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Förord		
	
Inledningsvis vill författaren tacka sin handledare Anna Näppä som bidragit med hjälp i form av 

råd, inspiration och konstruktiv kritik. Författaren vill även rikta ett stort tack till övriga 

handledare och kursdeltagare som bidragit med tips och kommentarer under arbetets gång. 

Slutligen ett stort tack till föreningen samt alla företag och dess respondenter som deltagit i 

studien, utan er hade studien inte varit möjlig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Luleå, Juni 2019  
 

  



 

Abstract 

 
In recent decades, sponsorship towards sports has become increasingly popular as it generates 

benefits. To be able to generate benefits, a good relationship between the company and the sports 

association is required. Earlier studies show that relationships is the key behind a successful 

sponsorship and the goal should be to create a long-term relationship, previous studies also 

describe that sponsorship relations are complex and difficult to understand. It leads us to this 

study purpose. This study aims to describe how companies and sports associations work in a 

long-term sponsorship relationship, by investigating how a trust and commitment are created. In 

order to fulfill the purpose of the study, the author has studied how the parties in a sponsorship 

relationship work with exchange costs, relationship benefits, shared values, communication and 

opportunistic behavior. The result of the study is that all components are applied to create trust 

and commitment in sponsorship relationships. The study also shows that both parties in a 

sponsorship relationship have to take a responsibility, however, the sports association has a 

greater responsibility in the work of creating long-term sponsorship relations. 

 

Keywords: Sponsorship, Commitment Company Theory, Trust, Commitment, Exchange Costs, 

Relationship Benefits, Shared Values, Communication, and Opportunistic Behavior 

 



 

Sammanfattning  

 

Under de senaste decennierna har sponsring gentemot idrott blivit allt mer populärt då det 

genererar fördelar. För att sponsring ska generera fördelar krävs en god relation mellan företaget 

och idrottsföreningen. Tidigare studier menar att relationer ligger till grund för en framgångsrik 

sponsring och att målet bör vara att skapa en långsiktig relation, dock menar tidigare studier att 

sponsorrelationer är komplexa och svåra att förstå sig på. Det leder oss till denna studies syfte. 

Studien syftar till att beskriva hur företag och idrottsföreningar arbetar i en långvarig 

sponsorrelation, genom att undersöka hur ett förtroende och engagemang skapas. För att uppfylla 

studiens syfte har författaren studerat hur parterna i en sponsorrelation arbetar med 

beståndsdelarna byteskostnader, relationsfördelar, delade värderingar, kommunikation och 

opportunistiskt beteende. Resultatet av studien är att samtliga beståndsdelar tillämpas för att 

skapa ett förtroende och engagemang i sponsorrelationer. Studien visar även att båda parterna i 

en sponsorrelation bär ett ansvar men idrottsföreningen har ett större ansvar i arbetet av att skapa 

långsiktiga sponsorrelationer.  

 

Nyckelord: Sponsring, Commitment-Trust Theory, förtroende, engagemang, 
byteskostnader, relationsfördelar, delade värderingar, kommunikation och opportunistiskt 
beteende.  
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1.	Inledning	
Följande kapitel introducerar studiens ämnesområde. Kapitlet behandlar en redogörelse av 

studiens bakgrund som sedan efterföljs med en problemdiskussion och avslutas med studiens 

syfte samt forskningsfråga.  

1.1 Bakgrund	
 
De senaste decennierna har företagssponsring gentemot idrott blivit allt mer populärt (Henseler, 

Wilson och Westberg, 2011). Under 2018 investerades 7.476 miljoner kronor på sponsring vilket 

var en ökning med 3,7% från föregående år (Institutet för reklam- och mediestatistik, 2018). 

Enligt Kyoum Kim, Jae Ko, och James (2011) kan sponsring uppkomma i olika former inom 

olika branscher men den mest attraktiva och största sponsringsområdet är mot idrott. Att sponsra 

idrott kan stärka ett företags konkurrensfördelar och målet är bland annat att sponsringen ska 

generera samt förstärka varumärket (Henseler et al., 2011). Vidare menar Nufer och Bühler 

(2010) att företag använder sponsring till idrott som ett verktyg att kommunicera och synliggöras 

medan idrottsföreningar är beroende av sponsorer för att kunna bedriva sin verksamhet.  

 

Ryan och Fahy (2012) hävdar att sponsring till en början präglades av kortsiktiga relationer där 

ett finansiellt stöd uppkom på grund av kamratskap eller som välgörande ändamål där 

förväntningarna på en motprestation var låga. Vidare menar Urriolagoitia och Planellas (2007) 

att detta har förändrats och utvecklats till att de nuförtiden krävs en motprestation. När företag 

har ett intresse av att investera i sponsring indikerar det på att sponsringen uppfattas som ett 

lönsamt verktyg för företaget (Kyoum Kim et al., 2011). Men på samma gång menar författarna 

att nutidens relativt tuffa ekonomiska klimat har medfört att företag noggrant behöver utvärdera 

sina val inom sponsring. I linje med föregående argument menar Greenhalgh och Greenwell 

(2013) att det finns flera sponsringsalternativ att välja emellan och därför är det viktigt att företag 

har urvalskriterier.  

 

Enligt Biscaia, Correia, Rosado, Ross och Maroco (2013) bör sponsring mellan en sponsor och 

idrottsförening betraktas enligt ett affärsförhållande. Detta innebär att parterna har en 

överenskommelse som ska generera i ömsesidiga fördelar för båda parterna (Farrelly, Quester 
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och Greyser, 2005). I de flesta fallen får idrottsföreningen ett monetärt stöd medan sponsorn 

förvärvar immateriella tillgångar genom att associera sig med idrottsföreningen (Biscaia et al., 

2013). Chadwick och Thwaites (2008) beskriver att ett sponsorskap inte endast kan präglas av ett 

utbyte av monetära egendomar. För att ett sponsorskap ska vara framgångsrika krävs ett aktivt 

samarbete där parterna förbinder sig till varandra (Nufer och Bühler, 2010). Chadwick och 

Thwaites (2008) förklarar att en aktiv relation skapas genom att spendera tid med varandra och 

lära känna varumärket samt personalen. Sammanfattningsvis så ska båda parterna dra ömsesidig 

nytta av sponsringen vilket medför att det ska hanteras som vilket annat affärsförhållande som 

helst (Kyoum Kim et al., 2011) och därför är även målet att skapa en långsiktig relation till 

varandra (Renard och Sitz, 2011).  

 

Enligt Hessling, Åsberg och Roxenhall (2018) är det förekommande att företag ingår i 

sponsorrelationer som sträcker sig över många år. Dessa relationer kännetecknas av att företaget 

är delaktig i ett flertal aktiviteter som idrottsföreningen anordnar, vilket även är ett tillfälle att 

stärka och underhålla en god relation till varandra. Vidare menar författarna att förtroende och 

engagemang är viktiga byggstenar för att en sponsorrelation ska vara framgångsrik (Hessling et 

al., 2018). Även Farrelly och Quester (2005)  belyser förtroende och engagemang som betydande 

för att upprätthålla en långsiktig relation. 

 

Tidigare studier inom ämnet är relativt fokuserade på sponsring som ett kommunikationsverktyg 

för företag. Detta då företag vill skapa konkurrensfördelar med idrotten som hjälpmedel 

(Henseler et al., 2011). En rad olika motiv för att engagera sig i företagssponsring och dess 

konkreta mål har studerats och identifieras frekvent av tidigare litteratur. Följaktligen 

koncentreras tidigare bidrag till hur sponsring används för att uppfylla klassiska 

marknadsföringsmål såsom exempelvis konsumentmedvetenhet (Ryan och Fahy, 2012).  

 

För att sponsring ska generera i fördelar måste det existera ett bra förhållande mellan sponsorn 

och idrottsföreningen (Nufer och Bühler, 2010). Det är därför viktigt att man arbetar för att 

behålla och utveckla relationen samt att man tillför resurser till relationen så att fördelar kan 

uppnås (Nufer och Bühler, 2010). Vidare menar författarna att trots att en del studier fokuserat 

på sponsorrelationer är det ändå ett ämnesområde som kan vidareutvecklas. De menar även att 
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sponsring som ämnesområde är attraktivt men att sponsorrelation kan vara svåra att förstå sig på. 

Experter inom marknadsföring menar att nutidens affärsklimat blivit allt mer relationsorienterat 

där vikten av att skapa långsiktiga relationer är betydande (Nufer, 2011). Enligt Nufer (2011) har 

denna vändningspunkt även influerar idrottsvärlden men studier på hur man arbetar med 

relationer är ett relativt outforskat ämne som behöver mer bidrag.  

1.2	Problemdiskussion	
 
Tidigare studier inom sponsorrelationer hänvisar till att sponsring bör ses som ett 

affärsförhållande (Westberg et al., 2011; Farrelly och Quester, 2005) men att det är ändå svårt att 

förstå vad en sådan relation består av eftersom det är brist på teoretiska bidrag (Olkkonen, 2001). 

Därför kommer denna studie att fokusera på hur man arbetar i en sponsorrelation. Morgan och 

Hunt (1994) har utvecklat en modell som beskriver faktorer som påverkar en affärsrelation. 

Denna modell beskriver att förtroende och engagemang är viktiga för att uppnå en långsiktig 

relation. Modellen av Morgan och Hunt (1994) har tillämpas i många relationsstudier och 

bekräftat vilka faktorer som samspelar med varandra, dessa studier är till stor del av kvantitativ 

karaktär.  Det saknas också studier på hur företag och idrottsföreningar mer konkret arbetar för 

att uppnå en långsiktig relation (Nufer, 2011). Vilket denna studie kommer att bidra med. Med 

utgångspunkt från Morgan och Hunt (1994) modell kommer denna studie att undersöka hur 

arbetet i en sponsorrelation går till och hur förtroende och engagemang skapas i en 

sponsorrelation. 

  

Genom att ta en kvalitativ ansats i forskningen kommer författaren till denna studie undersöka 

sponsorrelationen från båda parternas perspektiv. Den kvalitativa ansatsen bidrar till att skapa en 

djupare förståelse kring sponsorrelationer och hur parterna arbetar för att nå en långsiktig 

sponsorrelation. På så sätt kan idrottsföreningar och företag få insikt i motpartens tankar och 

arbete med sponsorrelationer. Vidare kan studien ge insikt i hur de båda parterna arbetar för att 

skapa en långsiktig sponsorrelation. 
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1.3	Syfte	
 
Syftet med denna studie är att beskriva hur företag och idrottsföreningar arbetar i en långvarig 

sponsorrelation, genom att undersöka hur ett förtroende och engagemang skapas. 

 

Utifrån ovanstående syfte har följande forskningsfrågor (FF) bildats: 

 

FF1 Vad gör parterna i en sponsorrelation för att skapa förtroende? 

FF2 Vad gör parterna i en sponsorrelation för att skapa engagemang?  

1.4	Avgränsningar	
 
Eftersom tidsramen samt resurserna för studien är begränsad kommer omfattningen av studien 

endast ha fokus på befintliga sponsorrelationer mot en idrottsförening benägen i Luleå Därmed 

kommer studien utgå från en idrottsförening och fem befintliga företag som sponsrar den utvalda 

idrottsföreningen. Detta innebär att studien endast kommer att undersöka nuvarande långvariga 

sponsorrelationer och inte fokusera på avslutade eller möjliga sponsorrelationer.  
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2.	Teori	

I detta kapitel presenterar författaren den tillämpade litteraturen för ämnesområdet. Kapitel två 

innehåller tidigare litteratur med utgångspunkt i Commitment-Trust theory. Baserat på 

litteraturen har författaren skapat en teoretisk referensram som presenteras i slutet av kapitlet. 

Referensramen är en sammanställning av den teori som studien omfattar.  

2.1	Commitment-Trust	Theory	

Morgan och Hunt (1994)  menar att engagemang och förtroende är två grundstenar för att uppnå 

en fördelaktig relationsmarknadsföring. Relationsmarknadsföring syftar till att skapa en stabil, 

ömsesidig, lönsam och långsiktig relation mellan företag (Ravald och Grönroos, 1996). Vidare 

menar Morgan och Hunt (1994) att engagemang och förtroende tillsammans bidrar till 

långsiktiga fördelar som bland annat skapar effektivitet och produktivitet till relationen. Totalt 

består modellen av fem beståndsdelar som påverkar förtroende och engagemang i en relation. 

Modellen av Morgan och Hunt (1994) kallas för The Key Mediating Variable Model of 

Relationship Marketing även förkortad till KMV, se Figur 1 nedanför 

 
Figur 1: The KMV Model of Relationship Marketing 

 

Källa: Morgan och Hunt (1994 s. 22) 
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För att uppnå ett engagemang och förtroende menar Morgan och Hunt (1994) att fem olika 

faktorer bidrar.  Dessa fem faktorer är Relationship Termination Cost, Relationship Benefits, 

Shared Values, Communication och Opportunistic Behaviour. Dessa kan antingen ha en positiv 

eller negativ inverkan på engagemang eller förtroende. Vidare leder dessa faktorer till fem olika 

utfall. Friman, Gärling, Millett, Mattsson och Johnston (2002) har i sin studie tillämpat KMV-

modellen av Morgan och Hunt (1994) utifrån business to business perspektiv. Modellen Friman 

et al., (2002) utformat är en reviderad och något förenklad version av den ursprungliga KMV-

modellen och visas nedan i Figur 2. Likväl som ursprungsmodellen består Friman et al., (2002)  

modell av beståndsdelarna som ursprungligen härstammar från Morgan och Hunt (1994) KMV-

modell. Det som skiljer modellen från originalmodellen av Morgan och Hunt (1994) är att de 

fem utfallen är summerade till en och samma beståndsdel, en långvarig relation.  

 

 

 
Figur 2: The KMV model of relationship marketing 

Källa: Friman, Gärling, Millett, Mattsson & Johnston (2002 s. 404) 
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Studien av Morgan och Hunt (1994) resulterade i fyra tillvägagångssätt för företag att tillämpa 

för att behålla och underhålla en relation. För att en relation ska utmynna och alstra positiva 

effekter menar författarna att följande fyra tillvägagångssätt bör följas. För det första ska 

partnerna tillhandahålla fördelar som är dominerande gentemot vad konkurrenterna erbjuder. 

Med detta menar forskarna att fördelarna ska generera ett mervärde till relationen. När företag 

lyckas erbjuda och skapa fördelar i affärsrelationen kommer kundens engagemang att öka. 

