningsfasen och utvecklingsfasen. 

 

6.2.1 Inledningsfasen 
 

Studiens främsta teoretiska och praktiska bidrag till forskning i sponsorrelationens 

inledningsfas är att studien vidare klarlägger hur relationen mellan olika faktorer inom 
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fasen relaterar till varandra. Framförallt ger studien en ytterligare tydlighet om hur olika 

motiv till ingåendet i en sponsorrelation kan påverka handlingsmönstret för sponsoren. 

Speciellt tydligt blir sambandet mellan de sponsorer som ingår en sponsorrelation med 

kommersiella motiv och därmed blir mer sannolika att göra stora sponsorinvesteringar, 

vilket leder till ett ökat fokus på målsättning. Än mer intressant blir det faktum att dessa 

sponsorer har ett högre fokus på gemensam målsättning, något som annars ter sig 

relativt outnyttjat i sponsor-sponsrad kontexten. Detta bör även skapa konsekvenser för 

hur den sponsrade beter sig i sponsorrelationen. Då kommersiella sponsorer har ett 

fokus på målsättning måste även den sponsrade parten förstå hur sponsoren vill skapa 

värde och ekonomisk vinning. Detta leder till att den sponsrade även måste utforma 

sponsorskapet för sponsorens bästa redan i sponsorskapets inledning.   

 

Ett annat bidrag studien ger till nuvarande forskning är hur formella kontrakt används 

mer troligt och frekvent när sponsorrelationen inte ingås på grund av personliga 

anledningar. Tidigare forskning har inte belyst sambandet mellan de två faktorerna 

(Farrelly, 2010; Urriolagoitia & Planellas, 2007), vilka i efterhand verkar logiska. Vad 

dessa två bidrag främst bidrar med är att påvisa den osäkerhet som råder i inledningen 

av relationen. Detta kan vidare tolkas på två sätt: (1) sponsorskapet blir allt viktigare för 

företagens marknadsföring, vilket gör att hårdare krav och styrningsmekanismer blir 

tydligare redan från starten av relationen samt att (2) sponsorskapet kan anses vara en 

affärsrelation där båda parter försöker vinstmaximera. Detta kan vidare kopplas till den 

tredje slutsatsen från studien, det vill säga att sponsorn har en tydlig idé om varför de 

ingick sponsorskapet. Sett från tidigare forskning är detta resultat den tydligaste 

skillnaden gentemot tidigare forskning, men även den mest logiska sett till de två 

tidigare bidragen.   

 

6.2.2 Bibehållningsfasen 
 

Studiens främsta bidrag till forskningen i bibehållningsfasen är att studien kan påvisa ett 

samband mellan att sponsorinvesteringar innebär högre risker för företagen vilket leder 

till att förväntningar stiger för att ett kunskapsutbyte sker mellan parterna. Detta är inget 

som tidigare forskning har kunnat dra paralleller mellan, men som framkommer som 

tydligt genom denna studie. Tidigare forskning har förvisso talat om kunskapsutbyte 

som ett viktigt element för att skapa en framgångsrik och meningsfull sponsorrelation 

(Farrelly & Quester, 2005; Farrelly, Quester & Burton, 2006; Urriolagoitia & Planellas, 

2007). Däremot har inget samband med risker i samband med sponsorinvesteringar, 

högre förväntningar samt krav på kunskapsutbyte kunnat påvisas genom tidigare 

studier. För den sponsrade parten innebär det att de måste hitta vägar för att utveckla 

kompetenser inom kunskapsutbyten för att därmed kunna utveckla sina 

sponsorrelationer. 

 

Andra bidrag till forskningen är att studien ger ytterligare klarhet i hur de informella 

styrningsmekanismerna inom sponsorrelationer utvecklar sig med tiden. Detta visar sig 

genom att studien kan påvisa att ett ökat samarbete och ömsesidigt beroende leder till en 

högre nivå av informella styrningsmekanismer samt att när de monetära 

sponsorinvesteringarna minskar så minskar behovet av formella styrningsmekanismer. 

