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Abstract
The overall purpose of this thesis is to examine how a sponsorship relationship works over 
time. The purpose has been divided into two research questions: how to establish a 
sponsorship relationship and how to maintain a sponsorship relationship. Our case consists of 
the relation between the organization that will receive the contribution and the sponsor itself. 
We have implement interviews with the sport organization Luleå Basket and two of their most 
important sponsors, Swedbank and Luleå Energi. We have chosen to focus on sponsorship of 
sports organizations based on the fact that this kind of sponsorship is most common. Our 
conclusions of the research is that it is important to be clear about what result you want to 
have from the sponsorship and that it is important to have a good communication between the 
two organizations.
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1. Inledning
Kapitlet kommer att beskriva sponsorskapets bakgrund och vad det finns för viktiga 
föreställningar om ämnet. Fortsättningsvis beskrivs de definitioner som tagits fram inom 
sponsorskap av olika forskare samt hur de ser på sponsorskapet. Detta kommer i slutet av 
detta kapitel att mynna ut i uppsatsens syfte med underliggande forskningsfrågor.

1.1 Bakgrund

Varje dag är vi omgivna av mängder av marknadsföringsmeddelanden, exempelvis från 
televisionen, radion, tidningen eller webben (Keller, 2001). Marknadskommunikationens 
verktyg är enligt Meenaghan (1994) annonsering, personlig försäljning, publicitet, 
försäljningsarbete och sponsorskap som alla används för att nå ut till den önskande 
målmarknaden. Keller (2001) menar att det är viktigt att marknadsföraren har stor kunskap 
om de olika kommunikationsalternativen för att kunna kombinera och skapa en lyckad 
marknadsföringskampanj. De har till uppgift att övertyga, informera eller påminna köparen 
antingen direkt eller indirekt om företagets märke (ibid). Marknadsföringen har enligt Keller 
(2001) genomgått en stor förändring under de senaste 30 åren genom att nya kanaler har 
skapats, som exempelvis sponsorskap, samtidigt som den traditionella reklamen har fått 
minskad betydelse. Många forskare inom marknadsföring har sett ett paradigms skiftande från 
transaktions- till relationsmarknadsföring som utmärker sig av gemensamma fördelaktiga 
utbyten och hållna löften (Grönroos, 1994; Gummesson, 1997). Grönroos (1994) menar att 
varje enskilt transaktionsutbyte baseras på en tidigare transaktion och en förväntning på att en 
framtida transaktion ska komma att ske.

Meenaghan (1991) har sett att sponsorskapet kan spåras tillbaka till grekernas och romarnas 
kultur, men det moderna kommersiella sponsorskapet är ett nyare fenomen. Även om en viss 
kommersiell sponsring utfördes via radio i början av 1900-talet var det främst vid mitten av 
1960-talet som kommersiell sponsring började bli igenkänt (ibid). Enligt Meenaghan (1991) 
har man sett att sponsring ökat markant sen 1960-talet och under 1970-talet hade sponsring en 
omsättning på fyra miljoner pund i Storbritannien. År 1980 ökade det till 35 miljoner pund 
och 1990 beräknades det till 288 miljoner pund. Det har även visat sig att det främst är 
sportsponsorskap som ökat som ett kommunikationsmedel (ibid). År 2001 uppskattades det 
att 24,6 biljoner pund spenderades på sponsring världen över (Dolphin, 2003). 

Cornwell och Maignan (1998) har sett att det behövs ytterligare forskning för att öka 
förståelse av sponsorskap som ett strategiskt kommunikationsverktyg. Enligt Olkkonen 
(2001) är kunskapen bristande om relationerna inom sponsorskap. Kunskapen är begränsad 
om hur relationerna mellan den sponsrade organisationen och det sponsrande företaget 
utvecklas (ibid). Farrelly, Quester och Mavondo (2003) rekommenderar fortsatt forskning på 
att fastställa hur sponsorskapets relationer utvecklas på lång sikt. Farrelly et al påpekar även 
att forskning har gjorts på relationsmarknadsföring inom sport, men att det inte genomfördes 
någon empirisk undersökning. Man riktade också väldigt lite uppmärksamhet mot relationer 
inom sponsorskap (ibid). Grundat på detta har vi valt att studera relationen inom sponsorskap.
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1.2 Problemdiskussion

1.2.1 Sponsring med inslag av relationsmarknadsföring

Sponsring har enligt Cornwell och Maignan (1998) ansetts som ett komplement till den övriga 
marknadsföringsmixen där många objekt kan bli marknadsförda genom ett flertal olika 
aktiviteter, som exempelvis relationsmarknadsföring. Gummesson (2002) menar att 
relationsmarknadsföring har funnits länge som en central del hos många företag med
relationer, nätverk och samspel som underkomponenter. Det är däremot först på senare tid 
som termen börjat användas konsekvent, vilket har lett till att man sett en brist på ordentliga 
observationer och föreställningar av relationsmarknadsföring (ibid).

Conway och Whitelock (2007) har gjort en studie på relationsmarknadsföring inom sponsring 
av konst där de studerade nyckelelementen empati/orientering, erfarenhet/tillfredsställelse, 
tillit/förpliktelse och effektiv tvåvägskommunikation. Syftet var att undersöka om 
relationsmarknadsföring troligare ledde till framgång i jämförelse med 
transaktionsmarknadsföring (ibid). Conway och Whitelock (2007) kom fram till att ett högt 
värde av de olika elementen samt att tvåvägskommunikation tydde på en stark relation och 
envägskommunikation på en svag relation. Detta anses även av Grönroos (2004) som hävdar 
att tvåvägskommunikation innebär möjlighet till respons från den andra parten i den 
integrerade relationen. Det största problemet ansågs dock uppstå när det var en kombination 
av högt och lågt värde av de olika elementen eller högt värde av elementen men med en 
envägskommunikation (ibid).

Enligt Zineldin och Philipson (2007) är relationsmarknadsföring en av de äldsta 
marknadsföringsaktiviteterna, men samtidigt en av de man har minst kunskap om. Det är ett 
brett ämne som forskare angripit från olika perspektiv och definierat på olika sätt (ibid). 
Relationsmarknadsföring definieras enligt Wells, Moriarty och Burnett (2006, s 567) som den 
pågående process genom vilken företagen identifierar och upprätthåller kontakt med 
värdefulla kunder. Kotler och Armstrong (1996, s 11) definierar relationsmarknadsföring som 
processen att skapa starka och värdeladdade relationer med kunder och andra 
andelsinnehavare. Vi kommer i den här uppsatsen att hålla oss till definitionen av 
relationsmarknadsföring som Kumar och Reinartz (2006, s 314) tar upp:

Alla marknadsföringsaktiviteter som fokuserar på att etablera, utveckla och bevara 
lyckosamma utbyten mellan kunder, parters och det egna företaget.

Vi har valt denna definition för att vi anser att den passar vår uppsats om sponsorskap och hur 
man upprättar och bevarar en sponsorskapsrelation. Relationsmarknadsföring anser Olkkonen 
(2001) vara av stor betydelse för sponsorskap där starka relationer vanligen utvecklas. 
Farrelly och Quester (2003) har uppmärksammat att delad information, återföring och 
gemensam förståelse är kärndelar av skillnader mellan transaktions- och 
relationsmarknadsföring, vilket innebär att kommunikation är ett viktigt element i 
relationsmarknadsföringen och inom sponsring. Fahy, Farrelly och Quester (2004) menar att 
marknaden för sponsorskap idag är mer konkurrenskraftigt och utmanande eftersom det har 
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blivit vanligare med sponsring och att det därför är viktigt att sponsorskapsinvesteringar 
hanteras varsamt för att säkerställa dess effektivitet. 

1.2.2. Definition av sponsorskap

Det finns en del forskare (Meenaghan, 1991 & Olkkonen, 2001) som ansett att det varit svårt 
att komma överrens om en definition av sponsring. Även Jiffer och Roos (1999, s 11) anser
att sponsring är ett vagt koncept och att det uppstått problem vid definition av begreppet. 
Meenaghan (1991) påpekar att man vet väldigt lite om hur sponsring bedrivs, förutom 
övertygelsen om att implementeringen är en kritisk faktor gällande om sponsorskapet skall 
lyckas eller misslyckas. Även Olkkonen (2001) poängterar att trots att kommersiell sponsring 
är vanlig nuförtiden, har det visats väldigt lite intresse för att bedriva akademisk forskning 
inom området. Trots att ovanstående forskare funnit det problematiskt har det framtagits ett 
antal definitioner.

Czinkota och Ronkainen (2006, s 367) definierar sponsorskap som användning av en kampanj 
för att kommunicera ett intresse från företaget att associeras med ett specifikt evenemang 
vanligen sport eller kultur, eller ett ändamål som välgörenhet eller ett socialt intresse. 
Moriarty och Burnett (2006, s 464) använder sig av en liknande definition som vi valt att 
förhålla oss till i vår uppsats: 

Att företag stödjer ett event exempelvis ett sportarrangemang, konsert eller välgörenhet 
genom att donera pengar, varor eller tjänster. 

Anledningen till att ovanstående definition kommer att användas i vår uppsats är för att den 
konkret säger att företag hjälper en organisation genom gåva. Andra forskare menar att 
sponsorskap handlar om ett likställt utbyte mellan två parter. Dolphin (2003) har 
uppmärksammat att sponsorn ger ett finansiellt stöd till en fritids- eller sportaktivitet där 
sponsorn har ett affärsmässigt mål att få en återföring genom goodwill och public relations. 
Sponsring innebär att exempelvis ”ett företag eller en person åtar sig att bekosta eller på annat 
sätt ansvara för viss verksamhet och som utbyte får möjlighet att göra reklam eller PR i någon 
form” (Sponsring, 1995). Farrelly, Quester och Burton (2006) använder termen sportenhet när 
de talar om den organisation som blir sponsrad. Vi kommer att använda oss av termen sponsor 
när vi talar om det företag som sponsrar och sponsorenhet när vi talar om den organisation 
som bli sponsrad.  

I en studie gjord 2006 av Farrelly, Quester och Burton visade det sig att det finns en förväntan 
på att sponsorenheten ska leverera något tillbaka till sponsorn som investerat i deras 
organisation. Farrelly et al diskuterar hur synen på sponsorskap har förändrats under de 
senaste fem åren, där betydelsen har ökat att sponsorenheten ska återföra något till dess 
sponsor. Med återföring menas i denna uppsats att de två parterna ska leverera något tillbaka i 
sponsorskapsrelationen, både sponsorn och sponsorenheten. Det finns dock bristfällig 
information om sponsorns återföring eftersom det vanligen är ett finansiellt bidrag till 
sponsorenheten. Därför kommer vi till största del ta upp den återföring sponsorenheten ger till 
sponsorn, som ett tillbakaflöde av sponsorns finansiella bidrag så även sponsorn får ut värde 
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av relationen. Dagens problem ligger inte bara i att situationen hos sponsorenheterna har 
förändrats, utan att det dessutom är svårt att mäta värde inom en relation (ibid). Palmer (2000) 
har dessutom sett att det totala värdet av erbjudandet inom en relation kan öka med hjälp av 
det omgivande nätverket av relationer. 

En del forskare menar på att det är svårt att skapa ett likvärdigt utbyte i sponsorskapet, och 
Farrelly, Quester och Mavondo (2003) hävdar att utbyten inom sponsorskap vanligen är 
svårdefinierade. Utbyte kan vara enstaka transaktioner eller pågå över en längre tid samt söka 
värde från flera objektiv, vilket även kan vara kommersiell vishet, erfarenhet, kreativitet och 
färdighet (ibid).  Gwinner och Swanson (2003) anser att sponsring är ett effektivt sätt för 
företag att göra reklam på, men att alla kunder påverkas olika, vilket kan leda till ett 
ineffektivt sponsorskap med dålig återföring av värde. Även om det finns ett likvärdigt utbyte 
mellan två parter i en sponsorskapsrelation menar Jiffer och Roos (1999, s 44) att eftersom 
sponsorskapet handlar mycket om exponering, blir det svårt att mäta resultatet av en 
sponsorskapsrelation för att se vad sponsorns satsade pengar har lett till. 

1.2.3 Steg i sponsorskapsrelationen

Urriolagoitia och Planellas (2006) har tagit fram en modell över sponsorskapsrelationens 
livscykel som visas i figur 1. De har uppmärksammat tre olika stadier för relationens 
utveckling; formation, operation och outcome (ibid). Dessa tre stadier kommer vi att benämna 
som steg ett, steg två och steg tre.
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Figur 1. Sponsorskaprelationens livscykel.
Från “Sponsorship relationships as strategic alliances: A life cycle model approach” av L. 
Urriolagoitia & M. Planellas, 2006, Business Horizons 50, 160.

Steg ett har enligt Urriolagoitia och Planellas (2006) beskrivits som tiden när
sponsorskapsrelationen upprättas genom att parterna lär sig om varandra och kan forma 
villkor och mål för relationen utefter båda parters intressen. Steg två och tre beskriver hur 
sponsorskapsrelationen kan bevaras över tid (ibid). Steg två visar hur ett beroendeförhållande 
skapas mellan de två enheterna och steg tre kan antingen innebära att relationen förstärks eller 
försvagas och kan ibland leda till att den upplöses (Urriolagoitia & Planellas, 2006). Den 
gråsuddade delen över steg ett i bilden visar var sponsorskapsrelationen upprättas och den 
övriga delen visar relationens bevarande med olika riktningar som relationen kan komma att 
hamna i. Vi anser att även om upprättandet av en sponsorskapsrelation är viktigt, är det av 
ännu större betydelse att relationen bevaras på ett lämpligt sätt mellan de två parterna. Detta
leder till att det tar kortare tid att upprätta en sponsorskapsrelation än att långsiktigt bevara 
den. 