Vidare innebär detta att ambitionen av att utveckla, vårda och behålla relationen tillfredsställs. 

För det andra är det viktigt att prioritera och värdesätta företagsvärderingar samt samarbeta med 

företag som delar liknande värderingar. För det tredje behöver parterna säkerställa att viktig 

information kommuniceras och förmedlas såsom förväntningar, marknadsinformation och 

utvärdering av prestationer. Det fjärde resultatet av Morgan och Hunt (1994) modell förklarar att 

man ska avstå från att utnyttja den andra parten genom att försöka dra fördelar på dennes 

bekostnad. Vidare menar de att detta bör undvikas då det bidrar till att ena partnern inte känner 

någon tillit. Opportunistiskt beteende minskar förtroende och engagemang vilket innebär att det 

blir svårt att uppnå en bra relation. 

2.1.1	Förtroende	

Moorman, Zaltman och Deshpande (1992) definierar förtroende som en vilja att förlita sig på en 

annan partner. Vidare menar Rotter (1967) att förtroende är baserat på att individer litar på 

varandras ord och handlingar. Enligt Morgan och Hunt (1994) är ömsesidig pålitlighet och 

integritet viktigt för att en relation ska uppnå ett förtroende. Med andra ord kan förtroende 

definieras enligt en tillit att förlita sig på en annan part. Fortsättningsvis menar författarna att det 

berörda parterna behöver känna en tillförlitlighet annars skulle inte relationen omfattas av ett 

förtroende. Geyskens, Steenkamp, Scheer och Kumar (1996)  menar att relationer som är 

baserade på ett förtroende är värdefulla eftersom de leder till bättre affärsmässiga resultat. Vidare 

menar författarna att förtroende ökar incitamenten till att behålla relationen och utveckla den.  	

2.1.2	Engagemang	
 
Moorman et al., (1992) definierar engagemang i en relation som en konstant vilja att upprätthålla 

relationen. I linje med detta definierar Morgan och Hunt (1994) att engagemang i en relation är 

parternas ömsesidiga avsikt av att anta maximala ansträngningar för att behålla relationen.  
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Författarna menar också att en relation behöver vårdas. För att en relation skall upprätthållas 

behöver parterna engagera sig i varandra för att säkerställa att relationen varar över tid (Morgan 

och Hunt, 1994). Ett ömsesidigt engagemang kommer generera i värdefulla resultat som i sin tur 

leder till en vilja av att utveckla och upprätthålla en befintlig relation, därför är engagemang en 

central del för att ett förhållande ska anses som framgångsrikt (Morgan och Hunt, 1994). Vidare 

menar Chadwick (2002) att en relation som präglas av engagemang kommer att generera fördelar 

för båda parterna. Denna relation kan inte tas förgivet utan behöver byggas upp under en längre 

tid och ett engagemang skapas genom att parterna uppmärksammar och lägger tid på varandra 

(Chadwick, 2002).  

Enligt Morgan och Hunt (1994) är engagemang och förtroende centrala faktorer i en relation. 

Författarna förklarar även att förtroende behövs för att ett engagemang ska uppstå. Vidare menar 

författarna att dessa påverkas av fem beståndsdelar som hittas i Figur 1 samt Figur 2 men 

kommer nu att presenteras mer utförligt.  

2.1.3	Byteskostnader	 

Morgan och Hunt (1994) beskriver att beroende på hur hög eller låg byteskostnad relationen 

omfattas av kommer engagemanget att påverkas olika. Om byteskostnad är låg kommer det vara 

mer troligt att någon av parterna kommer att söka efter andra eller nya alternativ. Om 

byteskostnaden är hög kommer det vara mer troligt att parterna engagerar sig i den nuvarande 

relationen. Med andra ord ökar engagemanget ju högre byteskostnader är. 	

Enligt Olkkonen och Tuominen (2006) är sponsorsamarbeten inte utformade för att bestå i en 

evighet, när man ingår en sponsorrelation skriver parterna ett sponsoravtal som bland annat 

innehåller hur lång tid avtalet räcker. Finns det ett avtal är parterna bundna till varandra, 

utmaningen är då att tillfredsställa den andra parten under avtalets gång för att byteskostnaden 

ska uppfattas som hög (Olkkonen och Tuominen, 2006). När byteskostnaden uppfattas som hög 

kommer parterna i större utsträckning engagera sig i relationen (Morgan och Hunt, 1994) och 

detta ökar incitamenten för att utforma ett nytt avtal mellan varandra (Olkkonen och Tuominen, 

2006). För att tillfredsställa motpartnern menar författarna att det är viktigt att mötas genom att 

uppfylla mål samt ha ömsesidiga värderingar och kommunikation. Om relationen är 

framgångsrik kommer inte parterna vilja avsluta relationen eftersom man anser att 
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byteskostnaden för detta är hög (Morgan och Hunt, 1994). Nedan sammanfattas vad tidigare 

studier redogjort för inom byteskostnader i sponsorrelation. 

1) Avtal 
- Tillfredsställa den andra partnern genom att uppfylla mål som även inkluderar 
värderingar och kommunikation 

 

2.1.4	Relationsfördelar		

Morgan och Hunt (1994) beskriver att företag kan vara konkurrenskraftiga och öka sina 

konkurrensfördelar på en marknad genom att använda sig av olika partnerskap. Vidare menar 

författarna att företag väljer partners utifrån vilka resurser de efterfrågar och tror kan gynna 

företaget. Detta innebär att de parterna som levererar de bästa fördelarna väljs ut. Morgan och 

Hunt (1994) studie betonar betydelsen av att tillhandahålla den andra partnern med fördelar som 

är dominerande gentemot vad de konkurrerande parterna erbjuder. Med detta menar de att 

fördelarna ska generera ett mervärde till relationen. När företag lyckas erbjuda och skapa 

fördelar i affärsrelationen kommer kundens engagemang att öka. Detta innebär att ambitionen av 

att utveckla, vårda och behålla relationen tillfredsställs. Företag kommer vara mer engagerad i en 

relation om den genererar fördelar företaget efterfrågar (Morgan & Hunt, 1994). 

Enligt Biscaia, Correia, Rosado, Ross och Maroco (2013) är det attraktivt att ingå i 

sponsorrelationer då detta kan bidra till ökad varumärkeskännedom, ökad försäljning samt försök 

till att bilda en positiv varumärkesbild. Författarna menar också att sponsring mot idrott är 

populärt då det kan generera i fördelar för företag. Olkkonen och Tuominen (2008) förklarar att 

företag kan dra fördelar genom att sponsra då det genererar en ökad medvetenhet kring antingen 

en produkt eller ett varumärke. En medvetenhet kan uppnås genom att varumärkens logotyper 

exponeras på kläder eller annan utrustning samt att varumärket nämns i reklam (Ferrier, Waite 

och Harrison, 2013). Varumärken som exponeras via skyltar, genom media eller under event där 

varumärket nämns eller syns bidrar till ökad varumärkeskännedom (Dolphin, 2003). Vidare 

menar författaren att sponsorer även har en vilja av att skapa nya affärsrelationer genom att 

använda idrotten som ett verktyg. Roxenhall och Andrésen (2012) förklarar att företag ser 

matcher och andra aktiviteter föreningen anordnar som ett tillfälle att nätverka med andra företag 

samt att det är ett tillfälle att bjuda med kunder, leverantörer eller anställda. I linje med detta 
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förklarar Cornwell och Maignan (1998) att sponsring bidrar till att företag kan skapa och 

utveckla relationer med andra enheter. Cornwell och Maignan (1998) skriver att flera företag 

sponsrar samma sponsorobjekt, vilket bidrar till att företag ser sponsring som en fördel då 

möjligheten att skapa nya affärsrelationer är goda då det finns en mötesplats för detta. Roxenhall 

och Andrésen (2012) studie avgränsas till sponsorer som stödjer hockeyföreningar och de menar 

att hockeyföreningar erbjuder sina sponsorer loger där företag har ett eget rum att närvara i under 

matcher eller en plats i arenans restaurang, detta är förmåner som erbjuds av föreningen. Dett 

innebär även att företag kan erbjuda förmåner till sina anställda genom att exempelvis bjuda med 

personalen på matcher.  

Hennig-Thurau, Gwinner och Gremler (2002) menar att relationella fördelar även inkluderar 

olika sociala fördelar som ämnar till den känslomässiga delen av relationen. Sociala fördelar 

karaktäriseras av personligt erkännande av kunder och att forma en vänskap mellan kunder och 

anställda (Hennig-Thurau et al., 2002). I linje med detta förklarar Palmatier, Dant, Grewal och 

Evans (2006) att det är effektfullt och effektivt att bygga affärsrelationer med hjälp av personliga 

relationer, därmed bör detta eftersträvas. Vidare menar Hennig-Thurau et al., (2002)  att fördelar 

i en relation även kan innefatta speciella behandlingsförmåner som exempelvis snabbare service. 

Detta är exempel på fördelar som existerar utöver den kärnkomponent som ska tillhandahållas. 

Fördelarna av att ingå i en sponsorrelation som bidrar till ett engagemang sammanfattas nedan. 

1) Varumärkeskännedom  
- Exponering via exempelvis skyltar, kläder och annan utrustning  
- Genom media  
- Under event   
 

2) Affärsrelationer/Nätverk  
- Skapar en mötesplats via event och andra aktiviteter  
 

3) Övriga fördelar  
- Loger  
- Restaurang  
- Sociala band och interaktion internt i företaget  
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2.1.5	Delade	värderingar	

Morgan och Hunt (1994)  beskriver att värderingar är en grundläggande faktor som utgör en 

företagskultur. Vidare menar författarna att delade värderingar är den enda variabeln som bidrar 

till både engagemang och förtroende i en relation. Delade värderingar i en relation innebär i 

vilken utsträckning de aktuella parterna delar liknande värderingar om exempelvis vad som är 

rätt och fel i olika sammanhang. Det kan handla om vad parterna anser vara ett lämplig eller 

olämpligt beteende, det kan även handla om hur parterna ställer sig politiskt. Med hjälp av 

tidigare studier menar Morgan och Hunt (1994) att en relation som innebär att parterna delar 

liknande värderingar kommer att resultera i ett större engagemang. I linje med detta menar 

Chadwick (2002) att delade värderingar ofta lägger grunden för ett sponsoravtal. Generellt kan 

delade värderingar enligt Chadwick (2002) beskrivas som delade mål, beteende och politiskt 

synsätt men omfattas även av sociala och moraliska värderingar. Att prioritera och värdesätta 

företagsvärderingar samt samarbeta med företag som delar liknande värderingar är av stor 

betydelse för att en relation skall utmynna och alstra positiva effekter (Morgan och Hunt, 1994). 

Gemensamma värderingar har en stark koppling till de förväntningarna parterna har innan de 

binder sig i en relation. Detta eftersom parterna vill att förväntningarna ska stämma överens med 

resultatet av relationen. Enligt Farrelly et al., (2006) har storleken på ett företags investeringar i 

ett förhållande en stark koppling till delade värderingar. Vidare menar författarna att desto mer 

ett företag har investerat i ett förhållande desto viktigare är delade värderingar. Med andra ord 

blir en relation känsligare för olikheter i värderingar desto större investeringar relationen 

omfattas av.  

Chadwick (2002) betonade att sponsorrelaterade värderingar omfattas av sociala och moraliska 

värderingar. Babiak och Wolfe (2009) menar att professionell idrott är starkt kopplat till sociala 

värderingar då olika insatser genomförs för att visa ett ansvarstagande. Detta leder även till att 

sponsorer kan samarbeta och förknippa sig med idrotten och på samma gång visa ett socialt 

ansvarstagande (Smith och Westerbeek, 2007).  Corporate social responsibility (CSR) är ett 

begrepp som brukar användas i dessa sammanhang och kan översättas som ett företags 

samhällsansvar för hållbar utveckling. Babiak och Wolfe (2009) menar att CSR aktiviteter inom 

professionell idrott är vanligt. Författarna förklarar att ligor, idrottslag, idrottsföreningar, 

individuella idrottare samt företag kan välja att ta ett socialt ansvar i samarbete med varandra. 
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Detta för att utveckla och behålla goda relationer i samhället de verkar inom, insatser inom CSR 

ger möjligheter att tillämpa företagsvärderingar (Babiak och Wolfe, 2009). Vidare menar 

François och Bayle (2015) att CSR aktiviteter även innebär ett arbete med miljömässiga åtgärder 

för en hållbar utveckling, detta tillämpas dock i en lägre grad även om det har blivit mer 

förekommande de senaste åren. Miljömässiga åtgärder kan inkludera att föreningar utvärderar 

sina koldioxidutsläpp, återvinner, källsorterar eller uppmuntrar sina fans att respektera miljön 

genom reklam eller marknadsföringsinsatser (François och Bayle, 2015). De är mest 

förekommande är att idrottsföreningar tillämpar den sociala dimensionen av CSR då detta 

område har en naturlig koppling till idrottsvärlden, detta kan utmynna i projekt och aktiviteter 

som syftar till att främja en god hälsa och rörelse, kamratskap, integration och allas lika värde 

(François och Bayle, 2015).  

CSR aktiviteter kan alltså variera kraftigt men det gemensamma är att insatserna innebär ett 

ansvarstagande (Babiak och Wolfe, 2009). National Hockey League (NHL) samlar in pengar för 

cancerforskning, de har även haft en insamling till flickor och pojkar som vill spela hockey men 

har svårt på grund av ekonomiska skäl (Babiak och Wolfe, 2009). Författarna nämner även att 

National Basketball Association (NBA) samt alla lag som ingår i ligan engagerar sig programmet 

“Read to Achivie” som främjar ungdomar att läsa genom att de anordnar olika aktiviteter kopplat 

till programmets syfte. Detta är exempel på hur idrotten i samarbete med företag kan tillämpa ett 

socialt ansvarstagande och på så sätt bygga ett förtroende och engagemang i relationen eftersom 

delade värderingar tillämpas (Babiak och Wolfe, 2009). Nedan sammanfattas hur företag och 

idrottsföreningar arbetar med delade värderingar för att skapa förtroende och engagemang i en 

sponsorrelation.  

1) Socialt ansvarstagande  
ex. 
- Hälsa och rörelse  
- Kamratskap  
- Integration  
- Allas lika värde  
- Ekonomiska insamlingar som sedan doneras till utvalda organisationer 
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2) Miljömässigt ansvarstagande  
ex. 
- Koldioxidutsläpp  
- Återvinning/Källsortering 
 

2.1.6	Kommunikation		

Morgan och Hunt (1994) beskriver att kommunikation påverkar förtroendet i en relation. För att 

behålla och vårda en relation behöver företag säkerställa att viktig information förmedlas såsom 

förväntningar, marknadsinformation och utvärdering av parternas prestationer. Friman et al. 

