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Förord 

 
Denna uppsats är skriven vid företagsekonomiska institutionen, Stockholms 
universitet under höstterminen 2005 och behandlar svenska företags sponsring av 
idrott. Vårt ämnesval kändes mycket naturligt då vi båda två är idrottsintresserade och 
samtidigt brinner för marknadsföring.  
 
Vårt genomförda uppsatsarbete har ibland varit krävande men samtidigt mycket 
givande och vi skulle därför ville ta tillfället i akt att tacka de personer som varit till 
stor hjälp under arbetets gång; 
 

• Niclas Fröberg, VD Mindshare Norden 
• Carl-Henric Ericsson, VD Performance 
• Magnus Roos, grundare av företaget Sponsor strategi 
• Sten Köpniwsky, handledare 

 
 
Ett stort tack!! 
 
 
 
 
 
 
Stockholm, 5 januari 2006, 
 
 
 
 
 
 
 
Eric Evaldson    AlexanderGottlieb 
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Abstract 
The purpose with this essay is to gain a deeper understanding of Swedish companies 
use of corporate sponsorships. Sponsorship is one of the means open to a company to 
bring itself or its products to the attention of consumers and present them in a 
favourable light. Advertising is the most frequently used marketing tool and speaks to 
a consumer in a direct way. It announces the availability of a product and creates an 
image for a brand. It can also provide information on product quality, characteristics, 
price and performance. Sponsorship seeks to enhance these messages by association 
with an event, club or team that shares similar image qualities and values as the brand. 
This association can be very powerful because it is preceived as an endorsement of 
the brand by an independent third party. Our research describes motives and goals of 
corporate sponsorships, the selecting process and the methods used in evaluating its 
effects. Our empirical data has been collected through interviews with two companies 
who sponsor sport at a top level in Sweden. The result of our research shows that the 
principal objektives and motives companies have with sponsorships are related to 
brand exposure, image improvement and client relations. They have very well defined 
criterias that the sponsored object must fulfill. The results also showed that it is 
important for the companies that the co-operation creates positive associations 
between the brand and the object. Our study also showed that the companies are 
accurate with follow-up and control of their investments. 
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Sammanfattning 
I dagens samhälle har konkurrensen om kunderna ökar allt mer och mer, och det 
gäller för företagen på den svenska marknaden att hitta unika koncept som särskiljer 
dem gentemot sina konkurrenter. Genom effektiv marknadsföring har företagen en 
chans att bryta igenom dagens mediabrus, och på detta sätt nå ut med sitt budskap till 
sin tänkta målgrupp. Ett av de kommunikationsmedel som företagen kan använda sig 
av är sponsring, som har visat sig vara det snabbast växande 
marknadsföringsverktyget. Vi har i denna uppsats behandlat ämnet idrottssponsring, 
som är den idag överlägset största typen av sponsring. 
Syftet med denna uppsats har varit att öka kunskapen om hur svenska företag bedriver 
sin idrottssponsring. För att uppnå detta syfte har vi genomfört en fallstudie av två 
välkända svenska företag, Volvo och Avanza. Företagen befinner sig i olika stadier av 
sin sponsringverksamhet där Volvo är världsledande och Avanza nyligen börjat satsa 
på idrottssponsring vilket passade bra för vår studie. Telefonintervjuer gjordes med 
sponsoransvariga på respektive företag för att samla data för analys. Efter att ha 
genomfört detta arbete har vi bland annat kommit fram till vilka motiv som ligger 
bakom svenska företags sponsringssatsningar och av dessa var exponeringen av det 
egna varumärket det främsta motivet. Det visade sig också att man noggrant valde ut 
de objekt som man valde att sponsra och att man också följer upp effekterna av sin 
sponsring. 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel kommer vi att  presentera det ämnesområde vi valt att 
behandla, det vill säga sponsring, och en bakgrund till problemområdet kommer att 
presenteras följt av en diskussion kring de frågeställningar som behandlas i uppsatsen. 
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Inledningen fortsätter med en presentation av uppsatsens syfte, forskningsfrågor, de 
avgränsningar vi gjort samt uppsatsens disposition. 
 
 
 
1.1 Bakgrund 
I en värld med globalisering, ökad konkurrens samt ett växande utbud av varor och 
tjänster har betydelsen av en effektiv marknadsföring blivit allt större för dagens 
företag. Detta har lett till att företagen tvingats utveckla unika koncept för att särskilja 
dem i kundernas medvetande om man vill överleva på dagens marknad (Hankinson & 
Cowking, 1997, s 158).  Kommunikationen mellan företag och marknaden består utav 
ett antal olika verktyg där de vanligaste är reklam, direkt marknadsföring, sales 
promotion, publicitet/PR och personlig försäljning. Dessa verktyg har olika fördelar 
och kan även inta många olika former. Det är också vanligt att företag använder sig av 
en kombination av dessa verktyg för att nå ut till sin målmarknad på ett effektivt sätt 
(Belch och Belch, 2001, s 14-24). 
 