Problemdiskussionen visar att forskarna inom marknadsföring har sett en förändring från 
transaktions- till relationsmarknadsföring. Företag lägger mer kraft på att försöka skapa en 
god relation och samarbete med sina kunder och skapa ett långsiktigt utbyte för att utvinna 
konkurrensfördelar. Detta har även visats sig vara viktigt inom sponsorskapets relationer 
mellan sponsor och sponsorenheten för ett lyckat resultat. För att sponsorn och 
sponsorenheten ska kunna få en fungerande relation på sikt är det viktigt att veta hur de ska 
upprätta och bevara relationen. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur en sponsorskapsrelation 
fungerar över tiden mellan sponsorn och sponsorenheten.

Utifrån Urriolagoitia och Planellas modell över sponsorskapsrelationens livscykel har vi 
kommit fram till följande forskningsfrågor.

Forskningsfråga 1: Hur upprättas en sponsorskapsrelation?

Forskningsfråga 2: Hur bevaras en sponsorskapsrelation?
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2. Teori
I det här kapitlet behandlas den teori som ligger till grund för uppsatsen. Vår teori är 
uppdelad efter forskningsfrågorna där man kan se att forskningsfråga ett hör till den första 
fasen i Urriolagoitia och Planellas figur över sponsorskapsrelationens livscykel, den andra 
forskningsfrågan tar upp de resterande två faserna i figuren. Vi anser att för att kunna 
upprätta en sponsorskapsrelation måste kunskap finnas om sponsring, hur relationen kan 
komma att göra nytta för de båda parterna samt hur en sponsorskapsrelation skapas. För att 
bevara en sponsorskapsrelation krävs kunskap om sponsorskapsrelationens procedur, vilken 
verkan och återföring sponsorskapet har, hur nätverk kan komma att byggas upp runt 
relationen mellan de två parterna samt hur sponsorskapsrelationen kan komma att förändras 
eller avslutas. 

2.1 Hur upprättas en sponsorskapsrelation?

Enligt Urriolagoitia och Planellas (2006) modell av sponsorskapsrelationens livscykel 
upprättas relationen i steg ett där sponsorn och sponsorenheten skapar mål och villkor för 
deras fortsatta relation med varandra (ibid). 

2.1.1  Varför sponsra?

Relationer och relationsmarknadsföring skapas enligt Grönroos (2004) när den integrerade 
och planerade kommunikationen samverkas med interaktionsprocesser och utvecklar en 
gemensam strategi som implementeras på ett väl genomtänkt sätt. Grönroos (2004) anser att 
om kunden är nöjd med säljarens konsumtions- och produktionsprocess, kan en långsiktig och 
bestående relation följa, men enbart om säljaren har en direkt kontakt till sin kund.

Sponsorskapsrelationen består av sponsorn och sponsorenheten och Farrelly, Quester och 
Burton (2006) finner att sponsorns primära anledning till sponsorskapet är att använda 
sponsorenhetens profil för att definiera, stödja eller i specifika fall återupprätta deras egen 
profil för att kunna påverka perceptionerna och köpbeteendena hos målkunderna, 
affärsparterna och andra personer med stort inflytande i organisationen. Sponsorenheterna får 
däremot sina fördelar genom rättighet till ett betydande arvode samt en viss exponering från 
sponsorn (ibid). Farrelly et al påpekar att exponeringen uppstår genom att sponsorn får 
tillåtelse att använda deras varumärke och logotyp i kampanjaktiviteter för att framkalla en 
association med sponsorenheten. Meenaghan (1991) har sett att konsulter ofta rekommenderar 
företag att ägna sig åt sponsring eftersom det är relativt billigt i jämförelse med andra 
alternativ som exempelvis annonsering.

Effektiv relationsmarknadsföring leder enligt Ndubisi (2004) till kundlojalitet och till att 
kunderna gör upprepade köp. För att relationsmarknadsföringen skall bli effektiv måste den 
kulturella inställningen som samhället har där den appliceras vara positiv (ibid). Ndubisi 
(2004) har även funnit att relationsmarknadsföring har bäst effekt i små samhällen med många 
kvinnor och att äldre personer är mer lojala än yngre. 

Jiffer och Roos (1999, s 44) har sett att sponsring är mycket tidskrävande eftersom det kräver 
en stor del förberedelse och planering. För att sponsorskapet ska bli lyckat krävs mycket 
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arbete och en stor kunskap (ibid). Grönkvist (1999, s 45) hävdar att sponsorn måste lägga tid 
på att hitta en organisation att sponsra som har något liknande samband för att uppnå ett 
lyckat resultat.

Harwood och Garry (2006) anser att ett vanligt problem inom relationer är att parterna har för 
lite kunskap om deras olika roller i relationen och vilken relation som kan upprättas beroende 
på parternas storlek och vilken verksamhet de bedriver. Harwood och Garry (2006) 
poängterar att små organisationer kan komma att ha svårt att ingå i lönsamma relationer på 
grund av deras begränsade resurser som de har tillgång till för att kunna forma sociala 
utbytesprocesser med en partner (ibid).

2.1.2 Sponsorns och sponsorenhetens vinst på sponsorskapsrelationen

Sponsring har växt som ett kommunikationsverktyg, vilket även bidragit till en kraftigare 
konkurrens men samtidigt en chans för organisationerna att skapa en stark konkurrensfördel 
genom ett lyckat sponsorskapsprogram (Fahy, Farrelly & Quester, 2004). Amis, Slack och 
Berett (1999) menar att sponsorskapet kan hjälpa ett företag att skapa konkurrensfördelar och 
differentiera sig mot konkurrenterna med ett långsiktigt avtal.  

Farrelly, Quester och Mavondo (2003) förklarar att marknadsförare, tack vare sponsorskapet 
får möjlighet att skapa och introducera en idé om integration mellan idrottsutövare och 
företaget för att bygga upp konkurrensfördelar. Detta sker genom varumärkesstrategier och 
kommunikationsstrategier där marknadsföring av nya produkter eller tjänster designas och 
utvecklas (ibid).

I jämförelse med de andra av marknadskommunikationens verktyg kan sponsring enligt Jiffer 
och Roos (1999, s 14) vara en fördel när det gäller att träffa viktiga kunder. Den sponsrade 
aktiviteten ger en naturlig miljö att prata med kunderna (ibid). Detta har även studerats av 
Grönkvist (1999, s 14) som sett att sponsorskapet medför en möjlighet att skapa relationer i en 
positiv miljö för att exempelvis använda sponsorskapet som personalmotivation. Relationer 
mellan köpare och säljare förekommer främst mellan traditionella företag medan relationer 
inom sponsorskap involverar olika typer av organisationer (Olkkonen, 2001). Både publika 
och privata samt vinstdrivande och icke vinstdrivande organisationer kan vara delaktiga i 
sponsorskapsrelationer (ibid).

Grönkvist (1999, s 16) har även sett det som en fördel för sponsorenheten att utnyttja 
kundförhållandet och söka sponsorer bland deras produkt- och tjänstebehov, så 
sponsorbidraget behöver inte bestå av kontanter, utan kan exempelvis vara att flygbolag bidrar 
med flygbiljetter. Det är även vanligt att sponsorer lånar ut expertishjälp till sponsorenheten, 
exempelvis en ekonom som hjälper till med budgetarbetet (ibid).

2.1.3 Skapandet av en sponsorskapsrelation

Urriolagoitia och Planellas (2006) påpekar att det är i det första steget som parterna förhandlar 
fram villkoren som kommer att styra relationen och de implementerar överenskommelsen och 
upprättar relationen genom särskilda investeringar som på sikt kommer att skapa fördelar för 
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de båda parterna. I detta steg är utbyte av kunskap i fokus för att forma mål och upprätta 
standardiseringar som ska gynna relationen (ibid). 

Fahy, Farrelly och Quester (2004) har pekat på att även om de finansiella tillgångarna är en 
viktig och stor del av sponsorskapet räcker det inte enbart med dessa för att utveckla en god 
relation inom sponsorskap och bygga konkurrensfördelar. För ett lyckat sponsorskap krävs att 
sponsorn engagerar sig i sponsorenhetens verksamhet och inte bara ser involveringen som en 
förbestämd avgift som ska betalas (ibid). 

Farrelly, Quester och Mavondo (2003) menar att det är viktigt för sponsorn att förstå 
sponsorenhetens varumärke för att se om den matchar dens eget. Sponsorskapet består till stor 
del av kommunikation och sponsorn samt sponsorenheten binds ihop och blir beroende av 
varandra (ibid). Harwood och Garry (2006) uppmanar organisationer att matcha sina sociala 
mönster för att kunna erhålla strategiska fördelar utifrån relationen. Det är viktigt med 
förståelse av den andra partens verksamhet för att kunna skapa en långsiktig fungerande
relation (ibid). Fahy, Farrelly och Quester (2004) har även de uppmärksammat 
marknadsorientering som en viktig faktor i den inledande fasen av sponsorskapsprocessen 
vilket leder till större möjlighet att förstå konsumtions- och perceptionsmönstret hos 
intressenterna på deras partners marknad. En god marknadsorientering av den andra partens 
marknad leder även till en bättre förståelse av sponsorenhetens kultur som kan skilja sig från 
företagets egen kultur (ibid). Gwinner och Swanson (2003) har funnit att det är mer troligt att 
få ett bra resultat av sponsringen genom att man anpassar sponsringen efter sponsorenhetens 
intressenter. Man bör undersöka geografiska, demografiska, sociokulturella och psykologiska 
variabler när man gör en profil över intressenterna (ibid). 

Fahy, Farrelly och Quester (2004) påpekar att ovanstående bidrar till att kontrakten som 
upprättas normalt är på tre till fem år, med en förväntan om att kontrakten skall bli förnyade 
ett antal gånger. Genom denna långsiktighet kan sponsorn räkna med fördelar från en 
långsiktig association som kan bli ihopkopplad med deras varumärkesposition (ibid). 
Urriolagoitia et al ser kontraktet som ett verktyg för att de båda parterna aktivt ska kunna 
investera i aktiviteter som gynnar sponsorskapets effektivitet.

2.2 Hur bevaras en sponsorskapsrelation?

Harwood och Garry (2006) anser att motivet inom relationsmarknadsföring är att bevara de 
mest lönsamma relationerna. De har sett att det vanligtvis är de relationer med mest 
långsiktighet och lojala betalningsflödeshanteringarna, affärsutvecklingarna och tillväxten.
Urriolagoitia och Planellas (2006)  beskriver steg två och tre i sin modell som den process då 
ett beroendeförhållande skapas mellan de två parterna och hur relationen förstärks eller 
försvagas. 

2.2.1 Aktiviteter inom sponsorskapsrelationen

Enligt Urriolagoitia och Planellas (2006) börjar relationen bli starkare genom interaktioner 
under steg två och det skapas ett beroendeförhållande. Genom interaktionerna kommer tilliten
och kunskapen att förstärkas mellan de båda parterna, vilket bidrar till förståelse av den andra 
parten (ibid). Sponsorn och sponsorenheten hittar lösningar för att på bästa sätt sammanfoga 
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styrkor och resurser samt att göra gemensamma investeringar för att bygga en gemensam 
organisatorisk enhet (ibid). Sponsorskapsaktiviteter kan enligt Dolphin (2003) kräva stora 
investeringar och ibland vara en av företagets största utgifter när man satsar på en långsiktig 
sponsorskapsrelation.

Harwood och Garry (2006) förklarar att interaktioner som fokuserar på att fråga ut den andra 
parten i relationen och be den förklara information som kommit fram åstadkommer vanligen 
mindre lyckat resultat. Detta på grund av att det indikerar att den ena parten eller båda 
parterna inte har nödvändig stödjande kunskap i relationsfördelar när relationen redan 
existerar (ibid). Om en av parterna har bristfällig information om den andra parten när 
relationen har upprättats, kan det komma att hota den långsiktighet de flesta relationer strävar 
efter på grund av att parten inte skaffat sig tillräcklig information om den andra parten (ibid). 

Grönkvist (1999, s 45) ser på sponsring som en aktivitet som måste involveras i den övriga 
marknadsföringen och inte utföras enskilt. Amis, Slack och Berett (1999) diskuterar hur alla 
meddelanden inom marknadskommunikationen måste vara knutna till sponsorskapet för att 
göra sponsorskapet effektivt och skapa en samhörighet till sponsorenheten. Meenaghan, 
(1991) påpekar att om ett företags sponsorskapsprogram ska bli framgångsrikt måste vanligen 
andra marknadsaktiviteter användas för att stödja och skapa så många fördelar som möjligt för 
de båda parterna i relationen.