Detta kan ses som en utveckling av relationen från inledningsfasen av relationen där 

investeringar och formella kontrakt fungerar som en drivande faktor till 

sponsorsamarbetet. I denna fas av relationen ses snarare samarbetet i sig som den 

drivande faktorn, vilket möjliggör en högre grad av informella styrningsmekanismer.  
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6.2.3 Utvecklingsfasen 
 

S2C-, S2B- och S2S-aktivering. Det tydligaste bidraget till forskningen från denna 

studies resultat är sättet som aktivering sker i utvecklingsfasen av sponsorskapet. Av det 

tidigare resonemanget, om en mer mångfacetterad aktivering än tidigare presenterat 

inom forskningen, vill studien presentera olika definitioner av aktivering. Den 

aktivering som tar form av tävlingar och direkt interaktion mellan sponsor och 

konsumenter bör benämnas som sponsor till kunder (S2C) aktivering som kan liknas 

med traditionell aktivering mot nya kunder. Aktivering som riktar sig mot andra 

sponsorer och företag bör benämnas som sponsor till företag (S2B) aktivering eller 

sponsor till sponsor (S2S) aktivering. Studien finner att S2C-aktivering i form av 

tävlingar existerar och eftertraktas av många sponsorer. Däremot ter de sig mer vanliga 

och mer användbara i fall där sponsorer aktivt söker att öka sin försäljning. Ökad 

försäljning är inte ett konstant eftertraktat mål för samtliga företag då anskaffandet av 

nya kunder ofta är förenade med stora kostnader. Därmed kan studien finna en 

förklaring till varför aktivering inte alltid tillämpas från sponsorer. En annan förklaring 

till varför S2C-aktivering är en bristvara inom många sponsorrelationer är den brist på 

tid och resurser som sponsorer vittnar om. Sponsorerna saknar ofta resurser för att på 

bästa möjliga sätt aktivera sponsorrelationen. Detta kan antingen bero på att sponsorer 

inte anser att den potentiella och traditionella aktiveringen inte motsvarar de potentiella 

vinsterna eller om sponsringsresurser läggs på annat håll är svårt att sia om. Om 

sponsorer väljer att inte aktivt upprätta tävlingar och dylikt i samband med match ställer 

det än mer krav på att den sponsrade behöver satsa på en bra mötesplats för sponsorer, i 

vilka sponsorer kan möta andra sponsorer och företag. 

 

Informell kommunikation och kunskapsutbyte. Denna studie bidrar även med en 

tydligare förståelse för hur kommunikation sköts mellan sponsor och sponsrad i denna 

fas av relationen. En slutsats från fallstudien är att det i viss mån sker informell 

kommunikation genom olika forum såsom personliga träffar, seminarier, sponsorträffar, 

event eller vid matcher. Dock behövs fortfarande formell kommunikation via mejl på 

grund av att vissa saker behövs i skrift samt att det är mindre tids- och resurskrävande. 

Det visar på att informell och formell kommunikation kompletterar varandra, men att 

informell kommunikation fortfarande sker mer i utvecklingsfasen än tidigare faser.  

 

Ett annat bidrag till forskningen är att det inte finns några rutiner för formellt 

kunskapsutbyte mellan den som sponsrar och blir sponsrad, vilket tidigare forskning 

påstår. Studien visar, från de tidigare faserna, att det existerar kunskapsutbyten samt att 

sponsorerna värdesätter denna aktivitet. Detta är något som även framkommer i 

utvecklingsfasen av relationen både ur ett S2B-perspektiv samt ett S2S-perspektiv. 

Däremot finns inga klara utvecklade system för hur kunskapsutbytet skall gå till på en 

rutinmässig basis, det verkar snarare som att kunskapsutbyte uppstår av sig själv genom 

diverse initiativ från personer inom organisationerna. Studien ger även en större klarhet 

i hur detta kunskapsutbyte sker mellan parterna inom relationen. I sponsorsamarbeten 

hos ideella föreningar sker framförallt ett kunskapsutbyte via ledaregenskaper från 

sportklubben till företagslivet, eftersom sportklubbar och framförallt elitklubbar präglas 

av starka ledare som har starka ledaregenskaper som går att applicera på företagslivet. 