(2002) betonar även vikten av kommunikation i sin studie. Författarna menar att kommunikation 

är nödvändigt för att skapa en långsiktig relation. Vidare förklarar de att en rak kommunikation 

är viktigt, detta för att undvika missförstånd. En öppen och ärlig informationsdelning från start 

genererar i ett ökat förtroende. Studien betonar även att affärsrelationer där en personlig relation 

och interaktion finns sällan omfattas av kommunikationsproblem. Houman Andersen (2001) 

förklarar i sin studie att beroende på relationens längd så kan kommunikationen se olika ut. En 

relation som har funnit under en längre period karaktäriseras av ett engagemang medan man 

behöver lära känna varandra först i en ny relation innan ett engagemang kan skapas. Författaren 

menar att när en relation utvecklas så behöver också kommunikationssätten utvecklas, i en ny 

relation ser kommunikationen annorlunda ut än om relationen har funnit under lång tid. 

Författaren beskriver även att en befintlig affärsrelation som funnit under en lång tid präglas av 

ömsesidig kommunikation mellan båda parterna (Houman Andersen, 2001).  

Enligt Murphy och Sashi (2018) finns det flera olika sätt att kommunicera i en relation, 

kommunikationen kan ske fysiskt via ansikte till ansikte eller digitalt. Författarna hävdar att både 

personlig och digital kommunikation går att tillämpa i en affärsrelation. I linje med detta menar 

Nufer (2011) att kommunikationen i en idrottslig sponsorrelation kan uppkomma i olika former. 

I en del sponsorrelationer finns en daglig kontakt och kommunikation via telefon, e-mail eller 

fysiska möten (Nufer, 2011). Houman Andersen (2001) menar att parterna i en långsiktig 

affärsrelation upprätthåller kommunikationen genom att de besöker varandras verksamheter och 

kontor och på så sätt visar sitt intresse. Vidare menar Murphy och Sashi (2018) att personlig 

kommunikation genom fysiska möten passar bättre när man behöver diskutera något där en 
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direkt återkoppling och utvärdering krävs. En personlig kommunikation bidrar till social 

interaktion och är lämplig när en ömsesidig återkoppling krävs (Murphy och Sashi, 2018).  

När antalet personer i processen är många eller om det som ska kommuniceras består av 

information som inte kräver någon återkoppling så passar digital kommunikation bäst (Murphy 

och Sashi, 2018).  Nufer (2011) förklarar att en del professionella idrottsföreningar använder sig 

av nyhetsbrev för att kommunicera information till sina sponsorer om exempelvis event, 

matcher, beslutstaganden eller framtida händelser. Fortsättningsvis menar författaren att en del 

idrottsföreningar använder kommunikation som ett verktyg att behandla sina sponsorer exklusivt. 

Detta kan uppstå genom att idrottsföreningar meddelar hemlig information innan den blir 

offentlig, de kan exempelvis handla om att en ny spelare rekryterats till föreningen. Sponsorer 

upplever då att de tillhandahåller exklusiv information vilket indikerar på att ett förtroende 

existerar mellan parterna i relationen (Nufer, 2011). Sammanfattningsvis förmedlar parterna 

information som består av förväntningar, marknadsinformation och utvärderingar av varandras 

prestationer. Hur parterna kommunicerar med varandra presenteras nedan. 

 

1) Fysiska möten/ Face-to-face  
- Besök 
- Fysiska möten 
 

2) Digital kommunikation 
- Nyhetsbrev/Nyhetsutskick  
- E-mail och telefonkontakt  

	
2.1.7	Opportunistiskt	beteende	

Opportunistiskt beteende är den enda faktorn i Morgan och Hunt (1994) modell som har en 

negativ påverkan på förtroende. De beskriver att när en part i relationen tillämpar ett 

opportunistiskt beteende kommer relationen att påverkas negativt. Wathne och Heide (2000) 

diskuterar i sin studie att opportunism kan likställas med någon form av fusk i ett förhållande. 

Företag bör därför avhålla sig från att utnyttja den andra parten genom att försöka dra fördelar på 

dennes bekostnad. Även Morgan och Hunt (1994) menar att detta bör undvikas då parterna i inte 

visar ett förtroende vilket även kommer innebära att engagemanget kommer att minska. Detta 

beteende innebär att det är svårt att uppnå en bra relation.  
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Opportunism i en affärsrelation kan uppkomma där en part bryter mot ett kontrakt, struntar i vad 

som har överenskommits eller inte lyckas leverera det förväntade (Wathne och Heide, 2000). 

Vidare förklarar Crompton (2004) att om förväntningarna eller mål i en sponsorrelation inte 

uppfylls behöver en uppskattning på vad som gick fel göras. Sedan kan man börja jobba på hur 

man ska förbättra situationen och leverera det som förväntas (Crompton, 2004). Nufer (2011) 

förklarar att opportunistiskt beteende i idrottsliga sponsorrelationer kan uppkomma genom 

kortsiktiga sponsoravtal. För sponsorn kan ett kortsiktigt avtal grunda sig på att sponsorn har 

kortsiktiga mål med sponsring och agerar på så sätt opportunistisk (Nufer, 2011). En 

idrottsförening kan agera opportunistiskt när föreningen behöver få in en snabb transaktion av 

pengar (Nufer, 2011). Då parterna endast sluter ett kortsiktigt avtal kommer inte relationen 

präglas av samma förtroende som en långsiktig relation (Nufer, 2011). Vidare menar författaren 

att det inte behöver vara något fel med kortsiktiga avtal men konstaterar att dessa avtal präglas av 

ett lägre förtroende. Därmed bör långsiktiga avtal eftersträvas, detta då kortsiktiga avtal riskerar 

att präglas av opportunism. Nedanför sammanfattas hur parterna i en sponsorrelation ska arbeta 

för att undvika opportunistiskt beteende.  

 

1) Långsiktiga avtal och kontrakt  
- Jobba mot att mål och förväntningar i överenskommelsen uppfylls 
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2.2	Teoretisk	referensram	

I den teoretiska referensramen sammanställs de mest relevanta aspekterna från vetenskapliga 

artiklar samt innebörden av de olika beståndsdelarna i Commitment-Trust theory. Först 

presenteras en tabell med de olika beståndsdelarnas definition, sedan kopplas beståndsdelarna 

till studiens forskningsfrågor och sedan kapitlet avslutas kapitlet med studien teoretiska ramverk 

för sponsorrelationer.  

Tabell 1: Begreppsbeskrivning 

Begrepp/område Definition Källa  

Förtroende  
Finns ett förtroende ökar incitamentet till att 
behålla en relation. Förtroende innebär en 
ömsesidig pålitlighet och integritet. 

Morgan&Hunt (1994) 

Engagemang 
Ömsesidiga maximala ansträngningar för att 
behålla en relation. 

Morgan&Hunt (1994) 

Byteskostnad  
 

En hög byteskostnad innebär att parterna 
kommer engagera sig för att stanna i den 
nuvarande relationen. Vid en hög 
byteskostnad överväger man inte andra 
alternativ. Vid en låg byteskostnad övervägs 
andra alternativ.   

Morgan&Hunt (1994) 

Relationsfördelar 
 

När en relation innehåller fördelar skapas ett 
mervärde som kommer leda till att 
engagemanget i affärsrelationen ökar. Detta 
innebär att ambitionen av att utveckla, behålla 
och vårda relationen tillfredsställs. 

Morgan&Hunt (1994) 

Delade värderingar 
 

Parterna i en relations uppfattning av vad som 
är rätt och fel samt vad som anses vara ett 
lämpligt beteende. En relation som omfattas 
av delade värderingar kommer att präglas av 
ett större engagemang och förtroende.  

Morgan&Hunt (1994) 

Kommunikation 
 

Kommunikation är viktigt för att en relation 
ska omfattas av förtroende. I en affärsrelation 
är det viktigt att information om 
förväntningar, marknadsinformation och 
utvärdering förmedlas.  

Morgan&Hunt (1994) 

Opportunistiskt beteende 
 

Påverkar en relation negativt då förtroendet 
minskar. Ett opportunistiskt beteende uppstår 
när en part försöker dra vinning på den andra 
partnerns bekostnad.  

Morgan&Hunt (1994) 
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FF1 Vad gör parterna i en sponsorrelation för att skapa förtroende?  

 

Tidigare studier har visat att sociala och miljömässiga projekt kan användas för att synliggöra 

företagsvärderingar (Babiak och Wolfe, 2009; François och Bayle, 2015). Vidare är en god 

kommunikation viktigt för att en relation ska omfattas av ett förtroende (Houman Andersen, 

2001). Hur man kommunicerar med varandra kan variera, oftast kommunicerar parterna både 

digitalt och face-to-face. Ett opportunistiskt beteende bör undvikas i en relation och kan likställas 

med att en part bryter eller fuskar i ett avtal (Wathne och Heide, 2000). För att minska risken för 

ett opportunistiskt beteende mellan bör parterna skiva långsiktiga avtal och stämma av att mål 

och förväntningar uppfylls. Genom att beskriva hur parterna arbetar med delade värderingar, 

kommunikation och opportunistiskt beteende i sponsorrelationer kommer författaren kunna svara 

på vad parterna gör i en sponsorrelation för att skapa ett förtroende 

 

FF2 Vad gör parterna i en sponsorrelation för att skapa engagemang? 

 

I en sponsorrelation arbetar parterna med att uppfylla sina delar av överenskommelsen för att 

parterna ska ha fortsatt intresse av varandra (Olkkonen och Tuominen, 2006). Vidare menar ett 

flertal studier att parterna i en sponsorrelation arbetar för varumärkeskännedom, möjligheten till 

ett nätverk och delade värderingar för att skapa relationsfördelar (Biscaia et al., 2013; Olkkonen 

och Tuominen, 2008; Dolphin, 2003; Cornwell och Maignan 1998). Det finns även andra sociala 

fördelar med sponsorrelationer. Genom att beskriva hur parterna arbetar med byteskostnader, 

relationsfördelar och delade värderingar kommer författaren kunna svara på vad parterna gör i en 

sponsorrelation för att skapa engagemang.  

För att kunna besvara forskningsfrågorna har författaren gjort ett ramverk med betydande 

beståndsdelar för sponsorrelationer. I Figur 3 kan man se vilka beståndsdelar som leder till 

engagemang och vilka som leder till ett förtroende. När ett förtroende och engagemang finns 

uppnås en långvarig sponsorrelation. Vidare visar modellen att förtroende en förutsättning för att 

ett engagemang ska uppstå.  
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Figur 3: Teoretiskt ramverk 
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3.	Metod		
I detta kapitel förklarar författaren val av metod för studien. Vidare presenterar författaren varje 

delmoment av metoden och motiverar valet av appliceringsmetod. 

3.1	Forskningssyfte	
 
Det finns tre olika kategorier av forskningssyften; explorativa, deskriptiva och förklarande.  

Vilket som passar bäst för en studie avgörs beroende på vad studien syftar att uppnå. David och 

Sutton (2016) förklarar att om forskaren vill skapa en förståelse genom att ta reda på vad som 

händer i en specifik situation som kan skapa nya insikter tillämpas ett explorativt syfte. 

Författarna beskriver att ett deskriptivt syfte tillämpas genom att studien förklarar och beskriver 

en situation. En ytterligare anledning till att ett deskriptivt syfte tillämpas är för att skapa 

förståelse av att sociala beteenden behöver studeras närmare (Bryman och Bell, 2013). Vidare 

menar författarna att dessa beteenden måste förstås i den miljö de är verksamma inom. Detta 

innebär även att vad, hur, när och vem är en central del av studien. Ett syfte av förklarande 

karaktär kollar på relationen mellan olika variabler och förklarar orsakssamband (David och 

Sutton, 2016).  

 

Denna studie syftar till att skapa förståelse och beskriva hur företag och idrottsföreningar arbetar 

i en långvarig sponsorrelation och vad denna relation karaktäriseras av. Därför kommer studien 

tillämpa en deskriptiv metod och syfte. De två forskningsfrågorna har formulerats för att ta reda 

på hur de båda parterna arbetar för att skapa förtroende och engagemang i en sponsorrelation. 

Med sin grund i “hur” är studiens syfte av deskriptiv karaktär.  

3.2	Forskningsansats	
 
En studie kan genomföras med en deduktiv eller en induktiv forskningsansats. Vid induktiv 

forskning börjar med att forskaren från egna observationer samlar data för att sedan skapa teori 

och välja ut intresseväckande spår (Bryman och Bell, 2013). Vidare beskriver David och Sutton 

(2016) att induktiv forskning ofta används vis explorativa studier då målet är att åstadkomma ny 

teori. Bryman och Bell (2013) menar att en deduktiv studie grundar sig på tidigare teorier som 

ligger till grund för studien. Författarna menar vidare att forskaren undersöker befintlig och 

existerande kunskap inom det valda forskningsområdet för att sedan göra en empirisk 



 
20 

granskning. Vid empirisk granskning jämförs den insamlad data med tidigare kunskap för att 

förkasta eller bekräfta den tidigare forskningen som legat till grund för studien (Bryman och 

Bell, 2013). Eftersom denna studie bygger på tidigare studier, teorier och litteratur inom 

områdena relationer och sponsring kommer ansatsen för denna studie vara deduktiv.  

 

Vid utförandet av en forskningsstudie kan tre olika tillvägagångssätt appliceras. Dessa är 

kvalitativ, kvantitativ eller en kombination av dem (David och Sutton, 2016). En kvalitativ 

metod koncentrerar framförallt på innebörd och mening genom att förklara ett specifikt område. 

En kvantitativ metod är enligt David och Sutton (2016) ofta av numerisk karaktär. Studien 

omfattas av att empirisk data samlas in för att sedan genomföra statistiska sammanfattningar. 

Vidare menar författarna att en kvantitativ metod kan uppfattas som motsatsen till kvalitativ, 

detta då kvantitativ metod fokuserar på numerisk mätning och en kvalitativ fokuserar på att 

beskriva och uttrycka meningen och innebörden för ett visst fenomen (David och Sutton, 2016).  