Zineldin och Philipson (2007) skriver att bevarandet av långvariga relationer kan behandlas 
under ämnet promotion, vilket också inkluderar personlig försäljning, annonsering, skyltning 
och servning. Wells, Moriarty och Burnett (2006, s 53) förklarar att relationsmarknadsföring 
drivs av kommunikation och för att lyckas förmedla det man vill kan man använda sig av ett 
IMC program. IMC står för integrerad marknadskommunikation vilket syftar till att förena 
alla marknadskommunikationsverktyg för att sända ut ett konsistent och övertygande 
meddelande som gynnar företaget (op cit, s 23). Exempel på 
relationsmarknadsföringsaktiviteter är att regelbundet skicka ut flyers och meddelanden till 
sina kunder för att uppnå lojalitet för ett visst varumärke (op cit, s 344). Grönroos (2004) 
påpekar att även om dessa promotionaktiviteter inte enskilt skapar en tvåvägskommunikation, 
kan de komma att bidra till att relationen bevaras genom att aktiviteterna ingår i en långsiktig 
integrerad kommunikationsprocess.

Genom att diskutera förslag av identifierade nyckelproblem hos de båda parterna i relationen 
finns det större möjlighet att lösa dessa och öka chansen för tillfredställelse i det långsiktiga 
perspektivet av relationen (Harwood & Garry, 2006). Morgan och Hunt (1994) menar att när 
väl förpliktelserna är nådda från köpare och säljare kommer relationen närma sig samarbete 
och långvarigt bevarande av relationen, så att parterna fortsätter att skapa positiva erfarenheter 
och lönsamma resultat. De beskriver att en relationsförpliktelse innebär att en part anser att en 
pågående relation med en annan part är viktig för att garantera maximal ansträngning för att 
bevara det, vilket innebär att den åtagande parten tror att relationen är värd att jobba på för att 
säkerställa att den kommer att bestå för obestämd tid (ibid). 
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Det finns enligt Harwood och Garry (2006) en tendens av bristande förståelse eller bekräftelse 
i utvecklingen av relationsprocessen, även om ursprungsanledningen är tydlig och klar för 
båda parter i relationen. En organisation måste ta ställning till om relationens fördelar väger 
tyngre än de eventuella problem som kan uppstå (ibid). Gummesson (2004) förklarar att 
många ledare i organisationer kan skrämmas av den långsiktiga relationsförbindelsen och 
tycka det verkar lättare att kvantifiera kortsiktiga vinster istället för att riskera att förlora vinst 
på grund av en misslyckad relation. I all relationsmarknadsföring är det viktigt med tillit och 
förpliktelser och adressera problem om risk, flexibilitet, styrka och återföring på gjorda
investeringar (Harwood & Garry, 2006).

2.2.2 Sponsorskapets återföring

Även när relationens grundegenskaper har formats kan det behöva utföras anpassningar efter 
eventuella förändringar hos någon av parterna eller av omgivningen (Urriolagoitia & 
Planellas, 2006). Dessa förändringar blir möjliga genom de rutinutbyten av kunskap som 
tidigare skapats och gör det genomförbart att kommunikation och bildning om den andra 
partens organisation vidarebehålls (ibid). Den informella informationsmekanismen kommer 
att öka mellan de båda parterna och deras individer (Urriolagoitia & Planellas, 2006).

Att ge värde till den andra parten är en av de viktigaste konkurrensfördelarna en organisation 
kan ha, vilket enligt Farrelly, Quester och Mavondo (2003) innebär att en resurs som önskas 
fungera som en konkurrensfördel måste vara värdefull för den andra parten. De betonar att det 
även är viktigt att ha en helhetssyn på värde inom sponsorskapet som vanligen består av 
upprepade utbyten av olika objektiv. Sponsorskapet består normalt av en serie utbyten som 
har ett inbördessamband i relationen (ibid). I dagsläget är det även svårt att mäta lönsamheten 
av en relation (Gummesson, 2004). Detta blir dock mer och mer efterfrågat efter en möjlighet 
att kunna få ett värde på sina relationer, vilket Gummesson (2004) definierar som ett 
långsiktig finansiellt nettoresultat av upprättande och bevarandet av en organisations nätverk 
av relationer.

Fahy, Farrelly och Quester (2004) har som åsikt att genom att ge återföring på investeringar i 
sponsorskapet kan den komma att utföras igen och ge nya fördelar vilket kommer leda till att
processen upprepar sig själv. Ett misslyckat sponsorskap kan vanligen ha sitt ursprung i att 
detta inte uppfylls, exempelvis genom att sponsorn enbart betalat en avgift till den sponsrade 
enheten och inte insett att de är mer involverade i sponsorskapet än på ett finansiellt plan 
(ibid). 

Enligt Gummesson (2002) kan värdet från ett erbjudande beskrivas som den tillfredställelse, 
den uppfattade kvaliteten och nyttan som det innebär för den andra parten. För att mäta dessa 
kan man exempelvis använda data från utförda kundundersökningar (ibid). Värdet av 
erbjudandet uppstår först när det är använt av någon och gett erfarenhet av tillfredställelse till 
användaren (ibid). Jiffer och Roos (1999, s 44) påpekar att det kan uppstå problem med att 
mäta resultat eftersom sponsorskapet handlar mycket om exponering och det kan vara svårt att 
se vad ens satsade pengar lett till. 
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Grönroos (2004) förklarar att värdet av en produkt eller tjänst som utväxlas mellan två parter 
kommer leda till att en existerande relation kommer att skapa ytterligare värde för båda 
parterna. Det kan exempelvis vara erbjudande av säkerhet samt en känsla av kontroll och tillit 
(ibid). Även Olkkonen (2001) menar att aktiviteter som utförs av två aktörer i en relation kan 
öka deras enskilda effektivitet och kunskap om varandras resurser kan resultera i ett 
genomtänkt tillvägagångssätt av en kombination av dessa. Olkkonen (2001) anser att genom 
att arbeta tillsammans kan båda parterna öka sin vinst.

2.2.3 Varumärkesexponering som återföring av sponsorskapet

När sponsorskapet har upprättats och stabiliserats kommer sponsorenheten ge värde till 
sponsorn eller medverka till att värde skapas genom exempelvis förbättra sponsorns 
varumärke, vilket kommer att generera konkurrensfördelar på marknaden för sponsorn (Fahy, 
Farrelly & Quester, 2004). 

Enligt Olkkonen och Tuominen (2008) finns det framförallt en stor nyttofaktor som en 
sponsor söker när de ska bedriva sponsring. Detta är att sponsringen ska medverka till 
medvetenhet om en produkt eller sponsorns profil (ibid). Quester och Farrelly (1998) menar 
att sponsorskap är viktigt för att bygga en rättvis bild av organisationens varumärke. Genom 
exempelvis sportsponsorskap vill sponsorn få sitt varumärke att bli förknippat med en starkt 
publicerad sport (ibid). Pope (1998) förklarar att många sponsorer vill att sponsorskapet ska 
mynna ut i en medvetenhet hos kunderna både av sponsorskapets aktiviteter och om 
sponsorns marknadsförda varumärke. Efter att kunderna har blivit medvetna om dessa vill de 
även lyckas med att få kunderna att känna igen och minnas detta vid ett potentiellt köp (ibid). 

Fahy, Farrelly och Quester (2004) anser att det finns två teoretiska faktorer som är viktiga 
inom sponsorskapet, nämligen varumärkesvärde och varumärkesuppbyggande. Det är viktigt 
att sponsorn har kunskap de grundläggande beståndsdelar hos den sponsorenhet som den vill 
associeras med för att kunna klargöra sponsorskapets underliggande objektiv (ibid). 
Sponsorenheten vill skydda sitt varumärke i sin omgivning men erbjuder sina sponsorer en
kommersiell ägodel av sitt varumärke (ibid). Fahy, Farrelly och Quester (2004) menar att 
sponsorenhetens profil har sitt ursprung från ett flertal olika källor i organisationen, som 
personligheter och färdigheter hos de exponerade i sponsorenheten, marknadsföringen av de 
egenskaper och den betydelsen av olika faktorer genom den konsumerande publiken. För att 
skapa värde i sponsorskapsrelationen är det enligt Fahy, Farrelly och Quester (2004) viktigt 
med komponenter som förpliktelse, tillit, erfarenhet och flexibilitet. Quester och Farrelly 
(1998) hävdar att sponsorskap har en stark fördel som ett marknadsverktyg när det gäller att 
bygga varumärken och det handlar om att överföra en positiv bild från den sponsrade 
organisationen till sponsorns egen varumärkesprofil. Sponsorskapskommunikation har en 
fördel till att lyckas med sin förmedling av budskap till kunderna jämfört med de övriga 
marknadsverktygen på grund av att kunderna anser att det är ett mjukare verktyg och mindre 
kommersiellt (ibid). 

När en sponsor visar lojalitet till sponsorenheten kan detta överföras på kunderna som i sin tur 
visar lojalitet mot sponsorns varumärke och produkter vilket medför att en stark association 
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byggs upp i kundens minne (Quester & Farrelly, 1998). De menar att ett varumärke kan 
förknippas med fördelaktiga känslor genom sponsorskap tack vare att en långvarig relation 
byggs upp mellan sponsorn och sponsorenheten (ibid). När förbindelsen blir tydlig kan det 
komma att leda till köp från kunderna (Quester & Farrelly, 1998). 

Olkkonen (2001) har tittat på ett sponsorskapsarrangemang mellan Nokia Mobile Phones
(NMP) och International Ski Federation (FIS), där NMP är huvudsponsor för FIS Snowboard 
World Cup. Tack vare sponsorskapet har NMP fått en möjlighet att öka sin medvetenhet och
förbättra sitt varumärke inom olika nivåer i målmarknaden (ibid). Enligt Olkkonen (2001) har 
sponsorskapet nått ett lyckat resultat mycket till följd av att NMP och FIS har kunnat matcha 
sina varumärken genom att se på dem båda som nytänkande, kreativa, fria och individuella 
samt att de båda organisationerna vill göra något annorlunda.

Farrelly, Quester och Burton (2006) anser att värde uppstår vid olika tillfällen i 
sponsorskapsrelationen. Sponsorenhetens värde uppstår vanligen relativt omedelbart när de 
får en inbetalning i början av sponsorskapet. För sponsorn däremot kan det dröja år innan de 
får avkastning på de investeringar de gjort i sponsorenheten (ibid). Grönkvist (2000, s 45) 
menar även han att återbetalningstiden vanligen är lång inom sponsorskap och lönsamheten 
för investeringarna vanligen inte kommer omedelbart. 

2.2.4 Byggandet av kommunikationsnätverk inom sponsorskapsrelationen

Olkkonen (2001) och Gummesson (2004) menar att när en sponsorskapsrelation upprättas är 
det vanligtvis två parter inblandade, nämligen sponsorn och sponsorenheten. Men det kommer 
med tiden visa sig att sponsorskapet innehåller fler aktörer som den ena parten eller de båda 
parterna har en relation till (Olkkonen, 2001). Kommunikation har tidigare tagits upp som ett 
viktigt element i framgångsrika relationer och i nätverk kan det handla om att utveckla olika 
språk som verbala, matematiska och grafiska för att kunna beskriva, analysera, tolka och 
kommunicera det komplexa klustret av relationer (Gummesson, 1996). Gummesson (2004) 
diskuterar ett av de viktigaste och relativt nya verktygen för kommunikation, nämligen 
Internet som kan fungera mer interaktivt än den tidigare existerande 
telekommunikationstekniken.  Gummesson (2004) anser att Internet ger möjlighet att lättare 
skapa ett stort och lönsamt nätverk mellan olika relationer och människor, men att man kan 
stöta på problem när det skapas en obalans mellan elektronisk kommunikation och mänsklig 
kommunikation. Gummesson påpekar att kommunikationssystemet byggs upp enbart genom 
elektroniska resurser och det mänskliga språket försvinner i relationen mellan de två parterna
(ibid).

Gummesson (2004) anser att för att kunna skapa en långsiktig relation måste man identifiera 
och beakta alla delar av interaktionsprocessen som produkter och service, serviceprocesser, 
information, sociala kontakter och finansiella aktiviteter. Övriga aktörer som kan vara 
delaktiga i sponsorskapsrelationen är reklambyråer, lokala eventorganisatörer och 
medienätverk (Olkkonen, 2001). På grund av detta kan sponsorskapet beskrivas som ett 
nätverk som adderar värde till de olika parterna (ibid). På det sponsorskapsarrangemang som 
Olkkonen studerade 2001 mellan Nokia Mobile Phones (NMP) och International Ski 
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Federation som huvudaktörer i sponsorskapet fanns där även ett betydelsefullt nätverk i deras 
omgivning, där exempelvis promotionfirman Worldwide Promotions ingick. Promotionfirman 
tog hand om de huvudsakliga operationella aktiviteterna inom sponsorskapet (ibid). 
Relationen mellan NMP och FIS var relativt låg och banden mellan de två parterna bestod till 
största del av ekonomiska och rättsmässiga faktorer, men båda hade dock starka band till 
promotionfirman som skötte det praktiska i relationen (ibid).

Man kan ur ett brett perspektiv se att nätverk formas av relationer, styrning, samhället samt 
livet själv i olika roller som chefer, arbetare, medborgare och människor (Gummesson, 2004). 
Kontakt finns enligt Gummesson (1996) inte bara mellan två eller flera människor utan även 
mellan människor och objekt, symboler eller organisationer, som bildar interaktioner inom 
nätverket och relationerna. Palmer (2000) menar att värdet av ett erbjudande kan öka med 
hjälp av ett nätverk av tillverkare, leverantörer och mellanhänder. Företaget kan även befinna 
sig i olika nätverk samtidigt bestående av olika aktörer (ibid).