Dock kan även kunskapsutbyte ske via föreläsningar, seminarier samt hur event 

arrangeras. Den som blir sponsrad i sponsorsamarbeten tar oftast till sig kunskap om 

säljtips som kan stärka elitklubben samt att företagen kan förenkla för sportklubben att 

bygga nya nätverk genom att öppna upp för potentiella ingångar till nya sponsorer.  
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Utveckling av passform mellan sponsor och sponsrad. Denna studie visar att 

passformen mellan sponsor och sponsrad inte förändras över tiden, något tidigare 

forskning menar. Studien visar att det beror på att sponsorn sällan har någon uppfattning 

kring hur den sponsrades varumärke har förändrats över tiden. Detta innebär alltså att 

passformen mellan sponsor och sponsrad är densamma under sponsorsamarbetets olika 

faser. Dock är värderingarna för den som sponsrar och blir sponsrad viktiga och att 

dessa delas mellan varje part. Även om den som sponsrar har låg uppfattning om hur 

lika båda parters varumärken är, anser de fortfarande att värderingarna för båda parter är 

viktiga och att det är viktigt att dem är lika varandra.  

 

Ännu en slutsats, som även stärks av existerande teorier, är att just den som blir 

sponsrad och dess framgångar är viktiga för sponsorsamarbetet. Det är även viktigt att 

framgångarna delas mellan parterna. Att både den som sponsrar och blir sponsrad är 

framgångsrika inom sina områden stärker samarbetet. Även i denna fas av samarbetet 

anses ett socialt ansvar vara en viktig faktor för samarbetet, då de som sponsrar vill 

stödja regionen och sina anställda med hjälp av sponsringen. Tidigare forskning har 

visat att detta oftast är anledningen till att ett sponsorsamarbete ingås, men slutsatsen 

här är att det fortsatt är viktigt även i de kommande faserna.  

 

Att den som blir sponsrad är professionell är också viktigt för att kunna utveckla 

sponsorsamarbetet. Sponsorer värderar högt att den som blir sponsrad har en 

professionell attityd och ett professionellt arbetssätt i relationen, samt att den som blir 

sponsrad verkligen lyssnar på vad sponsorerna efterfrågar av sponsorsamarbetet. Att 

den som sponsrar är tydlig med vad den vill få ut av sponsorsamarbetet är viktigt för 

sponsorsamarbetet och dess utveckling samt att kommunikationen mellan parterna är 

goda. Detta kan ligga i att sponsorer och sponsrad inte bara har ett utbyte av pengar mot 

sponsorrättigheter, utan söker ett djupare samarbete med god kommunikation, till vilket 

även en professionell attityd är ovärderlig. 

 

Även personligt intresse är en viktig faktor för att utveckla sponsorsamarbetet. Saknas 

ett personligt intresse från den som sponsrar för den sponsrades idrott, finns risken att 

samarbetet avslutas i ett tidigt skede. Genom ett fortsatt samarbete blir den sponsrades 

känslor starkare för den sponsrades aktiviteter samt att det personliga engagemanget 

ökar. Ytterligare en slutsats från fallstudien är att gemensamma mål inte sätts upp, utan 

att det är mer vanligt med individuella mål för den som sponsrar. Detta beror på att det 

dels är svårt att sätta upp gemensamma mål som båda ska nå eftersom det ofta kan vara 

stora skillnader mellan den som sponsrar och blir sponsrad. Därav sätts mer individuella 

mål för företagen. Dock är dessa svåra att mäta eftersom den som sponsrar ofta är 

sponsor till flera olika föreningar och event, därav kan man inte mäta exakt varifrån 

exempelvis en ökad omsättning kommer ifrån. Det försvårar individuell och gemensam 

målsättning av sponsorsamarbetet. 

 

6.3 Studiens begränsning 
 

Ingen studie kommer vara perfekt och kommer givetvis att innehålla begränsningar och 

denna studie är inget undantagsfall. Även om studien försökt undvika de flesta 

fallgropar har några möjliga begränsningar identifierats. Bland annat gavs studien på 

förhand en given tidsram, vilket i sin tur begränsade det antalet fallstudieobjekt. Hade 

mer tid kunnat tillgås hade antalet respondenter kunna ökats vilket hade gett studien en 
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mer generaliserande bild. En utökad tidsram hade även möjliggjort att studien hade 

kunnat genomföras longitudinellt där enskilda fall hade kunnat studeras över en längre 

tid. Detta hade kunnat ge intressanta inblickar i hur enskilda sponsorrelationer utvecklas 

över tiden.  