Av dessa olika kommunikationsverktyg är kanske det modernaste PR, som står för 
public relations. Detta verktyg används för att stärka imagen och göra kunder 
uppmärksamma på vad företaget har att erbjuda. I kommunikationsverktyget PR så 
ingår ett antal områden däribland verktyget sponsring (Belch och Belch, 2001, s 22-
24). 
 
Sponsring är ett kommersiellt samarbete mellan likvärda och aktiva parter som 
frivilligt väljer varandra. Den säljande parten ställer mot ersättning sin goodwill till 
köparens förfogande för att, i avtalade former, användas i planerande 
kommunikationsåtgärder för att nå bestämda mål (Clark, 1996, s 3). 
 
Sponsringens historia sträcker sig dock långt tillbaka i tiden. Enligt författarna Busby 
och Winfield har sponsring förekommit redan under romartiden då inflytelserika 
personer valde att stötta gladiatorspelen för att skapa popularitet (Busby och Winfield, 
2002, s 12). Flera exempel går att hitta på sponsringsverksamhet i mer modern tid, 
stöd till idrotten från näringslivet är till exempel inte någon ny företeelse i vårt eget 
land, Sverige. Roos och Algotsson visar i sin bok som ett exempel att en företagare i 
Sverige 1917 donerade 25.000 kronor till ett skidbacksbygge. Författarna menar dock 
att företagsdonationer av denna form inte var något annat än just donationer på den 
tiden. De menar att det mer handlade om att vara snäll och hygglig än att vara en 
professionell marknadsförare och att det var först på 70-talet som man började 
resonera om utbyte av motprestationer. Till en början så handlade idrottsrörelsens 
aktiviteter om självfinansiering. De aktiva idrottarna och idrottsorganisationerna sålde 
förutom biljetter till sina matcher även snabbmat, lotter och liknande för att få in 
pengar till sin verksamhet.  Efter ett tag så insåg dock stat och kommun att idrotten 
kunde komma ge ett stort samhällsekonomiskt bidrag varpå man via skattesedeln 
började att stödja idrotten. Man ansåg att idrotten hjälpte till att sysselsätta 
medborgarnas fritid på ett bra och hälsosamt sätt. Problemet var dock att när 
idrottsrörelsen började att växa markant så räckte bidragen från staten inte till. 
1974 så gjorde Riksidrottsstyrelsen en undersökning om idrottens kommersialisering 
vilket ledde till en öppning av möjligheterna för idrottssponsringens utbredning. Den 
viktigaste slutsatsen som undersökningen gav var att idrotten inte skulle klara sig utan 
näringslivets pengar. Undersökningen kom också fram till att man inte såg några 
tendenser till att företagen försökte styra idrotten. Detta var något som man såg som 
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extremt viktigt då man absolut inte ville att näringslivets pengar skulle störa idrottens 
suveränitet (Roos och Algotsson, 1995, s 9-15). 
Från 1980 har idrottssponsringen i Sverige kommit att professionaliserats. Man kan 
tydligt se att satsningarna har blivit mer helhjärtade och kompetensen har ökat kraftigt 
både bland företagen och hos idrottsrörelsen. De flesta större företagen har idag 
anställda som ansvarar endast för sponsring. Man kan se att välgörenhet på elitnivå är 
ett passerat stadium inom den svenska idrotten och att det idag om ett väldigt 
professionellt givande och tagande mellan parterna. Det finns dock fortfarande en hel 
del osäkerhet vad gäller hur man kan och ska arbeta med sponsring (Roos och 
Algotsson, 1995, s 10).  
 
 
 
1.2  Problemdiskussion 
Som vi tidigare nämnde så ses sponsring som en aktivitet som används inom PR. I 
sponsringsverksamheten så ingår dock ett antal andra kommunikationsverktyg. Om 
man jämför med andra kommunikationsaktiviteter så är sponsringsverksamheten 
betydligt mer integrerad och inkluderar många av marknadsmixens element. 
Sponsring involverar ett antal av dessa element i syfte att skapa association, 
exponering och värde åt sponsorn i syfte att uppfylla dennes satta 
marknadsföringsmål (Mullin, Hardy och Sutton, 2000, s 254). Men vad karaktäriserar 
egentligen sponsring? 
 
Sponsring spänner över ganska många områden och kan i princip vara vad man gör 
det till. Det är också på grund av detta som sponsring är ett så användbart redskap i 
många olika sammanhang. Förr i tiden handlade sponsring för det mesta om 
välgörenhet. Man kunde ofta se att företag satsade på sponsorobjekt som låg nära det 
egna personliga intresset (Roos och Algotsson, 1995, s 16). Jimmy Clark skriver i sin 
bok om hur det vanligaste skälet till sponsring förr i tiden var att någon ledande 
person i ett företag spelade golf, var konstintresserad eller hade en anhörig som 
gillade ridning. Clark kallar detta fenomen för ’the chairman’s whim’. Idag sker dock 
sponsring som ett resultat av en genomtänkt analys påpekar Clark (Clark, 1996, s 7). 
 