2.2.5 Förändring eller avslutning av relationen

Urriolagoitia och Planellas (2006) menar att sponsorskapsrelationen är i ständig förändring 
och kan komma att tappa sin uppbyggda stabilitet. Detta kan leda till att relationen kommer 
att genomgå en förändring, avslutning eller en gradvis försämring (ibid). Olkkonen och 
Tuominen (2008) menar att konceptet relationsavmattning syftar till när relationen försvagas 
och avtar. Relationsavmattning kan vara början till en permanent avslutning av relationen, 
men kan också innebära att relationen bara försvagas (ibid). Harwood och Garry (2006) 
beskriver att företagen måste matcha sina sociala mönster för att skapa en lyckad relation och 
dessa tidigare utförda matchningar anser Urriolagoitia et al kan komma att upplösas och inte 
längre vara hållbara i relationen. Om processen däremot fortsätter i en positiv utveckling 
kommer samverkan mellan de båda parterna bli tydlig och kunna användas effektivt 
(Urriolagoitia et al).
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3. Metod
I det här kapitlet kommer vi att beskriva de val vi har gjort gällande vår metod för uppsatsen
och hur vi har genomfört vår studie.  Vi kommer även att beskriva de problem som vi har stött 
på under arbetets gång.

3.1 Litteraturstudier
Vi började med att söka information om sponsring och relationsmarknadsföring i den 
litteratur som var tillgänglig. Detta anser Denscombe (2000, s 187) är viktigt för att ta reda på 
vilka studier som redan gjorts inom området. Det är även viktigt att identifiera ett 
problemområde och se vilka luckor som finns i den forskning som redan är utförd (ibid). Vi 
började med att söka efter vetenskapliga artiklar i artikeldatabaserna Emerald Insight, 
EconLit, JSTOR och Ebsco. Sökord som vi använde oss av var: sponsor, sponsorship, 
relationship, relationship marketing, networks, Olkkonen och Gummesson. Dessa ord har vi 
använd både enskilt och i olika kombinationer med varandra för att öka antalet sökträffar. Vi 
har också använt oss av böcker från tidigare kurser inom marknadsföring för att hitta 
övergripande information om sponsring och relationsmarknadsföring. Slutligen har vi även 
tittat på gamla C/D-uppsatser som är relaterade till vårt forskningsområde för att få tips om 
källor att studera.

Vi hade redan innan litteratursökningen påbörjats kommit fram till att vi ville studera 
relationer inom sponsorskap. Anledningen till att det blev relationerna som var i fokus hade 
sitt ursprung i att vi tyckte det verkade som att goda relationer kunde leda till ett lyckat 
sponsorskap.  Detta medförde att vi kunde begränsa vår sökning vilket underlättade för att 
hitta relevant information för vår studie. Efter att vi gått igenom den litteratur som vi fann 
relevant kunde vi formulera våra forskningsfrågor.

3.2 Forskningsstrategi
Vi har valt att göra en fallstudie eftersom det är lämpligt vid småskaliga undersökningar och 
man fokuserar endast på en eller några få undersökningsenheter (Denscombe 2000, s 41). 
Fallstudien bör även ha forskningsfrågor som börjar med hur och varför (Yin 2007, s 22). 
Inför den här studien ansåg vi att det var bättre att använda oss av några få 
undersökningsenheter än att skaffa information från många. Genom att bara ha några få 
undersökningsobjekt kunde vi fokusera på att få djupgående information från dessa. 
Sponsring handlar mycket om relationer mellan olika aktörer och hur dessa påverkar 
varandra. Våra forskningsfrågor handlar om hur man upprättar och bevarar en 
sponsorskapsrelation. Grundat på detta har vi valt att göra en fallstudie. 

3.3 Fallstudieobjekt
Vi valde att ha själva relationen mellan sponsorn och sponsorenheten som fallstudieobjekt. 
Luleå Basket, Swedbank och Luleå Energi fungerade som informanter när vi utförde vår 
studie. För att kunna studera relationen ansåg vi att vi måste ha med informanter som blir 
sponsrade och de som bedriver sponsring. Luleå Basket är en lämplig organisation eftersom 
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de blir sponsrade av en mängd olika företag. Vi tyckte dessutom att det var intressant att 
studera en organisation som enbart sysslar med damidrott eftersom mycket av den forskning 
som tidigare gjorts främst fokuserar på herridrott. Luleå Basket är även en organisation som 
finns i vårt närområde vilket underlättar vårt arbete gällande kontakt med dem. Grundat på 
detta ansåg vi att Luleå Basket var ett bra val. Swedbank och Luleå Energi är två av Luleå 
Baskets största sponsorer och de var även två företag som Luleå Basket var intresserade av. 
Björn Hägg som är marknads- och sponsoransvarig på Luleå Basket trodde att Swedbank och 
Luleå Energi var två företag som skulle ge oss bra information, vilket gjorde att vi valde dessa 
företag på förslag av Hägg. 

3.4 Datainsamlingsmetod
Till detta arbete valde vi att använda oss av intervjuer som datainsamlingsmetod. Till vår 
hjälp hade vi två intervjuguider (Bilaga A och B) som vi utformat utifrån den teori vi har 
behandlat. Anledningen till att vi hade två intervjuguider var att vi gjorde intervjuer med både 
en organisation som blir sponsrad och två företag som sponsrar. Enligt Yin (2007, s 116) är 
intervjuer en av de viktigaste informationskällorna i samband med fallstudier. Detta beror på 
att de flesta fallstudier har fokus på något som rör människor (op cit, s 119). Denscombe 
(2000, s 132) poängterar att intervjuer är lämpligt om man vill ha djupgående information om 
ett ämne från ett litet antal informanter. Eftersom vi ansåg att vår studie krävde djupare 
information fann vi intervjuer som en lämplig datainsamlingsmetod. 

Vi har gjort semistrukturerade intervjuer eftersom det enligt Denscombe (2000, s 135) ger 
möjlighet för den intervjuade att utveckla sina svar och synpunkter. Man bör använda sig av 
en färdig lista med ämnen som skall behandlas men även vara förberedd på att behöva vara 
flexibel gällande ämnenas ordningsföljd (ibid). Semistrukturerade intervjuer kändes som ett 
bra val eftersom det gav intervjuobjekten möjlighet att utveckla sina svar. När det gäller 
ämnet relationer kan det vara svårt att få korta svar eftersom det består av en process med et 
flertal utbyten. 

Personerna som intervjuades var Ingrid Söderberg som är marknadschef på Swedbank i 
Norrbotten och Gunnar Eikeland som är verkställande direktör på Luleå Energi. Vi gjorde 
även en intervju med Björn Hägg som är marknads- och sponsoransvarig i Luleå Basket. 
Valet av just dessa personer berodde på att de var ansvariga för sponsringen för sitt företag. 
Intervjun med Ingrid Söderberg skedde på hennes kontor på Swedbank i Luleå och varade i 
30 minuter. Intervjun med Gunnar Eikeland skedde på hans kontor i Luleå och varade i 45 
minuter. Björn Hägg intervjuades på sitt kontor på Luleå Baskets kansli i Luleå och intervjun 
varade i 60 minuter. Samtliga intervjuer spelades in med en diktafon för att säkerställa att vi 
inte skulle missa någon viktig information. Vi skickade även intervjuguiden i förväg via e-
post för att ge intervjupersonerna möjligheten att förbereda sig.

3.5 Analysmetod
Analyskapitlet har benämningen Diskussion av fall och där har vi jämfört de svar vi fått från 
intervjupersonerna med den teori som vi använt oss av. Vi delade upp kapitlet efter 
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forskningsfrågorna och analyserade varje undersökningsobjekt var för sig. Detta gjorde vi för 
att det skulle vara enklare för läsaren att se likheter och skillnader mellan de olika 
undersökningsobjekten. Efter analysen följer kapitlet Slutdiskussion där vi har besvarat våra 
forskningsfrågor. 

3.6 Metodproblem
Vi har sett många likheter i den teori vi har studerat och avvikelserna mellan olika författare 
har inte varit påtagliga. 

Vi anser att tillförlitligheten i vår studie har ökat genom att vi använde oss av intervjuer. 
Eftersom vi intervjuat personer från båda parter i en sponsorskapsrelation fick vi möjlighet att 
se saken ur olika perspektiv, vilket bidrog till att tillförlitligheten ökade. Vi använde oss av 
semistrukturerade intervjuer vilket gav respondenterna möjligheten att utveckla sina svar och 
vi kunde undvika att ställa ledande frågor. Med semi-strukturerade intervjuer kunde vi även 
ställa följfrågor och på så sätt klargöra respondenternas svar och eventuellt be dem utveckla 
det. Detta är något vi ansåg ökade tillförlitligheten ytterligare. Innan vi utförde våra intervjuer 
fick vi våra två intervjuguider granskade av vår handledare samt andra studenter. Saunders, 
Lewis och Thornhill (2007, s 312) förklarar att vid semi-strukturerade intervjuer kan man 
använda sig av olika intervjuguider vid olika intervjuer. Vi valde att ha en intervjuguide för 
sponsorn och en för den sponsrade enheten, för att frågorna skulle bli möjliga att ställa på ett 
genomtänkt sätt. Intervjuguiden var konstruerad efter våra forskningsfrågor för att 
respondenterna skulle hålla sig till det väsentliga för vår uppsats och därefter få empiriskt 
material som var möjligt att analysera. För att kunna få bra svar skickade vi intervjufrågorna i 
förhand till våra respondenter. 

Vi spelade in samtliga intervjuer med en diktafon för att i efterhand kunna lyssna på 
intervjuerna i lugn och ro för att försäkra oss om att vi inte missat någon viktig information. 
Saunders, Lewis och Thornhill (2007, s 334) menar att genom intervjuinspelning får personen 
som intervjuar större möjlighet att koncentrera sig på vad respondenten säger och hur den 
säger det. De hävdar dock att en diktafon kan skapa en distans mellan intervjuaren och 
respondenten, samt att det kan hämma respondenten på vissa svar (ibid). Vi var därför noga 
med att före intervjun ägde rum fråga respondenterna via e-post om det gick bra att vi 
använde oss av en diktafon. Vi upplevde heller inte att våra intervjupersoner hade några 
problem med att samtalen spelades in och de verkade känna sig bekväma. Vi gjorde även 
löpande anteckningar under intervjuerna av saker som inte togs upp av diktafonen, 
exempelvis ansiktsuttryck och om respondenten tvekade på någon fråga. Detta är ytterligare 
en faktor som påverkade tillförlitligheten positivt. För att vi skulle få de respondenter från 
respektive företag med mest kunskap om ämnet, fick vi förslag av Björn Hägg på vilka 
personer som hade hand om sponsring i de företag vi skulle studera. På så sätt fick vi 
respondenter som var insatta i ämnet och ge sanningsenliga svar. 

Ett problem som vi hade var att det var svårt att göra generaliseringar utifrån våra resultat 
eftersom vi använde oss av relativt få undersökningsenheter. Saunders, Lewis och Thornhill 
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(2007, s 319) menar att semi-strukturerade intervjuer vanligen leder till att det inte går att göra 
någon generalisering för hela befolkningen eftersom bara ett fåtal personer blivit intervjuade. 
På grund av att vi hade en begränsad tid att utföra arbetet på ansåg vi att fler 
undersökningsenheter skulle leda till problem med att hålla sig till tidsramen. 
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4. Empiri
Kapitlet presenterar empirisk data som blivit framtagen till uppsatsen utifrån de tre intervjuer 
som vi har utfört. Företagen kommer att presenteras var för sig utifrån forskningsfrågorna.

4.1 Luleå Basket
Luleå Basket bildades 1979 och har tidigare varit en del av Plannja Basket. Luleå Basket har 
som vision att vara Sveriges ledande damelitklubb i Europa. De har som mål under 2008 att 
ha en omsättning på 4.5 miljoner kronor eller mer och ett publiksnitt på över 1200 personer 
under grundspelet. Luleå Basket ser det som viktigt att utveckla spelare från länet för att de
ska kunna ta en plats i laget, samt att ta in utländska spelare på positioner som inte finns bland 
lokala spelare. 

4.1.1 Hur upprättas en sponsorskapsrelation?

Varför sponsra?
Enligt Björn Hägg, marknads- och sponsoransvarig på Luleå Basket, är det bästa 
sponsorskapet när man kan utgå från respektive företag och se vad de vill ha ut från 
sponsringen. Hägg menar att den största fördelen med sponsorskap är exponeringstillfället 
och att de lokala aktörerna får synas enskilt eller på en dräkt. Luleå Basket har främst arbetat
efter att deras sponsorer ska synas på skyltar och få exponera sitt varumärke. Den andra stora 
fördelen är det nätverk som Luleå Basket bjuder in sponsorerna att blir delaktiga i. Köper de 
exempelvis årskort får de tillgång till VIP-rummet under Luleå Baskets matcher och får 
möjlighet att träffa andra företagare i Luleå kommun.