 

Det kan också diskuteras om studiens resultat färgas då båda fallstudieobjekten 

härstammar från samma stad. Det kan tänkas att sponsorerna är regionalt präglade och 

har en liknande mentalitet som inte finns på andra orter. Om så är fallet kan således 

resultaten från studien inte appliceras på andra regioner. Optimalt hade fler 

fallstudieobjekt från fler geografiska platser runt om i Sverige valts ut och studerats.  

Brist på tid, resurser och kontaktnät begränsade dock denna möjlighet.  

  

6.4 Förslag till vidare forskning 
 

Att undersöka sponsorskap genom ett livscykelsperspektiv förefaller sig vara relativt 

outforskat. Även om många studier nämner termer och teorier som kan appliceras på ett 

livscykelsperspektiv finns det begränsad forskning inom området. Det vore därfört 

intressant för fortsatta studier att bygga vidare på de teser som framställts i denna studie 

genom de kvantitativa analyserna. Genom vidare studier kan de framställda hypoteserna 

styrkas, förkastas eller göras om för att bättre spegla verkligheten. 

 

En annan intressant aspekt som kan lyftas för fortsatta studier är att replikera studien i 

en stad med en större population. Båda de studerade föreningarna verkar i medelstor 

svensk stad. Det skulle därför vara intressant att upprepa studien i en annan större stad. 

Detta är intressant ur två synvinklar, dels kan denna studies resultat stärkas eller 

förkastas. Den andra synvinkeln är att det finns en möjlighet att sponsorrelationen blir 

mer intim i en mindre stad då personerna kan ha personliga band med föreningen och 

sponsorerna kan ha en närmare relation med varandra sedan tidigare. I en större stad 

finns det möjlighet att relationen blir mer affärsinriktad och mindre personlig. Därmed 

är det logiskt att anta att sponsorer värdesätter andra attribut från den sponsrade än i en 

mindre stad.   

 

Denna studie finner att begreppet aktivering bör breddas och innefatta fler definitioner. 

Därmed skulle framtida studier kunna bygga vidare på begreppen och utveckla 

begreppen S2C-, S2B- samt S2S-aktivering. Det skulle även vara intressant för fortsatt 

forskning med fler studier som skulle kunna precisera när de olika tillvägagångssätten 

bör tillämpas och kartlägga vilka aktiviteter som bör användas.  

 

En annan viktig aspekt som bör lyftas inom forskningen på sponsorskap är att öka 

förståelsen varför inte bara relationer inom sponsorskap utvecklas, utan också förstå 

varför de avtar eller upphör. Denna studie har enbart fokuserat på nuvarande sponsorer, 

därmed har studien frångått att undersöka i de fall en långvarig relation avtar och 

avslutas. Det finns tidigare forskning inom området, dock har bara ett fåtal studier 

fokuserat på sponsorrelationer som misslyckas. I de intervjuer som genomfördes 

framkom det att sponsorer avsagt sig sponsoravtal när de ansett att relationen inte 

tillförde något värde för sponsorn. Av dessa anledningar skulle det behövas mer klarhet 

och förståelse för varför sponsorrelationer upphör. 
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BILAGA 1 – ENKÄT 
 

Företagsinformation 

1. Antal anställda på företaget: 

a. 1-9 

b. 10-49 

c. 50+ 

2. Antal år företaget sponsrat X:  

a. 0-3 

b. 4-10 

c. 11+ 

3. Hur många gånger har ni förnyat ert sponsoravtal med X? 

a. 0 

b. 1-2 

c. 3+ 

 

Inledningsfasen (Svarsalternativ var intervall 1-6) 