 

Författaren av denna studie tillämpade en kvalitativ metod eftersom studien syftar till att förstå 

innebörden av hur företag och idrottsföreningar arbetar med sponsorrelationer. En metod av 

kvalitativ karaktär möjliggör skapandet en fördjupad förståelse i ämnesområdet. Bryman och 

Bell (2013) skriver att respondenterna i en kvalitativ studie får en större frihet att uttrycka egna 

tankar och åsikter. Att respondenterna har möjlighet att prata friare och uttrycka såväl känslor 

och tankar anses vara viktigt för att uppnå syftet för denna studie. Detta då respondenterna från 

företagen men även idrottsföreningen kan uttrycka sina tankar och åsikter gällande hur arbetet i 

en sponsorrelation går till och vad den karaktäriseras av.  

3.3	Forskningsstrategi	
 
Enligt David och Sutton (2016) syftar fallstudier till att beskriva en särskild situation eller 

händelse i ett samhälle, en fallstudie förklaras som en djupgående studie av olika enheter som 

exempelvis individer, händelser eller organisationer. Fallstudier kan också genomföras genom 

vanliga tillvägagångssätt för datainsamling som exempelvis frågeformulär, fokusgrupper eller 

intervjuer. Fallstudier kan ha en förklarande, explorativ eller deskriptiv karaktär (David och 

Sutton, 2016). Vidare menar författarna att fallstudier med en förklarande karaktär ofta har en 
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mer kvantitativ och deduktiv forskningsansats till skillnad från explorativa och deskriptiva 

fallstudier som tenderar att vara mer induktiva och kvalitativa.  

 

Då denna studie ville skapa en djupare förståelse i hur företag och idrottsföreningar arbetar i en 

långvarig sponsorrelation valde författaren att tillämpa en fallstudie som forskningsstrategi. 

Studiens syfte av deskriptiv karaktär och eftersom studien vill skapa en djupare förståelse kring 

sponsorrelationer var en fallstudie bäst lämpad, för att uppnå studiens syfte samt 

forskningsfrågor. För att skapa en djupare förståelse kring hur företag och föreningar arbetar i en 

sponsorrelation utgick författaren från en förening och inkluderade därefter fem av den valda 

föreningens sponsorer.  

3.4	Datainsamling	
 
För att kunna genomföra en studie behöver data samlas in. Datainsamling kan ske via 

observationer, enkäter, experiment och intervjuer. Denna studie var av kvalitativ karaktär och 

intervjuer genomfördes för att samla data. Enligt Bryman och Bell (2013) kan en kvalitativ 

intervju kan vara strukturerad, ostrukturerad eller semistrukturerad. I en ostrukturerad intervju 

har intervjuaren sällan förberedda frågor (Bryman och Bell, 2013). I denna typ av intervju är 

målet att se vart konversationen leder. En strukturerad intervju fungerar i stort sett tvärtom. I en 

strukturerad intervju är frågorna förberedda sen innan och fastställda, vidare är målet att 

innehållet i alla intervjuer ska följa samma mönster och inramning (Bryman och Bell, 2013). Till 

sist kan intervjuer vara semistrukturerade och är som tidigare nämnt en kombination av en 

ostrukturerad och strukturerad intervju (Bryman och Bell, 2013). Denna studie omfattades av 

semistrukturerade intervjuer med företag och en idrottsförening. Enligt Saunders Lewis och 

Thornhill (2012) passar semistrukturerade bra när forskaren vill förstå hur respondenterna 

resonerar gällande det valda ämnesområdet. Vidare tillåter de även intervjuaren att ställa 

följdfrågor till respondenten, vilket kan generera i rikare data (Saunders et al., 2012). I en 

semistrukturerad intervju har forskaren förberett frågor sen innan i en intervjuguide som 

sammanfattar de områden som ska beröras (Bryman och Bell, 2013). Fortsättningsvis menar 

Bryman och Bell (2013) att respondenten har möjlighet att på sitt sätt svara på frågorna.  
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3.4.1	Utformning	av	intervjuguide	
 
Denna studie var kvalitativ och tillämpade en semistrukturerad intervju där forskaren förberedde 

frågor som sammanställdes i en intervjuguide. I en kvalitativ studie är det avgörande att 

forskaren ska förstå respondenternas verklighet genom att få svar på sina frågor (Bryman och 

Bell, 2013). Frågorna i en intervjuguide ska vara formade så att forskaren kan samla på sig 

information baserat på respondenternas svar men samtidigt ska det finns ett utrymme för 

flexibilitet i frågeställningarna (Bryman och Bell, 2013). Vidare menar författarna att det viktigt 

att frågorna berör de områden som forskaren vill undersöka, dock måste frågorna vara 

formulerade från respondenternas perspektiv.   

 

Författaren av denna studie har konstruerat intervjuguiden med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Intervjuguiden är baserat på tidigare forskning inom ämnesområdet och är 

uppdelad i de olika beståndsdelarna som ligger till grund för skapandet av ett engagemang och 

förtroende. Författaren använde sig inte av ett för formellt språk i frågeställningarna, istället 

formulerades frågorna för att försöka förhindra missuppfattningar. Intervjuguiden hade sin 

utgångspunkt baserat på tidigare forskning som sammanställdes i en teoretisk referensram och 

innehållet i dessa delar var godkänt av handledare innan intervjuerna utfördes, för att minimera 

bias.  

3.4.2	Utförande	av	intervjuer		
 
Totalt utfördes sex stycken intervjuer, fem via telefon och en på intervjuobjektets arbetsplats. 

Vidare utfördes intervjuer med fem företag och en förening. Valet att genomföra majoriteten av 

intervjuerna över telefon baserade sig på författarens brist till transport, respondenternas 

möjlighet till att delta samt för att vara så tidseffektiv som möjligt. De sex intervjuerna som 

utfördes höll sig mellan 25-35 minuter. Samtliga informerades om studiens syfte och valet av att 

vara anonym. Samtliga intervjuobjekt ville visa sitt deltagande men hölls anonyma i sina 

uttalanden och svar. Med andra ord så fick författaren namnge respektive företag och förenings 

namn men vilken person som uttalat sig är anonymt i empirin och resultat avsnittet. Den förening 

och de företag som deltagit i studien presenteras i metodens urval. 
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3.5	Urval	
 
Ett urval representerar en del av populationen som väljs ut för studiens undersökning (Saunders 

et al., 2012). Det finns två generella urvalsmetoder, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval 

(David och Sutton, 2016). Författarna menar att det finns fyra olika typer av icke-

sannolikhetsurval och dessa är möjlighetsurval, kvoturval, selektivt urval och snöbollsurval. Ett 

selektivt urval bygger på forskarens egna uppfattningar och kunskaper om vilka 

undersökningspersoner som lämpar sig bäst för ämnesområdet. Forskaren bedömer att de utvalda 

personerna har den efterfrågade kunskapen för ämnesområdet och väljs därför ut (David och 

Sutton, 2016). Vidare kan ett selektivt urval endast ge en beskrivning av det valda urvalet (David 

och Sutton, 2016).  

 

Denna studie beskriver hur idrottsföreningar och företag arbetar i en långvarig sponsorrelation, 

därför var det viktigt att välja en förening samt företag som har erfarenhet av detta. Därför 

tillämpades ett selektivt urval i början av denna studie. Först valdes en idrottsförening ut baserat 

på författarens kontaktnät. Sedan behövde författaren tillgång till ett urval av företag, även här 

tillämpades ett selektivt urval men med inslag av snöbollsurval. Snöbollsurval bygger på ett 

socialt nätverk för att få tillträde till de urval man vill åt (David och Sutton, 2016). Genom 

snöbollsurval tar forskaren kontakt med en lämplig enhet från populationen som i sin tur kan föra 

forskaren i kontakt med andra (David och Sutton, 2016). Vidare menar författarna att det finns 

en risk för skevt urval genom denna metod eftersom forskaren tvingas lita på andra personer vid 

valet av ett lämpligt urval. Dock är snöbollsurval en användbar teknik när populationen kan vara 

svår att identifiera (David och Sutton, 2016). Den valda föreningen hade över 300 sponsorer där 

engagemanget dem emellan skiljer sig enormt. Därför var det viktigt att välja de företag som 

hade en stark koppling till föreningen för att kunna besvara studiens syfte och forskningsfrågor. 

Den valda föreningen hade över 300 sponsorer vilket gjorde det svårt för författaren att 

identifiera de sponsorer som passade för studien. Genom dialog med föreningen visade det sig 

finnas ett mindre antal företag som utmärkte sig baserat på studiens syfte. Det var betydande att 

rådfråga föreningen om vilka företag de har haft ett längre och närmare samarbete med för att 

kunna besvara studiens syfte. Författaren fick en lista med kontaktuppgifter till sju sponsorer 

som sedan kontaktades av författaren. Vidare var alla sju företag positiva till ett deltagande, 

dessvärre hade två företag inte möjlighet att delta på grund av tidsbrist vilket resulterade i att fem 
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företag deltog i studien. Den förening och de företag som deltog i studien presenteras nedan i 

Tabell 2 samt ungefär hur lång tid företagen haft en sponsorrelation med den valda föreningen 

Luleå Basket. Följdordningen i Tabell 2 har ingen koppling till numreringen av företagen i 

studiens fjärde och femte kapitel.    

 

Tabell 2: Deltagande företag och förening 

Luleå Basket 

Företag/sponsor Antal år   

Kreativgruppen Ca 6 år 

Lule grafiska Ca 8 år 

BDX Ca 15 år 

Läkarjouren Ca 15 år 

Sparbanken Nord Ca 10 år 

	

3.6	Dataanalys	
 
Denna studie genomfördes med en kvalitativ metod med mönstermatchning som utgångspunkt 

för analys av data. Enligt Yin (2014) är mönstermatchning en tillämpbar metod vid valet av 

fallstudie. Författaren menar också att mönstermatchning används frekvent av forskare och att 

det är en fördelaktig analysmetod då forskaren vill jämföra empirisk data med ett förväntat 

resultat.  Då denna studie utfördes och analyserades genom att förlita sig på den teoretiska 

referensramen tillämpades således mönstermatchning. 

 

Dataanalysen började med att författaren skapade sig en helhetsbild av insamlad data. Därför 

började författaren med att skriva ner allt som sades under respektive intervju och läste sedan 

igenom materialet. Därefter identifierade författaren olika mönster från intervjuerna som kunde 

kopplas samman med den teoretiska referensramen. Vilket möjliggjorde för författaren att 

sorterade bort det material som låg utanför studiens ämnesområde. Nästa steg för författaren var 

att fokusera på de mest väsentliga delarna av den insamlad data för respektive område. Detta för 

att kunna urskilja likheter eller skillnader mellan de olika intervjuobjekten enligt 
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mönstermatchningsmetoden. Genom dataanalys med mönstermatchning som utgångspunkt 

kunde författaren hitta svar på studiens syfte och forskningsfrågor.  

3.7	Etiska	övervägande		
 
Etiska övervägande berör områden som integritet, frivillighet, kondifdentalitet och anonymitet 

(Bryman och Bell, 2013). Vidare menar författarna att dessa områden bör hanteras och behandlas 

för de respondenter som deltar i studien. Då författaren av denna studie ville behandla studiens 

respondenter på bästa möjliga sätt tillämpades de etiska principer som Bryman och Bell (2013) 

uppger viktiga. Hur dessa principer tillämpades av författaren för denna studie förklaras nedan.  

 

Informationskravet: Författaren av denna studie inledde samtliga intervjuer med att förklara och 
informera respondenterna om studiens syfte. 
 
Samtyckeskravet: Författaren av denna studie förklarade att respondenternas deltagandet var 
frivilligt samt att respondenterna hade möjlighet att avbryta eller avstå att svara på eventuella 
frågor. 
 
Anonym och konfidentialitetskravet: Författaren av denna studie informerade respondenterna om 
att deras personliga uppgifter ej kommer att spridas till obehöriga.  
 
Nyttjandekravet: Författaren av denna studie informerade respondenterna om att deras 
deltagande endast används för forskningsändamålet.  
 
Riskminimering: Författaren av denna studie informerade respondenterna på förhand att deras 
deltagande inte skall utsättas för någon risk.  

3.8	Metodkvalitet	
 
Det mest förekommande i metodens kvalité är att beskriva studiens validitet och reliabilitet. En 

hög validitet definierar förmågan att mäta det som undersökningen ska mäta medan en hög 

reliabilitet tyder på att studiens mätmetoder är okänsliga för slumpens inverkan (Bryman och 

Bell, 2013).  

 

Den interna reliabiliteten i en studie hänvisas till hur forskarna av studien ska tolka insamlad data 

(Bryman och Bell, 2013). I denna studie valde författaren först spela in samtliga intervjuer och 

sedan skriva ned dem för att inte missa användbar data som framkom under intervjuerna. Detta 

gjordes i syfte för att försöka uppnå en hög intern reliabilitet. 
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Vidare behöver forskaren även ta hänsyn till den externa reliabiliteten som utgörs av studiens 

förmåga att upprepas (Bryman och Bell, 2013). De menar att detta kan vara svåruppnåeligt i en 

kvalitativ studie då sociala miljöer ständigt kan förändras och utvecklas (Bryman och Bell, 

2013). För att hålla en så hög nivå som möjligt av den externa reliabiliteten var författaren av 

denna studie noga med att utforma intervjuguiden fri från vinklade frågor. Författaren av denna 

studie gjorde ett aktivt val av att endast intervjua personer med en lång erfarenhet inom 

ämnesområdet för att säkerställa en så hög extern reliabilitet som möjligt.  

 

Bryman och Bell (2013) påstår att intern validitet hänvisar till huruvida studien mäter det som 

studien syftar till att mäta. För att uppnå en så hög intern validitet som möjligt utförde författaren 

av denna studie en litteraturstudie baserat på tidigare forskning inom ämnet som sedan kunde 

guida författaren vidare. Författaren var noggrann med den interna validiteten då författaren själv 

var anställd spelare hos den valda föreningen. Litteraturstudien innehöll tidigare teorier och 

modeller inom ämnesområdet vilket genererade till att studiens validitet ökade och bidrog till att 

forskaren kunde urskilja det som studien syftade till att mäta. De tidigare studierna och 

modellerna i ämnesområdet har legat till grund för denna studiens intervjuguide. 

 

En studie ska även inkludera en extern validitet som ger indikationer på huruvida resultaten av 

studien kan ge en generalisera bild samt appliceras på andra områden utöver den specifika 

situation som studien undersökt (Bryman och Bell, 2013). Då denna studie har ett begränsat 

urval kan det anses att studien har en brist i extern validitet. Eftersom studien handlar om att 

beskriva hur idrottsföreningar och företag arbetar tillsammans för att skapa en långsiktig relation 

kan studien användas mot andra föreningar eller företag som vill uppnå långsiktiga 

sponsorrelationer. 
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3.9	Metodsammanfattning	
 
I nedanstående del presenteras en sammanfattning av studiens metodval.  