Sponsor och sponsorenhetens vinst på sponsorskapsrelationen
Hägg menar att förutom ekonomin som är det viktigaste i sponsorskapet är nätverket som de 
har bundit upp viktigt att utnyttja för att skapa mer attraktiva sponsorskap. Nätverket gör att 
de kan knyta samman fler nätverksträffar och bjuda in andra aktörer som de inte samarbetar 
med i dagsläget. Hägg menar att genom att finnas med i olika nätverk kan de komma närmare 
olika företag och därigenom skapa personliga kontakter. Luleå Basket har även sponsorer som 
skänker tjänster och produkter som exempelvis matchdräkter, skor, trycksaker eller olika 
kompetenser. I Swedbanks och Luleå Energis fall handlar det dock endast om finansiella 
bidrag.  Svårigheten med sponsorskap menar Hägg kan vara att de under en säsong känner att 
de inte mäktar med de åtaganden de har tagit på sig att göra eftersom organisationen är för 
liten. 

Den största utbytesprocessen som finns i sponsorskapsrelationen är framförallt pengar till 
Luleå Basket och exponering till sponsorn. De flesta sponsorer, bl.a. Luleå Energi, har årskort 
för att de ska kunna gå på matcher och personligen träffa publiken och kanske framförallt 
komma in i VIP-rummet och där träffa fler affärsbekanta. Hägg förklarar att eftersom Luleå 
Energi har hela kommunen som potentiella kunder, både privata och affärskunder är det bra 
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att träffas i idrottssammanhang för att komma åt sina kunder. Hägg är av uppfattningen att 
affärer kan göras vart som helst och att idrottsplatser är ett bra ställe att göra affärer på. 

Skapandet av en sponsorskapsrelation
När Luleå Basket ska söka efter nya sponsorer utgår de alltid från deras befintliga kundgrupp, 
vilket är drygt 200 aktörer. Luleå Basket ser till de företag som vill synas utåt genom att 
studera annonserar i media och ringer sedan upp dessa företag, vilket fungerar som 
traditionell försäljning. Luleå Basket jobbar även med uppsökande försäljning genom att åka 
runt till olika företag, men det har skett i begränsad mängd på grund av tidsbrist. Luleå Basket 
har dock anställt en ny säljare som kommer att ta hand om majoriteten av föreningens 
nyförsäljning. När Luleå Basket försöker sälja in sig till företag försöker de trycka lite extra 
på att de är en dam elitförening med stor andel kvinnor i publiken, vilket de ser som en styrka 
eftersom det är någonting unikt i Norrbotten. Hägg tar som exempel att om ett företag har sin 
verksamhet inom damkläder borde Luleå Basket vara ett starkt alternativ till sponsring. På 
detta sätt försöker Luleå Basket öppna upp diskussionen med en potentiell ny sponsor.

Hägg har märkt att Luleå Energi är väldigt intresserade av idrott och basket och då även 
idrottande damer. De vill genom sponsorskapet med Luleå Basket skapa en helt jämn 
fördelning mellan män och kvinnor gällande deras sponsring av elitlag. 

När det gäller Swedbank är Luleå Basket kunder hos dem och Swedbank har också sett till att 
Luleå Basket kunnat överleva genom att de stöttade dem för 4-5 år sedan genom att se till att 
Luleå Basket blev av med sina skulder. Därför är Swedbank en av Luleå Baskets viktigaste 
samarbetspartners historiskt sett, men de har inte lika stark kontakt idag.

Luleå Basket har traditionellt sett bara försökt få in pengar från sina sponsorer utan att varken
ha kundvård eller diskussioner med sina sponsorer om deras sponsorskap med Luleå Basket.
Hägg berättar att Luleå Baskets kontrakt med sponsorerna ligger i 99 % av fallen på ett år. 
Han menar att anledningen till att kontrakten är korta är för att avtalen varit små. Genom att 
ha korta avtal har Luleå Basket snabbt kunnat jobba upp ett antal aktörer på högre nivåer. De 
har som plan att knyta upp deras 10-15 största sponsorer på åtminstone tre års kontrakt för att 
möjliggöra för Luleå Basket att jobba med kundvård, kommunikation, webb med mera som 
de vill förbättra i sponsorskapsrelation. Luleå Basket vill kunna känna en trygghet under tre 
års tid för att kunna jobba strategiskt med olika frågor.

4.1.2 Hur bevaras en sponsorskapsrelation?

Aktiviteter inom sponsorskapsrelationen
Kommunikationen mellan Luleå Basket och deras sponsorer är idag begränsad. Hägg påpekar 
att de därför tänkt skicka ut månadsbrev och dylikt till sina sponsorer under kommande 
säsong. Sponsorerna kommer även få mer kontinuerliga träffar, bl.a. en inför säsongen där de
kommer att presentera laget. Under mitten av säsongen kommer det att finnas en träff där det 
framförs hur det går för laget och i slutet kommer det vara en avslutning och utvärdering av 
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säsongen. Luleå Basket har tidigare ägnat lite tid till utvärdering av sponsorskapet, men ska
börja ägna mer tid åt detta och utföra en professionell utvärdering. Hägg förklarar att 
relationerna till Luleå Energi och Swedbank har varit relativt starka, om man jämför med de 
andra sponsorerna, men menar att de har jobbat generellt lite med alla sponsorer på grund av 
tidsbrist. Hägg menar att de har sett ut så att de har haft en träff, slutit ett avtal och sen har 
avtalet löpt under en säsong. Sedan har en ny träff skett inför kommande säsong. Sponsorerna 
har därför inte fått någon kontinuerlig återföring, förutom några utskick med lite information 
om vad som sker i föreningen. 

Sponsorskapets återföring
Det finns företag som bara vill skänka Luleå Basket pengar, utan någon konkret återföring, 
mer än att få stödja dambasketen i Luleå. När företagen själva säger att de inte är intresserade 
av någon återföring lägger Luleå Basket inte ner någon tid på det. Men de andra företagen
som är intresserade av att ha relationer med Luleå Basket i olika sammanhang försöker Luleå 
Basket åstadkomma det. Hägg säger att de kommer att jobba mer utifrån strategin med 
lösningar som ger vinst för båda partner, vilket innebär att Luleå Baskets samarbetspartners 
ska få ut någonting av den summa som de lägger hos dem. 

Hägg förklarar att Luleå Basket vill öppna upp en diskussion med alla sponsorer och fråga 
vad de vill ha ut av sponsorskapet. Tidigare har Luleå Basket och sponsorn haft ett avtal och 
skrivit ett nytt avtal utifrån föregående. Luleå Basket känner att de har så pass god ekonomi 
att de vill börja jobba för att förstärka sina relationer. De vill veta vilken situation företagen 
befinner sig i när ett avtal ska upprättas och vad företagen är mest intresserade av. 

Varumärkesexponering som återföring av sponsorskapet
Sponsring är ett relativt bra sätt på lokal nivå för att komma ut med ett varumärke till en 
publik relativt snabbt. Hägg menar att företag som sponsrar en idrottsklubb får sin exponering
i ett positivt sammanhang. Eftersom Luleå Basket har damer som exponeringsobjekt sänder 
det positiva signaler i samhället. Hägg ser sponsring som någon slags strategi för att bygga 
upp ett varumärke. Om man som företag vill sälja mer eller har problem med någonting så är 
det enligt Hägg bra med ett nätverk och då är en idrottsklubb en bra ingångsport. Hägg 
berättar att Luleå Basket kommer att gå in i ett samarbete med ett rikstäckande företag som 
heter Sponsor Inside som sysslar med mediatracking. De har möjlighet att ta fram hur mycket 
laget syns i media och hur mycket det är värt i pengar. Sponsor Inside studerar alla annonser i 
radio, tv och tidningar. Det värde de får fram kommer Luleå Basket att leverera till alla 
samarbetspartners för att de ska kunna se vilket värde de rent exponeringsmässigt får ut av 
sponsorskapet. Luleå Basket ska även börja med webtracking, vilket mäter webbens 
marknadsföringsvärde.

Byggandet av kommunikationsnätverk inom sponsorskapsrelationen
Hägg berättar att Luleå Basket har ett samarbete med Norrbottensteatern sedan 2-3 år tillbaka 
där de försöker skapa ett nätverk. Luleå Basket köper in en teater två gånger per år och 
försöker träffa sina sponsorer under trevliga former utanför basketplanen för lite 
nätverksskapande i samband med en trevlig tillställning. Ett annat företag som Luleå Basket 
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samarbetar med är ett företag som heter Cascade Creative Media som är med i ett flertal 
utvecklingsprocesser av Luleå Baskets marknadsföring. Andra aktörer som är delaktiga i 
relationerna till sponsorerna är Vinter, Luleå grafiska samt Skylt och reklam.

Förändring eller avslutning av relationen
Hägg menar att Luleå Basket har massor med idéer för att utveckla relationen till deras 
samarbetspartners, men som de inte haft tid att genomföra. De vill komma ut med mer 
kontinuerlig information om vad som händer, samt att ha fler face-to-face möten, framförallt 
med deras 50 största samarbetspartners. Luleå Basket håller på att göra en 
organisationsförändring som innebär att de inte bara kommer att syssla med försäljning utan 
även med kundvård och utveckling av relationer. Luleå Basket vill som tidigare sagts skapa 
mer vinnar/vinnar situationer där det inte bara är pengar som ges ut utan att sponsorerna också 
får någonting tillbaka. Här kommer även utvärderingen in som innebär att Luleå Basket vill 
föra en diskussion med sponsorerna om vad de känner inför samarbetet och vad som kan 
utvecklas i framtiden.

4.2 Swedbank
Swedbank har i dagsläget 459 kontor runt om i landet och cirka 4,5 miljoner kunder 
(Swedbank A). Deras önskan är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader 
där de är verksamma (Swedbank B). All sponsring som Swedbank ska delta i ska stärka 
bilden av banken (Swedbank C). Swedbank har som policy att alltid skriva avtal med de som 
de sponsrar och lokala avtal skall utgå från den lokala marknadens förutsättningar och alltid 
resultera i aktiviteter och affärer (ibid). Swedbank strävar också efter en ungdomsprofil i 
deras sponsoravtal eftersom då etablerar banken tidigt relationer och bygger långsiktigt upp 
bankens varumärke (ibid).

4.2.1 Hur upprättas en sponsorskapsrelation?

Varför sponsra?
Swedbank har enligt Ingrid Söderberg, marknadschef på Swedbank i Norrbotten, som mål att 
vara den bästa banken för många människor. Banken skall vara engagerad i olika grupper i 
samhället och det är därför de också bedriver sponsring. En fördel som Söderberg ser med att 
sponsra just Luleå Basket är att det gått väldigt bra för dem och att de känner att de vill stödja 
både herr- och damidrott. Just att Luleå Basket är en damförening ser Söderberg som en stor 
fördel samt att Luleå är en basketstad. En annan faktor som spelar in varför de valt att sponsra 
Luleå Basket är att de är kunder hos banken och därför är banken villiga att bidra med 
sponsormedel. Ytterligare en orsak är att många av Swedbanks kunder går och ser på 
matcherna och att det är ett bra sammanhang att synas i.  

Sponsorns vinst på sponsorskapsrelationen
Swedbank sponsrar med pengar och i gengäld ska Luleå Basket exponera med Swedbanks 
varumärke. Swedbank ska ha sin logotyp på matchtröjan, vara matchvärd samt synas i 
matchen och matchprogrammet för att få ut sitt budskap. Luleå Basket har olika sponsorpaket 
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som de säljer och Swedbank får då matchprogram, årskort och matchboll vid slutspelet, allt 
enligt avtalet. Detta är utöver den exponering de får. Söderberg känner även att man skulle 
kunna göra lite mer aktiviteter tillsammans med Luleå Basket än vad man gjort tidigare. 

Skapandet av en sponsorskapsrelation
Det som Swedbank får ut av sponsorskapsrelationen med Luleå Basket beror på vad de 
kommit överrens om i avtalet. Här känner Söderberg att de skulle kunna göra ännu mer än vad 
de tidigare gjort. Söderberg säger att det är när man skriver sponsoravtalet som möjligheter till 
affärer finns och det är då man ska lägga fram det man vill ha ut av sponsorskapet. Avtalet 
skall följa bankens värderingar som är god etik och moral. Idag har Swedbank och Luleå 
Basket bara ett års avtal och det är ny förhandling varje år. Söderberg tar upp ett exempel från 
kontraktet som var mellan 2002-2003 där det står att ”Luleå baskets damer ska uppträda som 
goda förebilder för basketsporten och för företaget”. Hon påpekar att det var bra att även 
Luleå Basket ska vara bra förebilder. Något som Swedbank försöker jobba in i avtalet är att så 
många som möjligt ska känna att de betyder någonting, även i laget, men tycker att det kan 
vara lite svårt när man är en bank. Sen påpekar Söderberg att en idé skulle kunna vara att ha 
med spelarna på kundaktiviteter och att de kan vara med och prata och hjälpa till. Söderberg
ser det som någonting bra eftersom spelarna är kända.

De liknelser som Söderberg ser mellan Swedbank och Luleå Basket är att kontorscheferna 
också ska försöka få ihop ett lag bland personalen. Hon tar som exempel teambuilding 
eftersom det är någonting coachen i basketlaget också håller på med för att få alla att göra sitt 
bästa. Swedbank har dock inte använd Luleå Baskets coach som någon föreläsare för 
personalen men de har haft Plannja Baskets coach David Visscher som föreläst om hur han 
skapar teamkänsla och motiverar alla att de skall göra sitt bästa. Detta kan Swedbank tänka 
sig kan vara en bra idé för framtiden.  