Motiv bakom sponsorskapsingåendet 

1. Vi ingick sponsoravtal med X för att ta socialt ansvar 

2. Vi ingick ett sponsoravtal med X för att visa vår finansiella styrka 

3. Vi ingick ett sponsoravtal med X för att vi ville bli förknippade med X 

4. Vi ingick ett sponsoravtal med X för att vår verksamhet och vårt varumärke gick 

att associera med X 

5. Vi ingick ett sponsoravtal med X för att vi anser att vårt eget varumärke 

kommunicerar samma värderingar som X 

6. Vi ingick ett sponsoravtal med X på grund av kommersiella anledningar 

7. Vi ingick ett sponsoravtal med X på grund av våra personliga relationer med 

personer inom X 

8. Vi vet inte varför vi ingick i ett sponsoravtal med X 

 

Specifika investeringar 

9. När vi ingick sponsoravtalet med X innebar det stora sponsorspecifika 

investeringar (pengar, tid och resurser) för oss 

10. Vi anser att stora sponsorspecifika investeringar (tid, pengar och resurser) ökar 

våra incitament att fortsätta sponsoravtalet 

 

Formella styrningsmekanismer 

11. När vi ingick sponsoravtalet med X var kontrakten väldigt formella 

12. Vi använder oss främst av formella kontrakt i sponsoravtalet för att säkerställa 

att X uppfyller våra förväntningar 

13. Vi anser att formella kontrakt är nödvändigt för att styra sponsoravtalet 

 

Specificering av mål och normer för sponsorsamarbetet 

14. När vi ingick sponsoravtalet med X satte vi upp gemensamma mål och normer 

för sponsoravtalet tillsammans med X 

15. När vi ingick sponsoravtalet med X satte vi upp egna interna mål för vad vi 

skulle uppnå med sponsoravtalet 

16. Vi anser att gemensamma mål och normer för sponsoravtalet är viktigt för att 

förlänga sponsoravtalet 

 



 

Bibehållningsfasen (Svarsalternativ var intervall 1-6) 

Ökat samarbete och ömsesidigt beroende 

17. Vi anser att vårt bibehållna sponsoravtal med X har bidragit till en ökad förmåga 

att nå våra kunder 

18. Vi anser att samarbetet med X har ökat med tiden vi har haft sponsoravtal med 

X 

19. Vi anser att vi tillsammans med X har strävat för att uppnå gemensamma mål 

20. Vi anser att vårt bibehållna sponsoravtal har bidragit till högre tillit mellan oss 

och X 

 

Informella styrningsmekanismer 

21. Vi anser att vårt fortsatta sponsoravtal med X har bidragit till en mer 

regelbunden kommunikation med X 

22. Vi värderar personliga kontakter med X högre än ekonomiska vinster i samband 

med sponsoravtalet 

23. Vi anser att vårt sponsoravtal med X är mindre beroende av formella kontrakt än 

vid första sponsoravtalet med X 

24. Vi anser att tillit och förtroende gentemot X bidrar till ett minskat behov av 

formella kontrakt i sponsoravtalet 

25. Vi anser att vår relation med specifika personer inom X är viktigt för fortsatt 

sponsoravtal 

 

Specifika investeringar 

26. Vi anser att våra sponsorspecifika investeringar (pengar, tid och resurser) har 

minskat med tiden 

27. Vi anser att de sponsorspecifika investeringarna (pengar, tid och resurser) som 

numer görs, oftare är av tids- eller personalkaraktär, snarare än i pengar 

28. Vi anser att våra sponsorspecifika investeringar (pengar, tid och resurser) görs 

för att utveckla våra gemensamma styrkor 

29. Vi anser att sponsorspecifika investeringar (pengar, tid och resurser) innebär 

högre risker för oss och därmed förväntar vi oss mer av X 

 

Kunskapsdelning 

30. Vi anser att vi tillsammans med X har ett gemensamt kunskapsutbyte. 

Exempelvis utbildningar, möte, seminarier etc. 

31. Vi anser att gemensamt kunskapsutbyte är viktigt för ett lyckat sponsoravtal och 

samarbete 

32. Vi anser att kunskapsutbyte ger oss möjlighet att kombinera idéer och tillgångar 

mellan oss och X 

  



 

BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE 
 

Företagsinformation och information kring respondenten 

1. Vilken befattning har du? 

2. Hur länge har du jobbat på företaget? 

3. Vilken typ av verksamhet sysslar ni med? 

 

Allmänna frågor 

4. Kan du berätta hur du ser på ert sponsorskap med Northland Basket? 

a. Berätta gärna mer om samarbetet. 