 

Tabell 3: Metodöversikt 

Forskningssyfte Deskriptivt 

Forskningsansats Deduktiv 

Metodval Kvalitativ 

Forskningsstrategi Fallstudie 

Urval Selektivt samt snöbollsurval 

 

 

I nästa kapitel kommer studiens empiri att presenteras. Empirin är en sammanställning av data 

som författaren samlat på sig. Vidare innehåller inte empirin några slutsatser, analyser eller egna 

åsikter. Empirin grundar sig på en neutral beskrivning av insamlad data och följer den teoretiska 

referensramens struktur.   

 

  



 
28 

4.	Empiri		
Följande kapitel presenterar studiens insamlade data. Empirin samlades genom sex intervjuer 

med personer som har erfarenhet inom ämnesområdet. De sex intervjuade objekten består av en 

förening samt fem företag som sponsrar föreningen. De företag som deltagit i studien ingår i 

föreningens guldklubb vilket innebär att dem är bland de största sponsorerna till föreningen, 

alla företag har även en långvarig relation med föreningen. Empirin presenteras genom 

beståndsdelarna i Commitment-Trust theory. 

4.1	Förtroende	och	engagemang		
 
Samtliga företag menar att ett förtroende och engagemang är grundfaktorer för att en 

sponsorrelation ska fungera över tid. Vidare har samtliga företag varit sponsorer till föreningen i 

flera år och menar att det är ett tecken på att relationen omfattas av både förtroende och 

engagemang. Företag 1 menar att ett förtroende och engagemang skapas genom att parterna 

håller kontakten med varandra på olika sätt. Vidare menar företag 4 att ärlighet och 

tillförlitlighet mellan parterna genererar förtroende och engagemang. Företag 2 instämmer men 

förklarar också att goda sportsliga resultat skapar engagemang. Företag 3 förklarar bemötandet 

av föreningens anställda spelar en viktig roll för att ett förtroende och engagemang ska uppstå 

mellan parterna. Avslutningsvis menar företag 5 att förtroende och engagemang mellan parterna 

är en förutsättning för att en långvarig affärsrelation ska behållas. I resterande del av kapitel fyra 

kommer de olika faktorerna som leder till ett förtroende och engagemang samt hur parterna 

arbetar inom dessa områden presenteras mer ingående. 

4.2	Byteskostnader	
 
Föreningen menar att arbetet med avtal mellan förening och dess sponsorer kan se olika ut 

beroende på syftet. Föreningen fortsätter att förklara att mail används vid mindre 

överenskommelser men att avtal som sträcker sig under en längre tidsperiod är skriftliga. Vidare 

menar de att innehållet i avtalen kan variera rätt kraftigt beroende på vilket sponsorsamarbete det 

gäller. Föreningens vill alltid uppfylla de mål som överenskommelsen innefattar, allra helst vill 

man överträffa förväntningarna så att sponsorerna känner att de fått ut mer av samarbetet än vad 

som var förväntat.  Företag 2 har inte gått ut ordagrant med sina förväntningar genom avtalet 

men menar att det är underförstått då man arbetar nära och har en kontinuerlig dialog med 
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föreningen. Vidare resonerar företag 2 att man kanske trots allt bör vara noggrannare med att 

förmedla sina mål och förväntningar till föreningen genom avtal. Företag 1 och 4 menar att 

avtalet bör behandlas som vilken affärsuppgörelse som helst och därför är det noga att mål och 

förväntningar förmedlas tydligt genom avtalet.  

 

Oavsett hur noggrant målen framförs via ett skriftligt avtal eller en muntlig överenskommelse 

menar samtliga att det är viktigt att man uppfyller målen och förväntningarna. Företag 5 

förklarar att detta är en förutsättning för att ett engagemang ska uppstå.  Vidare förklarar företag 

3 att grunden för att det ska finnas incitament att fortsätta arbeta tillsammans och skapa en god 

relation är att båda parterna uppfyller sina delar av överenskommelsen. Samtliga respondenter 

hävdar även att en god kommunikation är centralt för att relationen ska upprätthållas och nå 

förväntningarna. Fortsättningsvis förklarar företag 4 att genom en kontinuerlig dialog skapas det 

flertal tillfällen att stämma av de förväntningarna som relationen omfattas av.  

4.3	Relationsfördelar	
 
Vad gäller relationsfördelar menar föreningen att de är beroende av sina sponsorer, detta för att 

kunna bedriva verksamheten rent ekonomiskt. Därmed består de främsta fördelarna föreningen 

erhåller i en sponsorrelation av ekonomiska bidrag. Vidare förklarar föreningen att parterna 

även arbetar för att erhålla fördelar genom att använda varandras tjänster. Det kan handla om att 

man samarbetar med företag vars tjänster föreningen är beroende av och i samband med detta får 

företaget en exponering och förmåner till föreningens verksamhet. I linje med detta beskriver 

företag 3 att samarbetet med idrottsföreningen har möjliggjort att deras tjänst och produkt 

används av föreningen och således exponeras i samband med exempelvis matcher. 

 

När det gäller exponering av företags varumärken genom skyltar, tryck på matchställ och genom 

media säger föreningen att denna typ av exponering finns tillgänglig och används men att det 

inte är tillräckligt att endast erbjuda detta till de större sponsorerna. Föreningen menar också att 

företag kräver en större motprestation än en skylt med en logotyp på för att ett engagemang ska 

uppstå mellan parterna. Företag 1 och 5 uttycker att det inte är en nackdel att ha en skylt med en 

logotyp på dock är det viktigt att ställa högre krav för att relationen ska generera fördelar som 

skapar engagemang. Företag 3 menar att motprestationer är det som driver fördelarna framåt och 
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att en skylt sällan är tillräckligt. Vidare uttrycker företag 1 och 2 ordagrant att de är tråkigt när 

en förening av professionell karaktär endast vill sälja en skylt. Föreningen förklarar att man är 

medveten om detta och förklarar att exponering via skyltar betraktas som traditionell sponsring 

och att dagens krav är högre, på grund av detta arbetar föreningen för att skapa ett mervärde i 

sina sponsorrelationer.  

 

Enligt samtliga företag behöver det ske en motprestation för att ett engagemang ska uppstå 

mellan parterna. Samtliga företag beskriver att de bidrar med ett ekonomiskt stöd vilket innebär 

att det är föreningens uppgift att ge en motprestation som tillför något till företagets varumärke 

för att relationen ska bestå. Vad denna motprestation ska bestå av behöver således fastställas. 

Företag 1 förklarar att arbetet med att identifiera fördelarna som efterfrågas sker genom att 

parterna sätter sig ner och diskuterar vilka fördelar som önskas och hur de ska arbeta för att 

uppnå dessa. Föreningen instämmer och beskriver att de arbetar med en behovsanalys som 

sammanfattar sponsorernas efterfrågade fördelar. Vidare menar föreningen att de olika 

sponsorernas mål med sponsringen kan se väldigt olika ut och därför är det viktigt att identifiera 

dem innan man kan gå vidare i arbetet. När de efterfrågade fördelarna är identifierade 

presenteras olika förslag på hur parterna kan arbeta tillsammans i samarbetet. Företag 5 

efterfrågar alltid en motprestation som ska inkludera en samhällsnytta och är själv väldigt drivna 

i processen för att idéer ska bli till verklighet. Företag 2 förklarar att föreningen behöver vara 

duktig på att skapa olika koncept som resulterar i fördelar för sina sponsorer, dessutom behöver 

drivkraften och kreativiteten att skapa fördelar komma från föreningen. Detta menar företag 2 

ger indikationer på att föreningen engagerar sig i relationen. I linje med detta förklarar företag 3 

att ett samarbete kan likställas med att företaget är en kund som betalar föreningen en summa 

pengar som ska motsvara en marknadsföring av företaget. Därför behöver drivkraften och 

ansvaret i att skapa olika koncept komma från föreningen. Det är föreningens uppgift för att på 

sikt kunna behålla samarbetet och relationen.  

 

En av de fördelar föreningar erbjuder är möjligheten till nätverk och skapa nya relationer. 

Samtliga företag anser att det finns goda möjligheter till nätverk i samarbetet. Däremot skiljer 

det sig i hur man åtar och tillämpar denna möjlighet. Föreningen förklarar att matcher skapar ett 

naturligt sätt för sponsorerna träffa andra företag och personer. Vidare kan även föreningen 
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skapa nya relationer under matcherna då sponsorer emellanåt bjuder med sina befintliga kunder 

som föreningen har möjlighet att inleda affärer med. Företag 3 förklarar att de befinner sig på 

samtliga matcher och att de alltid nyttjar möjligheten till att äta i arenans restaurang. De ser 

matcherna och att närvara i restaurangen som en möjlighet att knyta nya kontakter med företag 

och privatpersoner. Vidare bjuder de ofta med sina personliga kunder till matcherna för att stärka 

deras befintliga relation till varandra men eventuellt även öppna upp en ny relation till 

föreningen. Föreningen förklarar att båda parterna i sponsorrelationen agerar förmedlare av 

kontakter men att det sedan är upp till respektive part att göra en eventuell affär. I linje med detta 

förklarar företag 3 att genom ett nära samarbete blir man varandras ambassadörer, vilket i sin tur 

gynnar båda parternas verksamheter. För att lyckas bäst med detta menar företag 5 att parterna 

bör ha personlig relation till varandra.  Vidare menar företag 2 att arbeta för nätverket är extra 

intressant i den stad de verkar inom då idrotten drar stort intresse och att det är en fördel att 

befinna sig i en kontext där man kan aktivera sitt varumärke bland andra i en avslappnad miljö 

och på ett trovärdigt sätt.  

 

Föreningen anordnar också olika event och andra nätverksträffar där ens sponsorer får möjlighet 

att träffa varandra och ta del av varandras verksamheter. Det kan exempelvis ske genom 

företagsfrukostar och middagar. Företag 1 förklarar att man har anordnat och deltagit i 

företagsfrukostar och därmed fått möjlighet att träffa nya företag inom nya branscher. Samtliga 

företag i denna studie ingår i föreningens guldklubb som innehåller föreningens största 

sponsorer. Därmed anordnas aktiviteter och nätverksträffar exklusivt för denna skara av företag. 

I detta nätverk finns det möjlighet att bjuda in företag till sina respektive verksamheter och dela 

med sig av erfarenheter, kontakter och möjligheter att inleda nya affärer skapas. Överlag är 

möjligheten till nätverk något samtliga företag betonar som en unik fördel eftersom det öppnar 

upp för mer än en relation. Alla beskriver att möjligheten och fördelen av ett nätverk genererar 

engagemang. Vidare förklarar företag 3 att lyckas man skapa goda relationer inom näringslivet 

har man goda förutsättningar för att växa som företagare. Därför är det en stor fördel att ingå i ett 

nätverk som öppnar upp för ett brett kontaktnät.  

  

Trots att samtliga företag menar att drivkraften i att skapa fördelar ska komma från föreningen 

berättar företag 5 att de gjort insatser i att engagera fler företag från det lokala näringslivet i 
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föreningsverksamheten. Detta har genomförts genom nätverksträffar där socialt ansvarstagande 

haft en central roll. Företaget uppskattar att dessa träffar har genererat goda fördelar i samarbetet 

då både företaget och föreningar fått en bred exponering och uppmärksamhet genom dessa 

nätverksträffar.  

4.4	Delade	värderingar	
 
När det gäller delade värderingar förklarar samtliga företag att detta är avgörande för att man 

ska gå in som sponsor i en förening, detta eftersom man förknippas med varandra. Även 

föreningen anser att det är väldigt viktigt med delade värderingar i en sponsorrelation, vidare 

menar de att de alltid gör en utvärdering av företags värderingar innan de får sponsra föreningen. 

Företag 4 förklarar att genom en sponsorrelation sammankopplas två verksamheter och 

respektive varumärke förlängs. Detta innebär att det är viktigt att man delar gemensamma 

grundvärderingar och arbetar för rätt saker eftersom att parterna kommer att associeras med 

varandra i flera sammanhang. Det kräver också att man redan innan ett avtal gör ett förarbete 

med att stämma av motpartens värderingar. Exempelvis menar föreningen att man inte kan 

samarbeta med ett företag inom tobaksindustrin då detta går emot deras värderingar.  

 

Företag 1 anser att deras varumärke har en naturlig koppling till idrott och hälsa och därmed 

även dess värderingar, det är också därför har man valt att sponsra ett flertal föreningar. Även om 

det finns en naturlig koppling menar företag 1 att det är viktigt att föra en dialog angående 

värderingar så att de samstämmer. I linje med detta förklarar företag 5 att de har tre värdeord 

som hela verksamheten arbetar mot. För att företaget ska sponsra en idrottsförening behöver 

dessa tre värdeord kunna tillämpas och samstämma med föreningens individuella värderingar. 

För att säkerställa att idrottsföreningar tillämpar och arbetar med värderingsfrågor så skapade 

företag 1 en frågeenkät och intervjuade föreningar för att kunna analysera vilka de ville sponsra 

och förknippas med. Vidare menar företag 1 att det är viktigt att föra en dialog med motparten 

men att det är lika viktigt att göra en intern analys.  

 

Det konkreta arbetet med delade värderingar kan se olika ut, de som är genomgående för 

samtliga är att delade värderingar är viktigt för att en relation överhuvudtaget ska existera. 

Vidare förklarar föreningen att man genomfört ett antal sociala projekt i samarbete med några av 
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sina sponsorer. Detta är något man upplever blivit mer populärt, allt fler företag vill genomföra 

olika initiativ tillsammans för en hållbar utveckling. Utmaningen med detta är att det tar mycket 

tid varpå det finns begränsade resurser hos båda parter för att genomföra dessa projekt. Även 

företag 2 och 4 instämmer att de ställer sig positivt till dessa typer av projekt och vill gärna hitta 

på något tillsammans. Däremot får det inte ta upp för mycket tid och konceptet behöver 

mestadels planeras och hanteras av föreningen. I linje med detta menar föreningen att de har ett 

ansvar att komma med kreativa idéer och upplägg för att samarbeten ska inkludera hållbar 

utveckling och samhällsansvar.  

 

I nuläget arbetar föreningen med ett projekt kopplat mot integration i samarbete med företag 3. 