4.2.2 Hur bevaras en sponsorskapsrelation?

Aktiviteter inom sponsorskapsrelationen 
Swedbank har en budget där det finns skrivet hur mycket pengar som skall gå till sponsring. 
Överlag så har deras marknadsbudget gått ner och har minskat ganska mycket sedan det 
”glada 80-talet”, som Söderberg uttrycker det. Då betalades det ut ganska stora summor vilket 
det inte gör längre. Eftersom Swedbanks lokala marknadsbudget inte är så stor kan de heller 
inte vara med och sponsra stort. Söderberg kan inte säga någon procent på omsättningen som 
går till sponsring, utan det varierar från år till år. De stora sponsorkontrakt som Swedbank har 
idag i koncernen är med fotbollsförbundet och längdskidlandslaget och det är något som hela 
koncernen drar nytta av. Sedan väljer man själv att gå in på den lokala marknaden utifrån sin 
egen marknadsbudget och Swedbank har valt att vara med i Luleå Hockey, Plannja Basket 
och Luleå Basket. Söderberg är av åsikten att det är ett samhällsansvar att vara med och 
sponsra eftersom idrottarna presterar bra.
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Kommunikationen mellan Swedbank och Luleå Basket innefattar inga möten utan de skriver 
avtalet och sedan vet Swedbank när matcherna är och de får ett matchprogram. Söderberg
säger att det är lite grann upp till dem också att göra någonting. De brukar få e-post när det är 
match, men de har inte kontinuerlig månadskontakt. Det är heller inte frågan om någon 
tvåvägs kontakt utan det är Luleå Basket som konverserar med Swedbank, men de gör upp i 
avtalet i förväg om vad de ska vara med på. Söderberg säger att Luleå Basket själva är ganska 
aktiva när det gäller att vara med på VIP-träffar som de har före matcherna för sponsorerna. 
Sedan poängterar Söderberg att det även är upp till sponsorföretagen själva att också delta på 
dessa träffar.  

Bevarande av relationen sker i kontraktsavhandlandet och sen är Luleå Basket som tidigare 
sagts även kund hos Swedbank. Ordförande i Luleå Basket och chefen på Swedbank brukar 
även träffas, vilket bidrar till att Söderberg tror att Swedbank och Luleå Basket har en bra 
relation. Hon säger att relationen flyter på bra och att Luleå Basket har sina rutiner för att 
hålla sina sponsorer varma. Swedbank gör inte något utom när de ska vara matchsponsor då 
de är på plats på matchen. Sedan har Swedbank som sagts tidigare även årskort som gör att 
personalen har möjlighet att gå på matcherna. 

Sponsorskapets återföring
Den främsta återföring som Swedbank får i sponsorskapsrelationen med Luleå Basket är 
enligt Söderberg samhällsansvaret. Hon säger att det känns bra att vara delaktig i dambasket. 
Det som Söderberg önskar att de kunde få som ytterligare återföring är att fler skulle bli 
kunder hos banken. Hon tar som exempel att folk skulle känna att Swedbank var med i 
dambasketen och därför skulle fler folk vilja vara kund i banken, att man skulle ha mer den 
kommunikationen på medlemsmöten. Söderberg poängterar även att det är också upp till 
Swedbank att få igång denna process, men att det är en önskning av henne som marknadschef.   

Varumärkesexponering som återföring av sponsorskapet
Sponsringen handlar väldigt mycket om varumärkesexponering. Luleå Basket får en summa 
pengar och i gengäld ska Swedbanks varumärke exponeras genom att ha logotypen på 
matchtröjan, vara matchvärd och synas i matchprogrammet. 

Byggandet av kommunikationsnätverk inom sponsorskapsrelationen
Swedbank och Luleå Basket har inga fler aktörer inblandade i sin relation. Swedbank hämtar 
allt material som behövs för exponering från koncernen som exempelvis skyltar. Koncernen 
har också riktlinjer för exponering och aktiviteter och har förslag på hur det ska skötas. 
Söderberg poängterar att Swedbanks logotyp är ganska speciell och kan vara svår att trycka 
för andra. 

Förändring eller avslutning av relationen
Söderberg säger att Swedbank och Luleå Basket inte har några konkreta projekt i dagsläget 
för att utveckla sponsorskapsrelationen. Hon poängterar dock att det är lite svårt att säga 
eftersom det inte varit förhandlingar om kommande säsong än och alla förändringar sker i 
samband med att man skriver avtalen. Vidare säger Söderberg att Swedbank har gått ner i 
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pengasummor angående sponsring i allmänhet. Detta säger hon beror på att deras 
marknadsbudget har minskat vilket leder till att nedskärningar måste göras. Detta beror dock 
inte på att Swedbank är missnöjda med Luleå Basket.

4.3 Luleå Energi
Luleå Energis affärsområden är fjärrvärme, elhandel, elnät, bredband och bioenergi. Luleå 
Energi ägs till 70 % av Luleå kommunföretag AB, vilket innebär att det är luleåborna själva 
som är delägare i företaget. De övriga 30 % ägs av Vattenfall AB. 

4.3.1 Hur upprättas en sponsorskapsrelation?

Varför sponsra?
Gunnar Eikeland på Luleå Energi är av åsikten att den största fördelen med att bedriva 
sponsring är det kommersiella värdet det ger. Det är också viktigt att kunna ge något till 
idrottslivet i staden, exempelvis genom att sponsra ett ungt flicklag. Sponsring handlar både 
om ”good citizenship” och kommersiell sponsring och Luleå Energi bedriver båda två. ”Good 
citizenship” handlar om att exempelvis sponsra ett ungt flicklag, men inte förvänta sig att det 
ger något kommersiellt värde. Luleå Energi valde att sponsra Luleå Basket eftersom det är ett 
bra sammanhang att synas i och det är någonting som många är intresserade av. Eikeland 
menar också att de genom sponsringen når ut till en bred målgrupp eftersom att alla är kunder 
hos Luleå Energi på ett eller annat sätt eftersom alla behöver ljus och värme.

Vinst på sponsorskapsrelationen
Eikeland menar att förutom det exponeringsvärde de får från Luleå Basket så kan Luleå 
Energi även använda arrangemanget genom att ta med kunder dit. Då är det viktigt för Luleå 
Energi att Luleå Basket ställer upp och hjälper till, vilket de enligt Eikeland alltid gjort. 

Eikeland är av uppfattningen att svårigheten med sponsring är att bedöma ett kommersiellt 
värde på det. Han säger att åtgärder som är direkt relaterade till försäljning är något som ger 
snabb respons. När man kommer till som Eikeland kallar det, mjuka delar i marknadsmixen, 
och sådant som handlar om varumärkesmarknadsföring så tappas den täta kontakten till ett 
försäljningsresultat på kort sikt.

Skapandet av en sponsorskapsrelation
Eikeland säger att Luleå Energi har sponsrat Luleå Basket i många år och att de ibland nyttjar 
hemmamatcherna genom att ta med kunder. När det gäller sponsring så tecknar Luleå Energi 
som längst avtal på tre år, men att förhandlingar om vad som ska ingå i avtalen ändå sker på 
årsbasis. Detta gör Luleå Energi för att de inte ska vara bundna och kunna ändra på något som 
de inte är nöjda med. Eikeland anser att relationen med Luleå Basket är bra och ser Luleå 
Basket som en professionell organisation som vill ha kvar Luleå Energi som sponsor. 
Eikeland säger också att han lärt känna de flesta i Luleå Basket och upplever att de har en god 
relation. 
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Luleå Energi har en policy som ligger till grund för all sponsring. Policyn innehåller bland 
annat delar om hur mycket som ska satsas på olika saker, exempelvis idrott eller kulturell 
sponsring. Sedan ser Luleå Energi också ur ett jämställt perspektiv samt att sponsringen skall 
vara kommersiellt grundande. De tittar på faktorer som vilken exponering laget har och vilken 
exponering Luleå Energi kan få som företag genom att vara engagerade och ha sponsring som 
en del av marknadsmixen. När det gäller Luleå Basket har de gjort en bedömning av vad 
exponeringsvärdet för Luleå Energi kan vara ihop med Luleå Basket och på vilket sätt. 

4.3.2 Hur bevaras en sponsorskapsrelation?

Sponsorskapsrelationens tillvägagångssätt
Sponsring för Luleå Energi är en del av marknadsmixen och för att kunna tillfredställa sina 
kunder bör man ha en marknadsmix och de har sponsring som en komponent i denna. 
Gällande kommunikationen så uppfattar Eikeland Luleå Basket som den säljande parten och 
Luleå Energi som den köpande parten. Initiativet till kommunikationen kommer oftast från 
Luleå Baskets sida och sker ett antal gånger per år. Kommunikationen sker inte enbart vid 
avtalsförhandlingar utan kan vara vid matcharrangemang också. Kommunikationen sker via e-
post, telefon och fysiska möten. Eikeland säger också att det händer att man träffar på 
varandra lite överallt eftersom Luleå är en liten stad.

Luleå Energi har valt att ha en långsiktig satsning på Luleå Basket, men Eikeland påpekar att 
summorna kan variera över tiden, men att Luleå Energi alltid kommer att ha en relation till 
Luleå Basket så länge de finns. Eikeland tror att Luleå Basket är införstådda med att Luleå 
Energi har en långsiktig satsning eftersom de har varit med så länge, men poängterar att det är 
viktigt att Luleå Basket att inte slappnar av. Eikeland har alltid uppfattat att Luleå Basket är 
väldigt mån om att ha en långsiktig relation och de kommer aldrig till Luleå Energi bara för 
att hämta pengarna. Han påpekar att Luleå Basket kämpar mycket för att få olika insatser från 
olika företag. Eikeland ser det som viktigt att Luleå Basket försöker utveckla sig själva på 
olika sätt för att inte Luleå Energi ska uppleva att sponsorskapet inte ger dem någonting. 
Eikeland känner dock att Luleå Basket verkligen försöker utveckla sin verksamhet och att det 
känns tryggt så länge de inte slappnar av för mycket.

Eikeland säger att det är svårt att bedöma värdet av olika saker när det handlar om sponsring. 
Han menar att det är just det som företag kan vara osäkra på, att sponsring skall vara lönsamt 
på lång sikt. Om man som företag har många problem med exempelvis för höga kostnader, 
finns det risk att sponsringen drabbas negativt av det. Eikeland påpekar dock att det problemet 
inte är lika stort som problemet med att kunna bedöma det kommersiella värdet. Luleå Basket 
har tagit ett initiativ till ett nytt sponsorprojekt som Eikeland menar att Luleå Energi är 
tveksamma att medverka i. Det nuvarande året har de valt att inte vara med i projektet men 
hoppas däremot att ett antal andra aktörer går in i projektet. De kan då tänka sig att i ett senare 
läge kliva in när de ser hur bra det har gått för övriga sponsorer. Eikeland menar att vissa 
investeringar vill man inte göra först, utan först se hur det fungerat för någon annan.
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Sponsorskapets återföring
Eikeland menar att det är svårt att koppla sponsring till direkt försäljningsinriktad 
marknadsföring, men ser möjligheter att kunna koppla ihop sponsring i sig med vad det ger 
Luleå Energi rent marknadsmässigt. Han ser detta som en utvecklingsprocess både för 
företaget och för idrottsföreningarna. Med detta menar Eikeland att det är viktigt för 
idrottsföreningarna att tänka i dessa banor för att kunna få ut mer pengar från sina sponsorer.

Varumärkesexponering som återföring av sponsorskapet
När Eikeland ser till elitsponsring så tittar han på Luleå Hockey, Plannja Basket och Luleå
Basket. I samtliga fall där handlar sponsringen om varumärkesexponering och det är svårt att 
koppla det till försäljningsinriktad marknadsföring. När man tittar på sponsring handlar det 
lite om hur företagets varumärke syns. Om Eikeland själv fick bestämma skulle han vilja ha 
mer exponering. Han tror att den viktigaste saken är att Luleå Basket höjer standarden och får 
en bättre medieexponering och får mer publik på matcherna.

Om det handlar om att satsa flera hundra tusen kronor så vill Luleå Energi ha ut någonting av 
satsning och då värderar man exponeringsvärdet, vilket man värderar likadant som om man på 
ett annat sätt betalar för ett varumärke eller reklambudskap som ska ut. Det kan vara vad en 
annons kostar i en tidning och hur många tidningen når ut till. Eikeland säger att en viktig sak 
som Luleå Energi får ut av sponsorskapet med Luleå Basket är just exponeringsvärdet. Med 
det menar han hur många som kommer på matcherna och hur ofta de syns i TV. 

Byggandet av kommunikationsnätverk inom sponsorskapsrelationen
För Luleå Energis del så har de marknadskommunikationspartners som de använder och som 
hjälper dem. De använder sig bland annat av Vinter. Eikeland säger att när det handlar om 
sponsring och om det är något budskap som ska snickras ihop är det oftast Vinter som får göra 
det. Sedan kan det också vara tryckerier och utformning av budskap som Vinter hjälper till 
med. De större idrottsklubbarna vet om att de kan ringa direkt till Vinter eftersom de vet vad 
Luleå Energi vill ha och hur det ska se ut. 