5. Vad anser du vara det viktigaste syftet med sponsorskapet i detta skede av 

relationen? 

6. Vad är det viktigaste skälet till att ni valt att fortsatt sponsorsamarbetet? 

a. Finns det andra skäl? 

 

Aktivering 

7. Bortsett från att betala en sponsringsavgift. Hur gör ni för att aktivera 

sponsorsamarbetet? 

8. Kan du berätta vilka investeringar/satsningar ni arbetar med i sponsorskapet? 

a. Varför dessa investeringar/satsningar och vad syftar de till? 

 

Informella styrmekanismer och kunskapsutbyte 

9. Kan du berätta hur kommunikation sköts mellan er och Northland Basket? 

10. Var god utveckla om/hur kunskap utbyts mellan er och Northland Basket  

11. Kan du berätta hur samarbetet med er och Northland Basket bidrar med att 

utveckla er egen organisation och vise versa? 

 

Utveckling av ursprunglig passform mellan sponsor och sponsrad 

12. Kan du berätta hur pass lika ni anser er vara med Northland Basket med 

avseende på värderingar, varumärken etc.? 

a. Har detta förändrats under åren ni samarbetat? 
13. Kan du berätta mer om målen ni satte upp i början av relationen och har ni uppnått 

dem? 

a. Har målen förändrats i takt med relationen? 

14. Finns något du saknar i relationen i detta skede? Både i hur den ser ut och hur 

den utvecklas i detta skede. 

 

  



 

BILAGA 3 – VARIABLER 
 

Inledningsfasen (FF 1) 

Motiv bakom sponsorskapsingåendet 

1 Ta socialt ansvar 

2 Visa finansiell styrka 

3 Sponsor vill bli förknippad med klubben 

4 Sponsorns varumärke kan associeras med klubben 

5 Sponsorns varumärke kommunicerar liknande värderingar 

6 Kommersiella anledningar 

7 Personliga relationer med klubben 

8 Vet ej varför sponsring ingicks 

Specifika investeringar 

9 Sponsorrelationen innebär stora sponsorinvesteringar 

10 Stora sponsorinvesteringar ökar incitament för fortsatt sponsorrelation 

Formella styrningsmekanismer 

11 Kontrakt är väldigt formella 

12 Formella kontrakt används för att säkerställa klubbens åtagande i 

sponsorrelationen 

13 Formella kontrakt är nödvändiga för att styra sponsorrelationen 

Specificering av mål och normer för sponsorsamarbetet 

14 Gemensamma mål och normer sattes upp vid ingången i sponsorrelationen 

15 Egna interna mål sattes upp vid ingången i sponsorrelationen 

16 Gemensamma mål och normer är viktigt för förlängning av sponsorrelationen 

Bibehållningsfasen (FF 2) 

Ökat samarbete och ömsesidigt beroende 

17 Bidragit till en ökad förmåga att nå kunder genom sponsorrelationen 

18 Samarbetet har ökat 

19 Strävar efter att uppnå gemensamma mål 

20 Högre tillit 

Informella styrningsmekanismer 

21 Mer regelbunden kommunikation 

22 Personliga kontakter värderas högt 

23 Mindre beroende av formella kontrakt 

24 Tillit och förtroende minskar behovet av formella kontrakt 

25 Relation med specifika personer är viktigt 

Specifika investeringar 

26 Sponsorinvesteringar har minskat 

27 Sponsorinvesteringar är av tids- och personalkaraktär 

28 Sponsorinvesteringar görs för att utveckla gemensamma styrkor 

29 Sponsorinvesteringar innebär högre risker och förväntningarna stiger 

Kunskapsdelning 

30 Gemensamt kunskapsutbyte sker 

31 Kunskapsutbyte möjliggör utbyte av idéer och tillgångar 

32 Gemensamt kunskapsutbyte viktigt för en lyckad sponsorrelation 

 



 