Vidare förklarar företag 3 att projektet är relativt nystartat och att man väntar på att ett par olika 

koncept ska presenteras av föreningen för att sedan ta ett beslut i hur man ska arbeta vidare i 

projektet. De har även ett projekt med företag 5 vars syfte är att främja kamratskap, hälsa, allas 

lika värde och jämställdhet genom att besöka skolor och föreläsa om dessa områden. Vidare 

förklarar företag 5 att relationen mellan parterna har stärkts genom detta samarbete då konceptet 

fått stor uppmärksamhet medialt och fått positiva reaktioner från samhället. De övriga företagen 

som i dagsläget inte arbetar tillsammans med föreningen mot ett specifikt projekt menar att 

projekten ändå bidrar till deras personliga verksamheter och stärker sponsorrelationen. Detta då 

de olika projekten som genomförs är initiativ för hållbar utveckling där delade värderingar 

tydliggörs och tillämpas. Företag 2 förklarar att värderingar om kamratskap, allas lika värde och 

jämställdhet får större spridning om det framförs genom en förening där spelarna är förebilder 

för barn och ungdomar. På samma sätt resonerar företag 5 och därför har man valt att utforma 

sitt samarbete på detta sätt. Även om företag 2 inte är huvudsponsor för projektet menar hen att 

företaget köper en legitimitet eftersom de alltid associeras och sammankopplas med föreningens 

värderingar och arbete.  

 

Angående ett miljömässigt ansvarstagande menar samtliga företag och föreningen att detta är 

viktigt och något man arbetar med internt inom sina företag och tar hänsyn till när man väljer att 

samarbeta. Däremot förklarar föreningen att detta kommit lite i skuggan av initiativen för social 

hållbarhet. Arenan de verkar i har fullständig källsortering tillgänglig för publiken så att allt 

avfall kan sorteras rätt, vilket även är något man uppmanar sin publik att tänka på.  
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4.5	Kommunikation	
 
När det gäller kommunikationen mellan parterna menar samtliga att det finns en pågående och 

ömsesidig kommunikation. Företag 2 påstår att en god kommunikation är avgörande för att 

lyckas skapa en långsiktig relation till varandra. I linje med detta menar föreningen att det är 

farligt att endast höra av sig en gång om året då man är i behov av nya pengar. Detta resulterar i 

att företagen inte känner sig uppskattade vilket äventyrar relationen.  

 

Vanligtvis uppkommer kommunikationen genom personliga möten, mail eller telefon kontakt. 

Personliga möten kan uppstå i samband med matcher, de här är något företag 3 anser vara 

fördelaktigt då det är en enkel och naturlig miljö för en ömsesidig kommunikation. I linje med 

detta menar även företag 2 att matcherna kan bidra till att en närmre relation uppstår mellan 

parterna. Föreningen menar att det även är viktigt att besöka sponsorernas verksamheter och 

bokar därför oftast in möten på sponsorernas arbetsplatser. Företag 4 förklarar att en god 

relation skapas genom att man lär känna varandra och desto bättre man lär känna varandra desto 

svårare är det att frångå ett avtal och en relation, därför bör parterna sträva efter att hålla en 

kontinuerlig kommunikation för att uppnå en långsiktig sponsorrelation. I linje med detta menar 

företag 5 att fysiska träffar är en förutsättning för att en djupare relation ska uppnås. Vidare 

menar företag 5 att samarbetet blir långsiktigt om man lyckas skapa en kombination av en 

affärsmässig och personlig kommunikation.   

 

Företag 1 menar att en stor del av den digitala kommunikationen mellan parterna består av 

informativa meddelanden som inte kräver någon större återkoppling. Vidare beskriver företag 1 

att det kan bestå av information rörande erbjudanden, nyheter och uppdateringar gällande 

parternas verksamheter. Även företag 5 förklarar att den digitala kommunikationen spelar en 

viktig roll för att uppnå en kontinuerlig kommunikation. Samtliga företag förklarar att 

föreningen även informerar om hemlig information innan den offentliggörs i media och andra 

kanaler. Detta är något föreningen strategiskt tillämpar för att visa sitt förtroende gentemot de 

största sponsorerna, vilket sponsorerna menar indikerar på att föreningen prioriterar dem. Vidare 

kan denna typ av informationen bestå av olika rekryteringar eller händelser inom föreningen. 

Företag 4 berättar att detta visar att föreningen har ett stort förtroende för sina sponsorer. 

Resterande företag menar att denna information är ett tecken på att man vill uppdatera sina 
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sponsorer på vad som händer i verksamheten. Företag 2 förklarar att information om vad 

föreningen planerar för framtiden också kommuniceras vilket ger en trygghet i relationen. 

Samtliga respondenter menar att en ömsesidig kommunikation är viktig men att det ändå finns en 

skillnad i vem som ska driva en kontinuerlig kommunikation. Företag 5 förklarar att eftersom 

sponsorer bidrar med pengar till föreningar förväntas det att föreningen informerar sina 

sponsorer om vad som händer i verksamheten. Föreningen behöver alltså ta ett större ansvar i att 

upprätthålla en kontinuerlig kontakt. Företag 5 menar att det är viktigt att arbeta för en 

kontinuerlig kommunikation då detta ger indikationer på att relationen är viktig för föreningen 

och detta leder till att företag upplever att det är välinvesterade pengar.  

 

Samtliga förklarar att de arbetar för en öppen, transparent och ärlig kommunikation med 

varandra. Föreningen menar att likväl som det är viktig att gå ut med positiv information är de 

även viktigt att meddela om någonting har gått snett. Vidare hävdar företag 4 att det kan gå fel 

eller uppstå situationer i ett samarbete som man inte är nöjd med, det väsentliga är dock hur man 

går tillväga och hanterar problemet. I sådana tillfällen får båda sidorna ge sin syn på situationen 

och därefter vidtar man åtgärder. Föreningen har under ett par tillfällen fått en negativ publicitet 

och därmed behövt agera snabbt för att ge ett ärligt uttalande om vad som har hänt. Då är det 

viktigt att man är öppen och ärlig med sina sponsorer, istället för att försöka dölja problem vill 

man vara tydlig i hanteringen av problemet för att minimera eventuellt missnöje i relationen. 

4.6	Opportunistiskt	beteende			
 
Som tidigare nämnts menar föreningen att man behöver vara noggrann i att uppfylla det mål och 

förväntningar som finns i relationen. Däremot kan de uppstå situationer där någon av parterna 

upplever att målen inte uppfylls. Om detta händer menar föreningen att man behöver ta kontakt 

med den andra parten så snabbt som möjligt för att diskutera vad som hänt och hur det kan lösas. 

Om en sponsor upplever att något saknas arbetar föreningen fram ett förslag för hur man kan ge 

tillbaka det som har gått förlorat. Företag 3 berättar att det haft samarbeten där man inte har varit 

nöjd med utfallet och i linje med föreningens beskrivning menar företag 3 att man behöver prata 

igenom det som hänt. Företag 1, 2 och 3 nämner även att de tror att de som lyckas arbeta fram 

nya och kreativa koncept i sponsor sammanhang kommer skapa bäst relationer över tid. Vidare 
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menar företagen att det inte är hållbart att föreningar endast ber om ett ekonomiskt bidrag utan 

att ge något tillbaka.  

 

Företag 5 uttrycker att det kräver en årlig utvärdering av föreningen för att kunna gå igenom vad 

som har hänt under tidsperioden och skapa sig en överblick. Sedan gör företaget en intern analys 

på vad som har gått bra och mindre bra i syfte att undvika eventuella framtida fallgropar. Det 

viktigaste för att undvika ett opportunistiskt beteende är att ha en dialog med varandra och vara 

ärliga när någonting har gått fel. Föreningen förklarar att man måste arbeta för att minska allt 

strul, det ska varken vara tidskrävande eller energikrävande för sponsorer att samarbeta med 

föreningen. Dock kan begränsade resurser av antalet anställda göra det svårt att ge alla den 

uppmärksamhet de förtjänar. Därför väljer man att lägga stort fokus på sina största sponsorer då 

verksamheten är mest beroende av dessa. Företag 2 menar dock att det är bra att det finns en 

nivåskillnad och att föreningen faktiskt prioriterar de sponsorer som är störst. Vidare förklarar 

företag 4 att arbetet och tydligheten i att det finns nivåskillnader är viktigt för att vilja fortsätta 

befinna sig i denna skara. Dock menar föreningen att detta bidrar till att det är svårt att utveckla 

relationer till mindre sponsorerna då varken tid eller resurser finns. Därför kan de förekomma att 

mindre sponsorer upplever sponsring som en envägsrelation där endast företaget i fråga bidrar 

med en ekonomisk summa till relationen.  
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5.	Analys		
I denna del av studien tolkar författarna empirin genom att sammankoppla den med den 

teoretiska referensramen. Detta möjliggör att författaren ska kunna svara på studiens 

forskningsfrågor. Analysen är indelad under samma rubriker som empiri kapitlet för att 

underlätta läsningen och förståelsen.  

5.1	Förtroende	och	engagemang	
 
Samtliga intervjuobjekt menar att förtroende och engagemang är centralt för att en långsiktig och 

framgångsrik relation ska uppnås vilket även Morgan och Hunt (1994) redogör för. Vidare 

förklarade den deltagande föreningen och samtliga företag att deras relation omfattas av både 

förtroende och engagemang. Då förtroende och engagemang skapas genom byteskostnader, 

relationsfördelar, delade värderingar, kommunikation och opportunistiskt beteende kommer 

resultaten att presenteras närmare under dessa rubriker.  

5.2	Byteskostnader	
 
Morgan och Hunt (1994) menar att företag som lyckas skapa fördelar i en relation kommer leda 

till att kunden engagemang ökar, samt att det är viktigt att kunden får de fördelar som efterfrågas. 

Detta kan översättas till att föreningar behöver skapa fördelar för att sponsorer ska engagera sig i 

relationen. Föreningen och företagen i denna studie hävdar att uppfyllelse av mål och 

förväntningar är en förutsättning för att en relation ska kunna behållas. Detta får stöd av den 

teoretiska referensramen som påpekar att uppfyllelse av mål är viktigt för att uppnå en långsiktig 

relation (Olkkonen och Tuominen, 2006). Det skiljer sig dock i empirin hur noggrant företagen 

framför sina mål och förväntningar genom avtal, en del inkluderar målen genom ett skriftligt 

avtal medan andra förlitar sig på att målen är underförstådda.  

 

Föreningen arbetar för att överträffa de uppsatta målen och förväntningar så att sponsorer ska få 

en känsla av att de får ut mer av samarbetet än de tänkt sig. Detta kan i viss mån sammankopplas 

med ett arbete för att skapa en hög byteskostnad som Morgan och Hunt (1994) menar genererar 

ett engagemang i en relation. Resultaten av byteskostnader sammanfattas nedan.  
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1) Innehållet i avtalen varierar  
2) Att uppfylla mål och förväntningar skapar engagemang och leder till en långsiktig 

relation 

5.3	Relationsfördelar	
 
Morgan och Hunt (1994) menar att företag kan öka sina konkurrensfördelar genom att använda 

sig av olika partnerskap, därmed kan ett företag och en idrottsförening sammankopplas enligt 

detta. Vidare behöver ett partnerskap generera fördelar. Genom empirin framgår det att 

föreningens största fördel innebär att sponsorer ger ett ekonomiskt stöd. Det är sedan föreningens 

uppgift att genom en motprestation skapa fördelar som gynnar sponsorernas verksamheter. Dessa 

kan enligt empirin variera men samtliga menar att en motprestation krävs.  

 

Empirin tyder på att exponering genom tryck av logotyper på exempelvis skyltar eller 

matchkläder uppfattas som traditionell och genererar ingen större varumärkeskännedom. Vidare 

förklarar empirin att tryck av logotyper inte är en nackdel men att de inte heller ger något 

genomslag. Detta strider till viss del emot den teoretiska referensramen och tidigare forskning 

som säger att exponering av denna karaktär skapar en ökad varumärkeskännedom (Dolphin, 

2003). Empirin menar att exponering genom skyltar inte uppfattas som tillräckligt för att uppnå 

en varumärkeskännedom, vidare behövs en större motprestation för att relationen ska omfattas av 

ett engagemang. Föreningen påpekar att de därför arbetar för att skapa ett mervärde i relationen. 

Detta får stöd av tidigare forskning som säger att en relation behöver skapa fördelar som 

genererar ett mervärde för att ett engagemang ska uppstå mellan parterna (Morgan och Hunt, 

1994).  

 

Samtliga företag förklarar att sponsring öppnar upp en möjlighet till ett nätverk. Genom matcher 

och nätverksträffar kan befintliga relationer underhållas, nya affärsrelationer skapas och 

företaget exponeras även genom att fysiskt närvara. Detta är i linje med den teoretiska 

referensramen som visar att en sponsorrelation stärks när det finns möjligheter till nätverk. Den 

tidigare forskningen inom området förklarar att matcher och andra aktiviteter bidrar till att 

företaget exponeras och kan nätverka med andra enheter (Roxenhall och Andrésen, 2012; 

Dolphin, 2003). Vidare förklarar empirin att föreningen erbjuder sponsorer nätverksträffar där ett 
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antal företag samlas och får prata, integrera och visa upp sina respektive verksamheter för 

varandra.  

 

Samtliga företag beskriver att långsiktiga relationer bör eftersträvas. En långsiktig relation bidrar 

till att parterna blir varandras ambassadörer och att de agerar förmedlare av kontakter. Detta är i 

linje med tidigare forskning som nämner att det är viktigt att skapa en mötesplats och arbeta med 

nätverksträffar så sponsorer får en möjlighet att inleda och utveckla relationer (Cornwell och 

Maignan, 1998). 

 

Empirin visar även att en sponsorrelation kan vara en blandning av en affärsmässig och personlig 

relation. Vidare förklarade empirin om man lyckas skapa en blandning av dessa är det troligt att 

relationen kommer att bli långsiktig.  Detta stöds av den tidigare forskningen som menar att det 

är effektfullt att bygga affärsrelationer genom att man lär känna sin motpart och på så sätt även 

har en personlig relation (Palmatier, Dant, Grewal och Evans, 2006). Resultaten av 

relationsfördelar sammanfattas enligt punkterna nedan.  

 

1) Förening erhåller ett ekonomiskt stöd som ska generera en motprestation 
2) Varumärkeskännedom genom skyltar skapar inte engagemang  
3) Möjligheten till ett nätverk är attraktivt bland samtliga respondenter och skapar 

engagemang.  
 