Förändring eller avslutning av relationen
Det som har hänt i sponsorskapsrelationen från början fram till nu är att Luleå Energi har 
satsat mer pengar. Eikeland påpekar att man såg att tjejsidan var underrepresenterad och då 
tyckte Luleå Energi, just ur ett elitperspektiv, att man bör satsa mer pengar på Luleå Basket 
och att man inte enbart ser till det kommersiella värdet. Eikeland menar att om Luleå Basket 
ska kunna utvecklas och öka så måste någon också satsa på det, vilket gjorde att de ändrade 
summorna för att möjliggöra detta. Eikeland uppskattar att Luleå Energi har ökat sina 
sponsorsummor med 200 % från starten fram till nu. 
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5. Diskussion av fall
I nedanstående kapitel kommer vi att diskutera empirisk data med inslag av teorin som 
presenterades i kapitel två. 

5.1  Hur upprättas en sponsorskapsrelation?

Varför sponsra?
Swedbank vill vara engagerad i olika grupper i samhället och stödja lokala föreningar för att 
nå sina olika kundsegment. Luleå Energi verkar i sponsorskap för att få möjlighet att använda 
sponsorenhetens varumärke för att skapa kommunikation till många potentiella kunder och få 
ett kommersiellt värde av sponsorskapet. Farrelly, Quester och Burton (2006) verifierar det i 
teorin och menar att sponsorn vill förbättra sin egen profil genom att använda 
sponsorenhetens profil. Luleå Basket vill att föreningens sponsorer ska synas och jobbar på att 
sponsorerna ska exponeras på skyltar eller dräkter.

Sponsorns och sponsorenhetens vinst på sponsorskapsrelationen
Swedbank köper sponsorpaket av Luleå Basket som innehåller matchprogram, årskort och 
matchboll vid slutspelet samt matchbiljetter till Swedbanks personal. Luleå Energi har även 
de ett visst antal biljetter till Luleå Baskets matcher och nyttjar arrangemanget genom att ta dit 
ett antal kunder eller personal vid lämpligt tillfälle. I anslutning till varje basketmatch har 
Luleå Basket ett VIP-rum för deras sponsorer där de har möjlighet att träffa sina kunder och 
andra affärsbekanta. Luleå Basket anser att idrottsplatsen är ett bra ställe att göra affärer på, 
vilket bekräftas av teorin som säger att det är en fördel att bedriva sponsring. Grönkvist (1999, 
s 14) och Jiffer och Roos (1999, s 14) ser sponsorskapet som en möjlighet att skapa relationer
till sina kunder i en positiv miljö och skapa ökad personalmotivation. 

Luleå Basket har sponsorer som ger sitt sponsorbidrag i form av tjänster och produkter. När 
det uppstår ett behov av någon produkt, exempelvis skor, försöker de vända sig till 
skotillverkare för att få dem till reducerat pris. Grönkvist (1999, s 16) anser att 
sponsorenheten kan vinna på att söka sponsorer med rätt produkter för sponsorenheten. Luleå 
Basket ser att det är viktigt att bygga ett nätverk med flera aktörer för att kunna skapa fler 
kontakter. 

Skapandet av en sponsorskapsrelation
När Luleå Basket söker nya sponsorer är de snabba på att tala om att det är en damförening 
med stor andel kvinnor i publiken. Det är speciellt viktigt de gånger Luleå Basket söker 
sponsorer som har en kvinnlig målgrupp, vilket överensstämmer med Gwinner och Swansons 
(2003) teori om att sponsorer borde titta på bland annat sponsorenhetens demografiska 
variabler. Det kan också vara när företag vill jämna ut könsfördelningen i företaget. 

Harwood och Garry (2006) poängterar i teorin att organisationerna bör matcha sina sociala 
mönster för att uppnå ett lyckat sponsorskap. Swedbank har sett en liknelse med Luleå Basket 
som grundar sig på att cheferna i företaget försöker skapa lag, liknande baskettränaren, för 
ökad arbetseffektivitet bland personalen.
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Luleå Basket har i stort sett ettårsavtal med alla sina sponsorer, men de har ansett det som 
positivt eftersom det har gett en möjlighet för Luleå Basket att utvecklas. Luleå Basket vill nu 
börja skapa treårsavtal för att bättre kunna ta hand om sina sponsorer och skapa en starkare 
associering mellan företagen och Luleå Basket. Swedbank ser avtalet som en betydande del 
av vad Swedbank kommer att få ut av sponsorskapsrelationen på grund av att det är där 
diskussionen sker av vad företaget vill ha ut av sponsorskapsrelationen. Både Swedbank och 
Luleå Energi har för närvarande ettårsavtal vilket skiljer sig från teorin där Fahy, Farrelly och 
Quester (2004) menar att sponsorskapskontrakt upprättas normalt för tre till fem år framåt. 
Luleå Energi har dock ett långsiktigt tänk och ser en möjlighet att årligen diskutera vad avtalet 
ska innehålla och vad som inte har fungerat och bör ändras i sponsorskapet. Även Swedbank 
för dessa diskussioner. 

5.2 Hur bevaras en sponsorskapsrelation?

Aktiviteter inom sponsorskapsrelationen
Swedbank har på senare år minskat sin sponsringsbudget vilket har lett till att Swedbank inte 
har betalat ut några stora sponsorsummor till deras sponsorenheter. Det kan enligt teorin vara 
ett misslyckande, Dolphin (2003) menar att sponsorskapsaktiviteter kan kräva stora 
investeringar för att lyckas. Kommunikationen mellan Swedbank och Luleå Basket innefattar 
inga möten utan de träffas enbart när de ska skriva avtalet, där avtalsförhandlingen framförallt 
handlar om vilken summa som Swedbank ska bidra Luleå Basket med. Alla övriga 
förändringar i sponsorskapsrelationen mellan Swedbank och Luleå Basket sker också när man 
skriver det nya avtalet. Det finns ingen tvåvägskommunikation mellan Swedbank och Luleå 
Basket under resten av året utan det är Luleå Basket som konverserar med Swedbank genom 
e-post.

Luleå Basket har hanterat sina sponsorskapsrelationer på det sätt att de har haft en träff med 
sin sponsor där de har slutit ett avtal som har fått löpa under resten av säsongen. Luleå Basket 
har tidigare inte gett sina sponsorer någon muntlig löpande återföring under året. Luleå Basket 
har planer på att skapa bättre kommunikation till sina sponsorer genom aktiviteter som att 
skicka ut månadsbrev, ha kontinuerliga möten och utföra en professionell utvärdering av 
sponsorskapet. Även om Luleå Basket skickar e-post till sina sponsorer borde de enligt teorin 
öka sin kommunikation och göra fler marknadsföringsaktiviteter, för att skapa lojalitet från 
sina sponsorer och bevara en långsiktig förbindelse med dem enligt Wells, Moriarty och 
Burnett (2006, s 344).  De påpekar även att marknadsföring inom relationer drivs av just 
kommunikation och utförs bäst genom integrerad marknadskommunikation (op cit, s 23).
Grönroos (2004) är av uppfattningen att marknadskommunikationsaktiviteter bidrar till att 
bevara relationen.

Luleå Energi tycker det är svårt att bestämma ett värde på sponsorskap. De är osäkra på om 
det är lönsamt på sikt och menar att om företaget hamnar i kris så är de pengarna inom 
sponsring som kommer att minska först, vilket innebär en betydligt lägre sponsorsumma till 
Luleå Basket. Luleå Energi har behov av att tänka igenom deras nuvarande situation vid
inkommande förslag innan de binder upp sig på något nytt projekt. De har nyligen fått ett 
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förslag till ett nytt sponsorskapsprojekt från Luleå Basket som de har varit avvaktande till.  De 
är dock intresserade av att i framtiden gå med i projektet, när det haft möjlighet att se hur det 
har lyckats för andra sponsorer som gjort investeringar i projektet. Gummesson (2004) 
bekräftar i teorin att vissa ledare är osäkra och vill inte riskera att förlora pengar på en 
misslyckad relation. 

Sponsorskapets återföring
Den viktigaste återföringen för Swedbank är samhällsansvaret de får genom 
sponsorskapsrelationen med Luleå Basket. Swedbank menar att det känns bra att vara 
delaktiga i dambasketen. Swedbank skulle vilja få fler kunder som resultat av sponsorskapet 
med Luleå Basket genom att Luleås invånare uppfattar att Swedbank stödjer samhället och 
Luleå Basket. Farrelly, Quester och Mavondo (2003) menar i teorin att det är viktigt för en 
resurs som ska verka som en konkurrensfördel att den är värdefull för den andra parten och 
den resursen är ökat kundantal för Swedbank. Luleå Basket vill förstärka sina 
sponsorskapsrelationer och behöver därför veta vad sponsorerna vill få ut av sponsorskapet 
och vill på så sätt ge värde till sponsorn. Detta styrker Farrelly, Quester och Mavondo (2003)
genom att förklara att värde i en relation är en av de viktigaste konkurrensfördelarna en 
organisation kan ha. Luleå Energi anser att det finns en svårighet med att bedöma ett 
kommersiellt värde av sponsring, vilket innebär att det inte är relaterat till ett direkt kortsiktigt 
försäljningsvärde, utan det blir mer långsiktigt och det är svårt att bestämma om det är värt 
pengarna som företaget går in med i sponsorskapet. Detta styrks av Grönkvist (2000, s.45) 
som menar att återbetalningstiden och lönsamheten inte kommer omedelbart i sponsorskap. 
Luleå Energi vill se en tydligare koppling mellan vad sponsringen ger rent 
försäljningsmässigt, vilket idrottsföreningarna bör tänka på för att kunna få ut mer pengar från 
sina sponsorer. 

I teorin tar Fahy, Farrelly och Quester (2004) upp att ett misslyckat sponsorskap kan grunda 
sig på att sponsorn enbart betalat en summa pengar till sponsorenheten och inte är intresserad 
av någon återföring. Luleå Basket menar att det finns sponsorer som uttryckt att de bara vill 
skänka pengar till Luleå Basket och de lägger därför inte ner tid på att söka återföring till 
dessa, men försöker annars skapa lösningar som ska gynna båda parterna i 
sponsorskapsrelationen. 

Varumärkesexponering som återföring av sponsorskapet
Det finns många kunder till Swedbank som besöker Luleå Baskets matcher. På det sättet sker 
ett utbyte där Luleå Basket får publik och Swedbanks kunder ser att deras bank är med och 
sponsrar. Luleå Basket anser att de kan ge sina sponsorer ett snabbt sätt att komma ut med ett 
varumärke till den lokala befolkningen genom att erbjuda en positiv miljö för dem att verka i. 
Speciellt att de är damer anser Luleå Basket sända positiva signaler. Luleå Basket menar att 
även deras nätverk hjälper företag att få många kontakter på den lokala marknaden så att det 
skapas en större medvetenhet om deras varumärke.

Luleå Energi är mån om att få ett högt långsiktig finansiellt nettoresultat av relationen med 
Luleå Basket och anser att exponeringsvärdet är det viktigaste för att nå det, främst 
exponering av dess varumärke. Luleå Energi menar att exponeringsvärdet höjs om Luleå 
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Basket får en ökad publik och om de syns mer i TV och övrig media. Luleå Energi har 
exponeringsvärdet som utgångspunkt när de ska ta ett beslut om vilken finansiell summa de 
ska bidra med till Luleå Basket i sponsorskapet. Quester och Farrelly (1998) verifierar det i 
teorin och menar att genom sportsponsorskap vill sponsorn få sitt varumärke associerat med 
en idrott som är starkt publicerad i media. Luleå Energi värderar sponsorskapet, 
exponeringsvärdet i deras mening, likadant som vad de betalar för att kommunicera ett 
varumärke eller ett reklambudskap, exempelvis vad priset är för att annonsera i tidningen och 
antal människor som tidningen når. Luleå Energi har sett att det finns många sådana 
undersökningar som man kan utföra, vilket teorin bekräftar då Gummesson (2002) menar att 
man kan använda data från kundundersökningar för att mäta värdet av ett erbjudande. Luleå 
Basket kommer att börja arbeta med mediatracking, för att få uppgifter om vilken publicitet 
laget har och hur mycket det är värt ekonomiskt. De kommer sedan att förmedla det till sina 
sponsorer för att de ska få en uppfattning om vilket exponeringsvärde de får ut av 
sponsorskapet med Luleå Basket.

Byggandet av kommunikationsnätverk inom sponsorskapsrelationen
Swedbank har inte kontakt med några andra aktörer än Luleå Basket i sponsorskapsrelationen. 
Trycksaker som exempelvis skyltar, trycks inom koncernen. 

Luleå Energi har marknadskommunikationspartners som hjälper dem vid behov, bland annat 
reklambyrån Vinter. Inom sponsorskapet kan det exempelvis vara ett budskap som ska 
skapas. Luleå Energi har även kontakt med tryckerier som vet företagets önskan, vilket 
innebär att Luleå Basket kan ta direkt kontakt med tryckeriet för att få tjänster och produkter 
utförda. Luleå Basket har en nära relation till Vinter som även verkar som en sponsor genom 
att hjälpa dem att exempelvis ta fram deras matchprogram. De har även kontakt med de flesta 
tryckerier i Luleå stad. Teorin förstärker det med att Gummesson (2004) förklarar att i en 
långsiktig relation är alla delar av betydelse för interaktionsprocessen som produkter och 
service, serviceprocesser, information, sociala kontakter och finansiella aktiviteter och 
Olkkonen (2001) menar att reklambyråer, lokala eventorganisatörer och medienätverk kan 
ingå i sponsorskapet. Luleå Basket har vissa samarbetspartners som hjälper dem i 
marknadsföringssammanhang, dessutom har de med hjälp från Norrbottensteatern skapat ett 
nätverk där de träffar sina sponsorer under trevliga former och skapar en närmare kontakt till 
dem. 