BILAGA 4 – KORRELATIONSMATRIS FF 1 
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BILAGA 5 – TOTAL VARIANS FÖRKLARAD FF 1 
 

 

 

 

 

 

Komponent 

Initialt eigenvärde 
Extraktionssummor av 

kvadrerade laddningar 

Roterad 

summa av 

kvadrerade 

laddningar 

Total % av 

varians 

Kumulativ 

% 

Total % av 

varians 

Kumulativ 

% 

Total 

1 5.431 33.946 33.946 5.431 33.946 33.946 3.961 

2 2.054 12.838 46.784 2.054 12.838 46.784 2.844 

3 1.502 9.388 56.172 1.502 9.388 56.172 3.872 

4 1.039 6.491 62.662     

5 .863 5.391 68.053     

6 .827 5.171 73.225     

7 .765 4.779 78.003     

8 .629 3.930 81.933     

9 .594 3.713 85.646     

10 .530 3.313 88.959     

11 .412 2.575 91.534     

12 .373 2.333 93.867     

13 .313 1.955 95.822     

14 .287 1.794 97.616     

15 .243 1.519 99.135     

16 .138 .865 100.000     



 

BILAGA 6 – KOMPONENTMATRIS FF 1 
 

 Komponent 

1 2 3 

4 Sponsorns varumärke kan associeras med klubben .749 -.320 -.099 

14 Gemensamma mål och normer sattes upp vid ingången i 

sponsorrelationen 

.746 .185 .077 

5 Sponsorns varumärke kommunicerar liknande värderingar 

som klubben 

.719 -.271 -.383 

3 Sponsor vill bli förknippad med klubben .678 -.203 -.420 

16 Gemensamma mål och normer är viktigt för förlängning av 

sponsorrelationen 

.657 .248 .370 

15 Egna interna mål sattes upp vid ingången i sponsorrelationen .617 .191 .323 

13 Formella kontrakt är nödvändigt för att styra 

sponsorrelationen 

.616 .503 .070 

9 Sponsorrelationen innebär stora sponsorinvesteringar .612 -.214 .462 

12 Formella nödvändigt för att säkerställa klubbens åtagande i 

sponsorrelationen 

.610 .562 -.207 

10 Stora sponsorinvesteringar ökar incitament till fortsatt 

sponsorrelation 

.602 -.233 .223 

6 Kommersiella anledningar .539 -.357 .460 

11 Kontrakt är väldigt formella  .514 .505 -.211 

2 Visa finansiell styrka .452 -.218 -.175 

7 Personliga relationer .022 -.650 .041 

8 Vet inte varför -.353 .419 .124 

1 Ta socialt ansvar .391 -.090 -.554 



 

BILAGA 7 – MÖNSTERMATRIS FF 1 
 

 Komponent 

1 2 3 

9 Sponsorrelationen innebär stora sponsorinvesteringar .796 -.053 -.015 

6 Kommersiella anledningar .779 -.213 -.038 

16 Gemensamma mål och normer är viktigt för förlängning av 

sponsorrelationen 

.655 .409 .076 

15 Egna interna mål sattes upp vid ingången i sponsorrelationen .601 .348 .033 

10 Stora sponsorinvesteringar ökar incitament till fortsatt 

sponsorrelation 

.574 -.039 -.221 

14 Gemensamma mål och normer sattes upp vid ingången i 

sponsorrelationen 

.446 .425 -.246 

12 Formella nödvändigt för att säkerställa klubbens åtagande i 

sponsorrelationen 

.045 .773 -.261 

11 Kontrakt är väldigt formella  -.001 .686 -.238 

13 Formella kontrakt är nödvändigt för att styra 

sponsorrelationen 

.313 .678 -.052 

7 Personliga relationer .163 -.606 -.246 

5 Sponsorns varumärke kommunicerar liknande värderingar 

som klubben 

.089 .058 -.813 

3 Sponsor vill bli förknippad med klubben .021 .113 -.795 

1 Ta socialt ansvar -.279 .137 -712 

4 Sponsorns varumärke kan associeras med klubben .375 -.020 -606 

2 Visa finansiell styrka .125 -.018 -474 

8 Vet inte varför -.152 .248 .463 



 