5.4	Delade	värderingar		
 
Baserat på empirin anses delade värderingar vara avgörande för att parterna överhuvudtaget ska 

samarbeta med varandra och inleda en relation. Detta får stöd av tidigare forskning som 

beskriver att delade värderingar lägger grunden för ett avtal ska komma till (Chadwick, 2002). 

Empirin förklarar att delade värderingar måste existera för att parterna ska kunna skapa en 

långsiktig relation till varandra. Vidare visar empirin att sponsorer har högre förväntningar på de 

föreningar som befinner sig på elitnivå. Det är även viktigt att parterna arbetar med och för 

delade värderingar samt tillämpar de värderingar som uttalats från start till slut. Detta kan 

kopplas till tidigare forskning som menar att desto större investeringar ett företag gör i en 

förening desto viktigare är delade värderingar (Farrelly, Quester och Burton, 2006).  
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När det gäller hur företag och sponsorer arbetar tillsammans med delade värderingar visar det att 

empirin skiljer sig åt från fall till fall. Det samstämmiga i empirin är att delade värderingar är 

viktiga och att dem ska synliggöras, när detta existerar så stimuleras relationen. Detta får stöd av 

tidigare forskning som menar att delade värderingar är en viktig faktor i skapandet av långsiktiga 

relationer (Babiak och Wolfe, 2009). 

 

Empirin visar även att föreningen arbetar i olika projekt och initiativ för att tillämpa och 

synliggöra värderingsfrågor. Detta får även stöd från den teoretiska referensramen som menar att 

parterna kan arbeta genom olika projekt för att exponera värderingar (Babiak och Wolfe, 2009; 

Smith och Westerbeek, 2007). De vanligaste enligt empirin var projekt och initiativ för ett socialt 

ansvarstagande inom områdena kamratskap, jämställdhet, allas lika värde och integration. Dessa 

områden går att urskilja i den teoretiska referensramen och får stöd av tidigare forskning som 

förklarar att idrott har en naturlig koppling till dessa områden och därför är det fördelaktigt att 

engagera sig i områden man har kunskap inom (François och Bayle, 2015). Vidare förklarade 

empirin att de företagen som inte arbetade i ett gemensamt projekt ändå upplevde att delade 

värderingar stimulerades genom de andra utförda projekten, eftersom företaget då associeras med 

föreningens värderingar i andra sammanhang. 

 

Angående miljömässiga initiativ nämner samtliga att detta är viktigt att tänka på i framtiden, men 

inget konkret projekt framkom existera i dagsläget. Föreningen nämner dock att man uppdaterat 

sin arena med fullständig källsortering och upplyser sin publik om detta. Resultaten av delade 

värderingar sammanfattas nedan.  

 

1) Delade värderingar är avgörande för att en sponsorrelation ska existera och omfattas av 
engagemang och förtroende 

2) Parterna granskar varandras värderingar 
3) Samtliga parter arbetar eller är intresserade av att arbeta tillsammans i olika projekt som 

inkluderar värderingsfrågor då detta stärker relationen och samarbetet 
4) Sociala projekt är mer förekommande än miljömässiga  
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5.5	Kommunikation		
 
Enligt Morgan och Hunt (1994) är det viktigt att ha en god kommunikation för att en relation ska 

omfattas av ett förtroende. Författarna menar också att information om förväntningar, 

marknadsinformation och utvärdering av prestationer ska delas mellan parterna. Även empirin 

menar att kommunikationen är en central del för att parterna i relationen ska ha ett förtroende till 

varandra. Föreningen arbetar med exklusiv information där sponsorer får en förhandsvisning av 

nyheter som inte offentliggjorts till media eller allmänheten, vilket är något sponsorer upplever 

visar och skapar förtroende. Detta går helt i linje med tidigare forskning som menar att det är en 

strategi för att visa sitt förtroende och skapa ett mervärde i relationen (Nufer, 2011).  

 

Existerande forskning säger att en relation som har funnits under en längre tid omfattas av en 

ömsesidig kommunikation (Houman Andersen, 2001). Empirin visar att samtliga respondenter 

upplever att det finns en ömsesidig kommunikation och att det är viktigt, det är dock utmärkande 

att föreningen bär ett större ansvar i att underhålla och föra en kontinuerlig kommunikation. 

Eftersom det är sponsorer som ger pengar till föreningar menar parterna att det ligger ett större 

ansvar hos föreningen att informera sponsorerna om vad som händer i verksamheten då 

sponsorer är synonymt med kund.  

 

Vidare menar tidigare forskning och den teoretiska referensramen att det är viktigt att en 

blandning av fysisk och digital kommunikation finns mellan parterna (Murphy och Sashi, 2018). 

Fysisk kommunikation som sker face to face används mestadels vid möten då man behöver 

diskutera och analysera, detta stämmer väl överens med tidigare forskning som menar att en 

fysisk kommunikation används när en direkt återkoppling krävs (Murphy och Sashi, 2018). 

Fysiska träffar kan även ske vid nätverksträffar och under matcher. Att närvara fysiskt då och då 

på varandras arbetsplatser menar parterna är betydande för relationen då det visar ett ömsesidigt 

intresse och det blir lättare att upprätthålla och arbeta för en långsiktig relation. Empirin visar 

vidare att desto djupare och mer personlig en sponsorrelation är desto svårare kommer det vara 

att bryta relationen. I linje med detta menar tidigare forskning att en affärsrelation som omfattas 

av en personlig relation sällan har kommunikationsproblem och därmed löper liten risk att brytas 

då ett förtroende existerar (Friman et al., 2002). 

 



 
42 

Empirin menar att digital kommunikation mestadels sker via mail eller telefon, vilket är ett bra 

sätt för parterna att upprätthålla en dialog med varandra. Genom digital kommunikation delar 

man med sig om olika uppdateringar, erbjudanden eller nyheter inom verksamheten. Med andra 

ord tyder empirin att denna information är till för områden som inte behöver den andra partens 

åsikt eller utvärdering. En sammanfattning av resultaten kopplat till kommunikation presenteras 

nedan.  

 

1) Viktigt att förmedla information, sponsorer förväntar sig detta. Föreningen bär ett större 
ansvar i att informera och hålla en kontinuerlig kontakt för att sponsorer ska känna ett 
förtroende. 

2) Parterna kommunicerar digitalt mestadels via e-mail och telefon. Fysiska möten sker på 
matcher, event och besök.  

3) En blandning av personlig och affärsmässig kommunikation skapar ett starkare 
förtroende. 

4) Exklusiv information skapar förtroende. 
 

5.6	Opportunistiskt	beteende		
 
Opportunistiskt beteende är den enda beståndsdelen i Morgan och Hunt (1994) modell som 

påverkar en relation negativt. Som tidigare nämnts handlar opportunistiskt beteende om att en 

part drar ensidig vinning på den andra partens bekostnad och detta bör undvikas (Morgan och 

Hunt, 1994). I en sponsorrelation kan ett opportunistiskt beteende uppstå om en part bryter ett 

avtal eller inte lyckas uppnå förväntningarna (Wathne och Heide, 2000). Enligt empirin kan det 

uppstå situationer där något inte går som planerat och för att hantera detta tyder empirin på att en 

välfungerande kommunikation krävs. Detta kräver att parterna tillsammans diskuterar vad som 

har hänt för att sedan hitta en lösning på problemet. Detta får starkt stöd av tidigare forskning 

som menar att det är viktigt att utvärdera vad som gått fel för att försöka vinna tillbaka ett 

förtroende (Crompton, 2004). I linje med detta har företag 5 ett krav på en utvärdering av 

föreningen som ska inkludera vad som har hänt och genomförts under relationen. Föreningen 

lägger större fokus och uppmärksamhet på de större sponsorerna för att undvika opportunism och 

tillfredsställa dessa relationer med målet att de ska bli långvariga över tid. 
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Empirin förklarar även att föreningar brottas med begränsade resurser vilket leder till att de 

sponsorer som är mindre ur en ekonomisk synvinkel samt har kortare avtal får mindre 

uppmärksamhet. Vidare visar empirin på att dessa sponsorer kan uppleva att sponsring handlar 

om en envägsrelation där en förening försöker dra ensidig nytta av företaget i fråga. Detta har 

stöd av Nufer (2011) som menar att kortsiktiga kontrakt kan uppfattas opportunistiska och 

således omfattas av ett lägre förtroende. Dock kan inte denna studie analysera detta eftersom data 

för detta saknas då denna studie är avgränsad till långsiktiga sponsorrelationer. Även om denna 

koppling går ifrån studiens avgränsning kan det ändå vara en intressant del att framföra. Nedan 

presenteras en sammanfattning av resultaten från opportunistiskt beteende.  

 

1) Opportunism undviks genom en god kommunikation och långsiktiga kontrakt. 

2) Uppstår det ett missnöje från någon av parterna behöver en utvärdering och uppföljning 

göras för att behålla ett förtroende. 

5.7	Sammanfattning	av	studiens	resultat	
 
I tabell 4 sammanfattas resultaten av studien kopplat till teorin. Då studiens insamlade data samt 

resultat redan har presenterats ger tabell 4 en överblick samt en kort sammanfattande redogörelse 

för respektive beståndsdel. 

 

Table 4: Sammanfattning av resultat och teori 

Koppling FF Del av teoretiskt ramverk Förening Ftg 1 Ftg 2 Ftg 3 Ftg 4 Ftg 5 
 
 

Engagemang 

Byteskostnad 
Avtal 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Relationsfördelar 
Varumärkeskännedom 
Affärsrelationer/Nätverk 
Övriga fördelar 

 
 

+/- 

 
 

+/- 

 
 

+/- 

 
 

+/- 

 
 

+/- 

 
 

+/- 

Engagemang och 
förtroende 

Delade värderingar 
Socialt ansvarstagande  
Miljömässigt ansvarstagande 

 
 

+ 

 
 

+/- 

 
 

+/- 

 
 

+ 

 
 

+/- 

 
 

+ 
 

 

Förtroende 

Kommunikation 
Förmedling av information- 
Face to face 
Digitalt  

 
 

+/- 

 
 

+/- 

 
 

+/- 

 
 

+/- 

 
 

+/- 

 
 

+/- 

Opportunistiskt beteende  
Långsiktiga avtal och kontrakt 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
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+ Resultaten stämmer överens med teorin 

- Resultaten stämmer inte överens med teorin 

+/- Resultaten stämmer delvis överens med teorin  

 

Byteskostnader: Samtliga respondenter menar att de har avtal och att det är viktigt att mål och 

förväntningar uppfylls för att en långsiktig relation ska skapas. Vidare skrivs avtalen på olika sätt 

och innehållet varierar. Resultaten stämmer överens med teorin då mål och förväntningar 

behöver uppfyllas.  

 

Relationsfördelar: Samtliga respondenter menar att möjligheten till ett nätverk är en attraktiv 

relationsfördel i syfte att skapa ett engagemang. När det gäller varumärkeskännedom via tryck av 

logotyper menar samtliga respondenter att detta inte leder till ett engagemang medan teorin 

menar tvärtom. Därmed stämmer resultatet delvis överens med teorin för samtliga.  

 

Delade värderingar: Föreningen och samtliga företag granskar varandras värderingar och menar 

att delade värderingar krävs för ett engagemang och förtroende ska skapas. Det är förekommande 

att parterna arbetar tillsammans i olika projekt, vanligast är sociala projekt. Resultaten stämmer 

delvis överens med teorin då inte alla parter arbetar tillsammans i sociala projekt. Dock är det 

viktigt att poängtera att samtliga tycker det skulle vara intressant för framtiden.  

 

Kommunikation: Samtliga företag menar att information förmedlas samt att kommunikationen 

sker genom både fysiska möten och digitalt. Dock menar samtliga företag att föreningen bär ett 

större ansvar i att föra en kontinuerlig kommunikation. Därmed stämmer resultaten för samtliga 

delvis överens med teorin, detta då teorin förespråkar en ömsesidig kommunikation.  

 

Opportunistiskt beteende: Samtliga menar att avtal och kontrakt ligger till grund för att undvika 

ett opportunistiskt beteende. Dock kan de förekomma händelser som uppfattas opportunistiska då 

behöver parterna utvärdera situationen och lyfta problemet snabbt. Vidare menar respondenterna 

att opportunism undviks genom att föra en god kommunikation vilket även får stöd i teorin. 

Därmed stämmer resultatet överens med teorin.  
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6.	Slutsats		
I studiens sista kapitel presenteras de mest framträdande slutsatserna av studien. Genom att 

framföra slutsatserna kring respektive forskningsfråga besvarar författaren studiens syfte, att 

beskriva hur företag och idrottsföreningar arbetar för att uppnå en långvarig sponsorrelation 

genom att undersöka hur förtroende och engagemang skapas. Vidare presenterar kapitlet 

studiens teoretiska och praktiska bidrag samt begränsningar och förslag till framtida forskning 

inom ämnesområdet.  

 

6.1	Vad	för	parterna	i	en	sponsorrelation	för	att	skapa	förtroende?	
 

Delade värderingar är en avgörande faktor för att en sponsorrelation överhuvudtaget ska existera 

och omfattas av ett förtroende men även av engagemang. Vidare genomför båda parterna en 

granskning av varandras värderingar innan de inleder en relation med varandra. Parterna arbetar 

tillsammans i olika projekt för en hållbar utveckling, mestadels gentemot projekt som fokuserar 

på ett socialt ansvarstagande. Detta upplever parterna stärker förtroende och engagemang i 

relationen. Genom att de arbetar tillsammans i projekt synliggörs parternas gemensamma 

värderingar samt att andra företag kan associeras med insatserna, detta ger även en bra 

exponering. Delade värderingar har en central roll för att en relation ska inledas och omfattas av 

ett förtroende och engagemang samt bli långsiktig. 

 

För att parterna i en sponsorrelation ska ha ett förtroende till varandra visade studien att 

kommunikation är en central del. Med andra ord är kommunikation viktigt för att kunna behålla 

en långsiktig relation. En slutsats av studien är att föreningen bär ett större ansvar i att föra en 

kontinuerlig kommunikation och hålla sponsorer informerade om viktig information. Detta 

skiljer sig från tidigare forskning som förespråkar att en ömsesidig kommunikation bör tillämpas. 

Vidare visar studien att en sponsorrelation omfattas av både fysiska möten och digital 

kommunikation i syfte av att skapa ett förtroende. Föreningen visar sitt förtroende till 

sponsorerna genom att dela med sig av exklusiv information, detta görs oftast digitalt via e-mail. 