Förändring eller avslutning av relationen
Swedbank har i dagsläget inte några konkreta projekt för att utveckla sponsorskapsrelationen 
med Luleå Basket, dock har inga avtalsförhandlingar inför kommande säsong skett än så det 
går inte och säga med säkerhet vad som kommer att ske under nästkommande år.  Swedbank 
har en idé om att man skulle kunna använda spelarna för kundaktiviteter eftersom det är 
positivt att det är kända. Luleå Energi har ökat sin sponsorsumma till Luleå Basket för att ge 
dem en ökad chans att utvecklas och förbättras. Luleå Basket har idéer om att utveckla deras 
sponsorskapsrelationer genom att ha bättre kundvård och skapa starkare relationer som ger 
vinst till båda parter. De måste enligt Urriolagoitia och Planellas (2006) fortsätta i en positiv 
riktning för att sponsorskapsrelationen ska kunna användas effektivt. 
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6. Slutdiskussion 
I kapitel sex som är slutkapitlet för denna uppsats kommer vi att presentera de slutsatser vi 
har kommit fram till för våra forskningsfrågor. Kapitlet utgår från syftet med uppsatsen som 
var att undersöka hur en sponsorskapsrelation fungerar över tiden mellan sponsorn och 
sponsorenheten. Utifrån teorin och empirin för vår uppsats har vi kommit fram till ett flertal 
variabler som är av betydelse vid upprättandet och bevarandet av en sponsorskapsrelation. 
Kapitlet avslutas med det teoretiska och praktiska bidraget vår uppsats har lämnat samt ge 
förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Besvarandet av forskningsfrågorna

6.1.1 Hur upprättas en sponsorskapsrelation

Det har visat sig att det är viktigt för de två parterna i en sponsorskapsrelation att kunna nyttja 
varandras varumärken. Sponsorn ska kunna använda sponsorenhetens profil och varumärke 
för att kunna förbättra och tydliggöra sitt eget i ett positivt sammanhang till många av 
sponsorenhetens intressenter. Det är därför av betydelse att sponsorenheten är verksam genom 
att aktivt försöka få sponsorn att exponeras så mycket som möjligt för att skapa en stark 
association mellan sponsorn och sponsorenheten. Det är viktigt för både sponsorenheten och 
sponsorn att de lyckas hitta en matchning av sina organisationer. Det kan exempelvis vara att 
sponsorenheten söker sponsorer som har samma marknad som dem och då få större chans att 
lyckas upprätta en långsiktig sponsorskapsrelation med dem. Avtalen inom sponsorskap är
med fördel upprättade för en längre tid, som treårsavtal. Det ger de båda parterna en chans att 
skapa en tydlig association till varandras varumärken och bygga upp stabilitet genom 
kundvård. Det är viktigt att ha en grundlig utvärdering av sponsorskapet för att kunna utföra 
positiva förändringar och förbättra sponsorskapsrelationen. Ett undantag har dock märkts då 
en av organisationerna befinner sig i en stark utvecklingsfas kan det mest lönsamma 
alternativet vara ettårsavtal på grund av att man får möjlighet att förändra avtalet efter kortare 
tid.

Vi har dragit slutsatsen att det är viktigt att sponsorenheten och sponsorn är medvetna och 
tydliga med vad de vill ha ut från sponsorskaprelationen och därefter skapa ett avtal utifrån 
det för att lyckas med att upprätta en sponsorskaprelation. 

6.1.2 Hur bevaras en sponsorskapsrelation

Sponsorn och sponsorenheten bör hålla en tät kommunikation där sponsorenheten uppdaterar 
och ger återföring till sponsorn om vad som händer i deras organisation och vilka stora 
arrangemang som planeras. Det är viktigt att sponsorenheten har kunskap om vilken 
återföring varje specifik sponsor vill ha genom sponsorskapet. På det sättet kommer de att 
kunna skapa en konkurrensfördel när de finner en resurs som är vikig för sponsorn. För att 
sponsorenheten ska få en hög finansiell summa är det av stor betydelse att sponsorn får ett 
kommersiellt värde av sponsorskapet. Det innebär vanligen ett exponeringsvärde, där 
sponsorns varumärke syns i samband med sponsorenheten. Detta exponeringsvärde har 
tidigare varit svårt att fastställa men modern teknik har underlättat detta genom att kunna ta 
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fram hur mycket exponering ett lag har och hur mycket det syns i media. Tack vare det kan 
sponsorn få ett kommersiellt värde på sitt sponsorskap och skapa en uppfattning om vilken 
betydelse det har för företaget. Det har visats sig vara lönsamt och smidigt för de två parterna 
i sponsorskaprelationen att även ha andra aktörer att samverka med. På det sättet kan det 
skapas kortare kommunikationsvägar samt att tid och pengar sparas för de två parterna och de 
kan verka i en effektiv och lönsam relation.  

Vi har dragit slutsatsen att för att bevara en sponsorskapsrelation är det viktigt med 
kontinuerlig kommunikation mellan de två parterna i sponsorskapsrelationen för att 
sponsorenheten ska kunna leverera ett kommersiellt värde till sponsorn för att den ska 
fortsätta ge sponsorenheten finansiellt bidrag och bevara en långsiktig relation. 

6.2 Återkoppling till syftet

Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka hur en sponsorskapsrelation fungerar över tiden 
mellan sponsorn och sponsorenheten. Vi har kommit fram till att kommunikation mellan de 
två parterna behövs för att veta vad de olika parterna vill få ut av sponsorskapsrelationen. 
Sponsorns önskningar om återföring av sponsorskapet kan på så sätt uppfyllas av 
sponsorenheten, vilket tycks vara en viktig faktor för att få sponsorskapsrelationen att fungera 
väl. Sponsorskapsrelationen kommer att fortsätta i en positiv riktning när båda parter ser 
värde i relationen. 

6.3 Allmänt om sponsring och det teoretiska bidraget
Vi har uppfattat från våra respondenter att det finns två olika syner på sponsorskap, vissa 
företagsledare menar på att de sysslar med enbart goodwill sponsring, det vill säga att de i 
stort sett skänker bort en summa pengar till en sponsorenhet utan intresse av återföring från 
sponsorenheten. Andra företagsledare ser på sponsring på samma sätt som övriga verktyg i 
marknadsmixen och vill ha ut ett kommersiellt värde från sponsorskapet. De verkar mer 
villiga att lägga ner arbetstid för att få sponsorskaprelationen att bli effektiv och lönsam. Vi är 
av uppfattningen att den kommersiella sponsringen kommer att växa och bli mer effektiv i 
framtiden. Vi har märkt att idrottsföreningar som har en verksamhet inom damidrott kan ha en 
fördel när de söker sponsorer. Många företag vill ha en jämn könsfördelning inom 
sponsorskap och är därför intresserade att sponsra damidrott även om de ger mindre 
exponering än herridrott. 

Studien i vår uppsats har till viss del en brist gällande generalisering av resultaten eftersom få 
fallstudieobjekt har ingått. Men det som vi ansågs som viktigast i en relation, vilket var 
kontinuerlig kommunikation och återföring av värde kan även vara av betydelse för andra 
sponsorskapsrelationer, som vid exempelvis kultur- och musiksponsring. Dessutom kan 
troligen andra typer av affärsrelationer fungera bättre med kommunikation och återföring av 
värde mellan parterna. Denna uppsats har till viss del bidragit med en uppfattning om hur 
sponsorenheten ser på sponsorskapet. Hur de söker sponsorer och hur de arbetar för att 
behålla och utveckla sina sponsorskapsrelationer. 
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6.4 Det praktiska bidraget

Vi har utfört en intervju med Luleå Basket, samt intervjuat en person på Swedbank och en 
person på Luleå Energi eftersom de har en sponsorskapsrelation med Luleå Basket. Dessa 
personer är ansvariga för marknadsföringsaktiviteterna på respektive företag. Vi har märkt att 
ledarna inom marknadsföring bör lägga mer tid på att göra sponsorskapet mer effektivt för 
deras företag genom att väva in sponsorskapet med övrig marknadskommunikation. 
Företagsledarna inom marknadsföring bör även involvera sina kunder och personal i stor 
utsträckning till sponsorenheten för att skapa en stark relation mellan de två organisationerna. 
Företag bör söka sponsorenheter som liknar de själva vilket även gäller när sponsorenheten 
ska söka sponsorer. Liknelser kan exempelvis vara att de har samma målgrupp. 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

När vi har arbetat med vår uppsats har vissa funderingar dykt upp om vad vi önskat det skulle 
finnas mer forskning om. Nedan har vi listat det mest relevanta som vi ansett att det finns en 
lucka i teorin om.

 Sponsorenhetens tillvägagångssätt när de ska söka sponsorer
 Utvärderingens betydelse för hur sponsorskapet fungerar mellan parterna
 Sponsorskap med fokusering på damidrott
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Bilaga A – Intervjuguide för sponsorn

Ff 1: Hur upprättas en god sponsorskapsrelation?

Varför sponsra?

Vad anser du vara den största fördelen med att bedriva sponsring?

Hur ser er relation ut till Luleå Basket?

Hur togs beslutet att sponsra Luleå basket?

Vad anser du att ni som företag får ut av er sponsorskapsrelation till Luleå basket?

Sponsorns och sponsorenhetens vinst på sponsorskapsrelationen

Vad anser du vara den största fördelen i ert sponsorskap?

Ser du någon nackdel/svårighet med sponsorskapet?

Har ni lämnat några andra bidrag än finansiella medel?

Skapandet av en sponsorskapsrelation

Har ni gjort några särskilda investeringar i sponsorskapsrelationen?

Vilka liknelser anser du finns mellan ert företag och Luleå Basket?

Har ni förändrat något i ert företag för att bättre matcha organisationen?

Över hur många år sträcker sig sponsorskapskontraktet med Luleå basket?

Ff  2: Hur bevaras en god sponsorskapsrelation?

Aktiviteter inom sponsorskapsrelationen 

Hur har sponsorskapet vävts in i den övriga marknadsmixen?

Vilka utbytesprocesser finns i relationen?

Hur ser kommunikationen ut i sponsorskapsrelationen?

Hur ofta har ni kontakt med Luleå Basket?

Hur arbetar ni för att bevara relationen med Luleå Basket?Sponsorskapets återföring
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Vad får ni för återföring av sponsorskapsrelationen?

Skulle ni kunna räkna ut i pengar vilken återföring ni fått från Luleå basket?

Vilken återföring önskar ni att ni fick?

Har några större förändringar eller anpassningar skett från den inledande fasen av 
sponsorskapet?

Har ni i dagsläget några konkreta projekt som kommer att genomföras för utveckling eller 
förändring av sponsorskapet med Luleå basket?

Byggandet av nätverk med hjälp av kommunikation inom sponsorskapsrelationen 

Hur ser relationens omgivning ut, finns det några andra inblandade aktörer? 
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Bilaga B – Intervjuguide för sponsorenheten

Ff 1: Hur upprättas en god sponsorskapsrelation?

Varför sponsra?

Vad anser du vara den största fördelen med att bedriva sponsring i allmänhet?

Hur ser er relation ut till sponsorerna?

Hur söker ni efter nya sponsorer?

Vad anser du att ni får ut av era sponsorskapsrelationer?

Sponsorns och sponsorenhetens vinst på sponsorskapsrelationen

Vad anser du vara den största fördelen med sponsorskap, förutom det finansiella?

Ser du någon nackdel/svårighet med sponsorskapet?

Har ni fått några andra bidrag än finansiella, exempelvis produkter, service med mera?

Skapandet av en sponsorskapsrelation

Har ni gjort några särskilda investeringar i sponsorskapsrelationen för att bättre anpassa eller 
relatera till en sponsor?

Vilka liknelser anser du finns mellan era sponsorer och Luleå Basket?

Över hur många år sträcker sig sponsorskapskontrakten med de olika sponsorerna?

Ff  2: Hur bevaras en god sponsorskapsrelation?

Aktiviteter inom sponsorskapsrelationen 

Kan du se någon liknelse med sponsorskap och något annat marknadsföringsverktyg?

Vilka utbytesprocesser finns i relationen med era sponsorer?

Hur ser kommunikationen ut i sponsorskapsrelationerna?

Hur ofta har ni kontakt med era sponsorer?

Hur arbetar ni för att bevara sponsorskapsrelationerna?
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Vad får ni för återföring av sponsorskapsrelationerna?

Har ni någon möjlighet att se vilket värde ni ger tillbaka till era sponsorer, finansiellt eller på 
annat sätt?

Känner ni att det finns något ytterligare värde att återföra än vad som görs idag?

Har ni i dagsläget några konkreta projekt som kommer att genomföras för utveckling eller 
förändring av sponsorskapsrelationerna?

Byggandet av nätverk med hjälp av kommunikation inom sponsorskapsrelationen

Hur ser sponsorskapsrelationens omgivning ut, finns det några andra inblandade aktörer, 
exempelvis tryckerier m.m.?