BILAGA 8 – KORRELATIONSMATRIS FF 2 
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BILAGA 9 – TOTAL VARIANS FÖRKLARAD FF 2 
 

 

 

 

 

 

Komponent 

Initialt eigenvärde 
Extraktionssummor av 

kvadrerade laddningar 

Roterad 

summa av 

kvadrerade 

laddningar 

Total % av 

varians 

Kumulativ 

% 

Total % av 

varians 

Kumulativ 

% 

Total 

1 5.928 37.049 37.049 5.928 37.049 37.049 5.609 

2 2.061 12.880 49.929 2.061 12.880 49.929 2.593 

3 1.482 9.262 59.191 1.482 9.262 59.191 2.027 

4 1.201 7.508 66.699     

5 1.088 6.803 73.501     

6 .840 5.249 78.750     

7 .658 4.111 82.860     

8 .560 3.501 86.362     

9 .428 2.678 89.040     

10 .361 2.255 91.295     

11 .341 2.134 93.429     

12 .283 1.769 95.198     

13 .239 1.493 96.691     

14 .219 1.366 98.057     

15 .180 1.126 99.183     

16 .131 .817 100.000     



 

BILAGA 10 – KOMPONENTMATRIS FF 2 
 

 Komponent 

1 2 3 

21 Mer regelbunden kommunikation .849 -.151 -.233 

18 Samarbetet har ökat .846 -.080 -.125 

20 Högre tillit .831 -.254 -.266 

19 Strävar efter att uppnå gemensamma mål .815 -.091 -.161 

28 Sponsorinvesteringar görs för att utveckla gemensamma 

styrkor 

.760 .161 .144 

17 Bidragit till en ökad förmåga att nå kunder genom 

sponsorrelationen 

.703 .022 -.183 

31 Kunskapsutbyte möjliggör utbyte av idéer och tillgångar .687 .450 .140 

30 Gemensamt kunskapsutbyte sker .658 .333 .097 

22 Personliga kontakter värderas högt .576 -.245 -.207 

25 Relation med specifika personer är viktigt .433 .077 .021 

29 Sponsorinvesteringar innebär högre risker och 

förväntningarna stiger 

.185 .640 .212 

24 Tillit och förtroende minskar behovet av formella kontrakt .395 -.636 .392 

23 Mindre beroende av formella kontrakt .355 -.620 .415 

32 Gemensamt kunskapsutbyte viktigt för en lyckad 

sponsorrelation 

.513 .586 .271 

27 Sponsorinvesteringar är av tids- och personalkaraktär .244 -.102 .663 

26 Sponsorinvesteringar har minskat -.029 -.027 .553 



 

BILAGA 11 – MÖNSTERMATRIS FF 2 
 

 Komponent 

1 2 3 

20 Högre tillit .926 -.128 -.027 

21 Mer regelbunden kommunikation .902 -.018 -.034 

18 Samarbetet har ökat .834 .082 .037 

19 Strävar efter att uppnå gemensamma mål .824 .053 .004 

17 Bidragit till en ökad förmåga att nå kunder genom 

sponsorrelationen 

.706 .126 -.077 

22 Personliga kontakter värderas högt .668 -.161 -.013 

28 Sponsorinvesteringar görs för att utveckla gemensamma 

styrkor 

.579 .373 .179 

25 Relation med specifika personer är viktigt .361 .180 .051 

32 Gemensamt kunskapsutbyte viktigt för en lyckad 

sponsorrelation 

.196 .754 .093 

29 Sponsorinvesteringar innebär högre risker och 

förväntningarna stiger 

-.085 .708 -.030 

31 Kunskapsutbyte möjliggör utbyte av idéer och tillgångar .443 .626 .051 

30 Gemensamt kunskapsutbyte sker .466 .495 .053 

27 Sponsorinvesteringar är av tids- och personalkaraktär -.048 .175 .690 

23 Mindre beroende av formella kontrakt .288 -.363 .680 

24 Tillit och förtroende minskar behovet av formella kontrakt .338 -.376 .672 

26 Sponsorinvesteringar har minskat -.263 .146 .518 

 