Kommunikation kopplat till fysiska möten sker mestadels under event, matcher och genom att 

besöka varandras arbetsplatser. Vidare arbetar parterna för en öppen, ärlig och transparent 
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kommunikation. Studien redogör att en blandning av affärsmässig och personlig kommunikation 

är fördelaktigt för att uppnå ett förtroende och en långvarig sponsorrelation.  

 

För att undvika ett opportunistiskt beteende som påverkar förtroende negativt är en god 

kommunikation viktig. Genom att hålla en kontinuerlig kommunikation undviker parterna att 

hamna i fallgropar där en part utnyttjar den andra. Opportunistiskt beteende är vanligare i 

sponsorrelationer som omfattas av mindre ekonomiska bidrag. Då detta låg utanför studiens 

avgränsningar studerades detta inte vidare. Slutsatsen innebär att ett opportunistiskt beteende 

undviks genom att skriva långsiktiga kontrakt, föra en god kommunikation och om något upplevs 

störa relationen bör detta direkt kommuniceras.  

6.2	Vad	gör	parterna	i	en	sponsorrelation	för	att	skapa	engagemang?	
 

I inledningen av ett samarbete mellan en idrottsförening och ett företag skriver parterna ett avtal 

som anger hur länge de är bundna till varandra. För att uppnå en hög byteskostnad behöver de 

uppsatta målen i överenskommelsen uppfyllas. Vidare arbetar föreningen för att överträffa de 

uppsatta målen. Detta resulterar i ett engagemang mellan parterna och incitament till att fortsätta 

arbeta tillsammans.  

 

Relationsfördelar är en viktig beståndsdel för att skapa engagemang. Den centrala slutsatsen är 

att föreningen tillhandahåller ett ekonomiskt bidrag som sedan ska generera en motprestation till 

sponsorerna. För att skapa relationsfördelar till sponsorer behöver motprestationen identifieras, 

detta sker genom att föreningen utför en behovsanalys. Vidare skapar inte tryck av logotyper 

engagemang, däremot är arbetet med nätverk attraktivt då de genererar båda parterna fördelar 

som skapar engagemang. Parterna arbetar med olika nätverksträffar och ser även matcher som ett 

tillfälle att knyta nya kontakter eller underhålla befintliga. Parterna blir även ambassadörer och 

förmedlare av kontakter för varandra. Slutsatsen landar i att en motprestation är en förutsättning 

för att ett engagemang ska uppstå mellan parterna. Största ansvaret ligger på föreningen för att 

skapa relationsfördelar.   
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En genomgående och återkommande del av studien är att det råder ett styrkeförhållande mellan 

parterna i relationen. Den centrala slutsatsen av studien är att föreningen bär ett större ansvar i att 

underhålla och leverera det som behövs för att relationen ska omfattas av förtroende och 

engagemang samt resultera i en långsiktig relation.  

6.3	Teoretiskt	bidrag		
 
Denna studie har framförallt bidragit till vad som skapar ett engagemang och förtroende i en 

sponsorrelation genom att identifiera hur parterna arbetar tillsammans. De tidigare studierna 

inom området har till stor del fokuserat på de kriterierna som anses viktiga i ur klassiska 

marknadsföringsmål utan att framföra hur det konkreta arbetet med hur de olika beståndsdelarna 

tillämpas. Vidare förklarade tidigare litteratur att sponsring ur ett relationsperspektiv var ett 

relativt outforskat ämne. Tidigare forskare har tillämpat Morgan och Hunt (1994) Commitment-

Trust Theory inom ämnet sponsorrelationer dock är dessa studier mestadels av kvantitativ 

karaktär. Då få kvalitativa studier gjorts inom området samt tillämpat den utvalda modellen 

bidrar denna studie till en vidareutveckling och djupare förståelse för ämnesområdet. Då tidigare 

studier inom ämnesområdet menar att en sponsorrelation är en ömsesidig relation indikerar 

denna studie på att det existerar ett styrkeförhållande för att uppnå en långsiktig sponsorrelation 

där föreningen bär ett större ansvar. 

6.4	Praktiskt	bidrag		
 
Studiens resultat är användbart för både föreningar och företag som vill ha större insikt i arbetet 

för en långsiktig sponsorrelation. Det praktiska bidraget som författaren vill presentera till 

föreningar och företag är hur engagemang och förtroende skapas i en sponsorrelation. Författaren 

vill även förmedla att motprestationer, delade värderingar och en god kommunikation verkar 

vara de mest centrala delarna att uppfylla för att uppnå en långsiktig sponsorrelation baserat på 

engagemang och förtroende. Vidare bör föreningar ha i åtanke att delade värderingar är något 

företag anser vara väldigt viktigt och attraktivt i en sponsorrelation. Därför bör föreningar arbeta 

tillsammans med sina sponsorer i konkreta projekt som belyser delade värderingar. Föreningar 

behöver vara duktiga på att ta fram kreativa koncept för att behålla relationen över tid. Det räcker 

inte med att erbjuda ett företag reklam via logotyper eftersom detta inte skapar ett engagemang, 
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föreningar behöver hitta nya sätt att samarbeta med sina sponsorer för att behålla långsiktiga 

sponsorrelationer. Föreningen behöver även vara den part i relationen som för en kontinuerlig 

kommunikation, sponsorer förväntar sig att föreningen är den drivande parten i relationen. 

Avslutningsvis vill författaren än en gång tydliggöra att det är föreningen som bär ett större 

ansvar i att underhålla och arbeta för en långvarig sponsorrelation. 

6.5	Begränsningar		
 
Då studiens angivna tidsram var tio veckor valde författaren att begränsa antalet studieobjekt till 

en förening samt fem företag som sponsrade den valda föreningen. Samtliga företag ingick i 

föreningens guldklubb där de största sponsorerna hittas. Då denna studie syftar till att beskriva 

hur företag och idrottsföreningar arbetar för att uppnå en långvarig sponsorrelation som baseras 

på ett förtroende och engagemang går det att argumentera för att författaren har använt sig av för 

få studieobjekt. Författaren hade även kunnat inkludera fler föreningar i studien. En längre 

tidsram hade gett författaren möjligheten till att utöka antalet studieobjekt och därmed kunna ge 

en mer generaliserad bild av ämnesområdet. Författaren anser dock att det urval som gjordes är 

representativt för studiens syfte då de valda studieobjekten har en gedigen erfarenhet inom 

ämnesområdet. 

6.6	Förslag	till	framtida	forskning		
 
Då studien hade ett begränsat urval hade en liknande studie kunnat utföras med ett större urval. 

Vidare hade framtida studier kunnat kombinera en kvalitativ och kvantitativ metod för att uppnå 

en högre trovärdighet. Studien hade även kunna utvecklats genom att inkludera fler föreningar, 

eventuellt inom olika idrotter för att se om det finns några skillnader eller likheter. Under 

studiens gång förstod författaren att sponsorrelationer ser väldigt olika ut beroende på 

föreningens storlek och professionella nivå. Hur arbetet går till för att skapa ett förtroende och 

engagemang som i sin tur ska mynna ut i en långvarig relation kan därmed antas variera 

beroende på föreningens storlek och popularitet. Med andra ord sponsorrelationer på en nationell 

och lokal nivå kan antas se annorlunda ut mot sponsorrelationer av global karaktär. Denna studie 

visade också att sponsorrelationer kan betraktas som ett ojämlikt förhållande där 

idrottsföreningen bär ett större ansvar i att underhålla relationen. Det var något förvånade 
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författaren eftersom tidigare studier förespråkat ett ömsesidigt givande och tagande från båda 

parterna. 

 

Då samtliga studieobjekt i denna studie hävdar att det är intressant att bygga samarbeten på olika 

initiativ för hållbar utveckling samt att delade värderingar spelar stor roll för relationens 

befinnande hade det varit intressant med utvecklade studier inom detta område.  
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Bilaga A - Intervjuguide till idrottsförening 
 
Syftet med denna studie är att beskriva hur företag och idrottsföreningarna bygger en långvarig 
sponsorrelation till varandra, genom att undersöka hur förtroende och engagemang skapas  
 

Del A – Grundinformation och allmänna frågor  
Respondentens namn: 
Respondentens titel:  
Idrottsförening:  
Kan du berätta lite kort om vem du är, vad du gör och om er verksamhet?  
Hur många sponsorer har ni? 
Eftersträvar ni att skapa långvariga sponsorsamarbeten? Varför/Varför inte?  
 

Del B - Engagemang och förtroende   
• Upplever ni att det finns engagemang i samarbeten?  
• Hur försöker ni skapa engagemang i samarbeten?  
• Upplever ni att det finns förtroende i samarbeten?  
• Hur försöker ni skapa förtroende i samarbeten? 
• Upplever ni att engagemang och förtroende är viktigt för samarbeten?  

 
Del C – Beståndsdelar för engagemang och förtroende 
 
Byteskostnader 

• Hur går man tillväga för att ett samarbete ska komma till?  
• Har ni avtal? Om ja, vad kan ett sådant avtal innehålla?  
• Hur går ni tillväga för att båda parterna ska uppfylla sin del/de förväntningar man har på 

samarbetet?  
• Är det viktigt att målen uppfylls?  

 
Relationsfördelar 

• Vilka fördelar finns det för er med samarbetet/samarbetarna?  
• Vilka fördelar erbjuder ni?  
• Hur arbetar ni tillsammans för att båda parterna ska uppnå fördelar?  
• Vad gör ni för att varumärket ska synas och exponeras i samarbeten?  
• Upplever ni att det finns en möjlighet att möta andra företag och skapa nätverk genom 

samarbetarna? Om ja, hur?  
• Finns det några andra fördelar i ert samarbete som vi inte pratat om eller som ni önskade 

fanns?  
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 Delade värderingar  
• Är det viktigt att ni delar liknande värderingar? Varför/Varför inte?  
• Hur arbetar ni med värderingarna tillsammans?  
• Upplever ni att relationen stärks om delade värderingar existerar? Om ja, hur?  
• Har ni tillsammans arbetat med gemensamma initiativ eller sociala projekt för hållbar 

utveckling (exempelvis för hälsa/rörelse, kamratskap, allas lika värde, ekonomiska 
insamlingar osv) Om ja, vad gör ni/vad har ni gjort? Om nej, är detta något ni skulle vilja 
göra?  

• Finns det något annat kopplat till delade värderingar utöver det vi pratat om som ni gjort 
eller skulle vilja göra tillsammans i samarbeten?  
 

Kommunikation  
• Hur kommunicerar ni med varandra?  
• Vad brukar ni informera varandra om?  
• Hur arbetar ni med personlig (face-to face) kommunikation mellan varandra? I vilka 

sammanhang använder ni denna kommunikation?  
• Hur arbetar ni med digital kommunikation mellan varandra? I vilka sammanhang 

använder ni denna kommunikation?  
• Finns det något mer som är viktigt för att kommunikationen ska fungera bra i 

samarbetarna?  
 
Opportunistiskt beteende  

• Hur går ni tillväga för att båda parterna ska uppfylla sin del av överenskommelsen?  
• Hur går ni tillväga om ni upplever att de uppsatta målen och förväntningar inte uppfylls i 

samarbetarna? Är det något som regleras i avtalet?  
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Bilaga B - Intervjuguide till företag/sponsor  
 
Syftet med denna studie är att beskriva hur företag och idrottsföreningarar bygger en långvarig 
sponsorrelation till varandra, genom att undersöka hur förtroende och engagemang skapas.  
 

Del A – Grundinformation och allmänna frågor  
Respondentens namn: 
Respondentens titel:  
Företag:   
 

• Kan du berätta lite kort om vem du är, vad du gör och om er verksamhet?  
• Hur länge har ni varit engagerade i idrottssponsring och varför?  
• Sponsrar ni mer än en idrottsförening?  

 
Del B - Engagemang och förtroende   
 

• Upplever ni att det finns engagemang i ert samarbete?  
• Hur försöker ni skapa engagemang i ert samarbete? 
• Upplever ni att det finns förtroende i ert samarbete?  
• Hur försöker ni skapa förtroende i ert samarbete? 
• Upplever ni att engagemang och förtroende är viktigt för samarbetet?  

 

Del C – Beståndsdelar för engagemang och förtroende 
 
Byteskostnader 

• Hur går man tillväga för att ett avtal/samarbete ska komma till?  
• Har ni avtal? Om ja, vad kan ett sådant avtal innehålla?  
• Hur går ni tillväga för att båda parterna ska uppfylla sin del/de förväntningar man har i 

samarbetet? 
• Är det viktigt att målen uppfylls? 

 
 
Relationsfördelar 

• Vilka fördelar finns det för er i detta samarbete? 
• Vilka fördelar erbjuder ni?  
• Hur arbetar ni tillsammans för att båda parterna ska uppnå fördelar?  
• Vad gör ni för att varumärket ska synas och exponeras genom detta samarbete?  
• Upplever ni att det finns en möjlighet att möta andra företag och skapa nätverk genom 

detta samarbete? Om ja, hur?  
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• Finns det några andra fördelar i ert samarbete som vi inte nämnt eller som ni önskade 
fanns?  

 
 Delade värderingar  

• Är det viktigt att ni delar liknande värderingar? Varför/Varför inte?   
• Hur arbetar ni med värderingarna tillsammans?  
• Upplever ni att relationen stärks om delade värderingar existerar? Om ja, hur? 
• Har ni tillsammans arbetat med gemensamma initiativ eller sociala projekt för hållbar 

utveckling (exempelvis för hälsa/rörelse, kamratskap, allas lika värde, ekonomiska 
insamlingar osv) Om ja, vad gör ni/vad har ni gjort? Om nej, är detta något ni skulle vilja 
göra?  

• Finns det något annat kopplat till delade värderingar utöver det vi pratat om som ni skulle 
vilja tillägga?  
 

Kommunikation  
• Hur kommunicerar ni med varandra?  
• Vad brukar ni informera varandra om?  
• Hur arbetar ni med personlig (face-to face) kommunikation mellan varandra? I vilka 

sammanhang använder ni denna kommunikation? 
• Hur arbetar ni med digital kommunikation mellan varandra? I vilka sammanhang 

använder ni denna kommunikation?  
• Finns det något mer som är viktigt för att kommunikationen ska fungera bra i samarbetet?  

 
Opportunistiskt beteende  

• Hur går ni tillväga för att båda parterna ska uppfylla sin del av överenskommelsen?  
• Hur går ni tillväga om ni upplever att de uppsatta målen och förväntningar inte uppfylls i 

samarbetet? Är det något som regleras i avtalet? 
 

 

 

 
 