Vad är då skillnaden mellan sponsring och välgörenhet? Enligt Jiffer och Roos så är 
skillnaden att det vid sponsring alltid sker ett kommersiellt utbyte mellan företaget 
och sponsortagaren. Vad detta innebär är att företaget som sponsrar förväntar sig att få 
något tillbaka av sin investering till skillnad från ren välgörenhet där man ger en gåva 
helt utan krav på motprestation (Jiffer och Roos, 1999, s 26).  Jiffer och Roos 
illustrerar på nästa sida (figur 1) skillnaden mellan sponsring och välgörenhet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Förväntad 
effekt Dold 

Sponsring 
 
 
 
 
Ren

Ren 
Sponsring 
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         Krav på  
         motprestation 
           
 
 
Figur 1: Illustrerar relationen mellan sponsorn och den sponsrade 
Källa: Omarbetad från Jiffer & Roos, 1999, s.26 
 
 
 
Ren välgörenhet innebär att inga krav på motprestationer förväntas, och inga 
förväntningar finns på sponsorskapet från sponsorns sida. Vid dold sponsring 
förväntar sig sponsorn en effekt av investeringen men ställer inga krav på 
motprestationer. Däremot är dold välgörenhet raka motsatsen då sponsorn har krav på 
motprestationer men förväntar sig dock ingen effekt. Slutligen finns ren sponsring där 
sponsorn kräver en bestämd motprestation av sponsorskapet och har stora 
förväntningar på en effekt av sin investering. Den sistnämnda varianten är den de 
flesta författare använder sig av vid definition av sponsring (Jiffer och Roos, 1999, 
26). 
 
 
Det har funnits svårigheter i att definiera sponsring och trots att det finns en mängd 
olika förklaringar så finns det fortfarande ingen generellt accepterad definition. Ett 
problem i forskningen kring sponsring är att definiera var gränsen går mellan 
sponsring och välgörenhet. Mycket pekar på att en stor del av 
sponsringsinvesteringarna fortfarande kanske görs på grund av personliga intressen i 
företagsledningen. Definitionerna av sponsring faller huvudsakligen under två 
kategorier: att sponsring skulle vara välgörenhet och gåvor eller att verksamheten 
består utav ett kommersiellt samarbete mellan sponsor och det sponsrade objektet. Vi 
kommer i detta arbete att lägga fokus på ren sponsring. 
 
Det finns i Sverige huvudsakligen fyra olika former av sponsring; kultursponsring, 
utbildningssponsring, socialsponsring samt sportsponsring (Grönqvist, 1999, s10). 
Den årliga omsättningen av sponsring i Sverige beräknas ligga på ett par miljarder 
kronor och sportsponsringen ses som den, i särklass, populäraste formen av sponsring. 
Sportsponsringen tros stå för hela 70% av den totala sponsringsomsättningen på den 
svenska marknaden. Kulturen kommer på en andraplats med en marknadsandel på 
runt 15% och sen är resterande del utspridd (ibid). 
 
Att det är just idrottssponsrings som är den, överlägset, ledande formen av sponsring 
är inget som är särskilt konstigt. Idrottssponsring är ett koncept som uppkom redan 
under det antika Grekland samt under romarrikets tid som vi nämnde tidigare. Det var 
de rika och mäktiga i riket som hjälpte atleter och arrangemang ekonomiskt i syfte att 
öka sin sociala ställning i samhället. Man gjorde förmodligen detta eftersom dessa 
atleter och tillställningar var mycket populära och var något som folk brydde sig om. 

Dold 
Välgörenhet 
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Det är nog samma orsak som ligger bakom mycket av dagens idrottssponsring. Idrott 
är något som många i samhället är intresserade av och följer inte minst genom media. 
Vidare anses också idrott vara positivt för kropp och själ vilket många företag 
säkerligen hoppas att folk ska associera till just deras varumärke och därför väljer att 
sponsra idrott. 
 
Då idrott står för en så pass stor del av sponsringsverksamheten som 70% så kan det 
vara intressant att belysa att det finns en form av marknadsföring som kallas 
sportmarknadsföring. Detta är ett begrepp som formades 1978 av Advertising Age. 
Deras syfte med detta var att beskriva de aktiviteter som utövas vid användning av 
idrott i marknadsföring. Inom denna sportmarknadsföring finns det i huvudsak två 
stycken användningsområden: marknadsföring av sport och marknadsföring genom 
sport. Marknadsföring av sport innehåller aktiviteter som används för att 
marknadsföra sportprodukter direkt till konsumenterna. Aktiviteter som används för 
att marknadsföra andra produkter än de som har en koppling till idrott genom att 
andvända sport som ett verktyg i kommunikationen kallas marknadsföring genom 
sport (Mullin, Hardy och Sutton, 2000, s 8-9). Sponsring faller ofta in under den 
senare kategorin då företag som producerar produkter som inte kan kopplas till idrott 
ändå väljer att sponsra idrottare och sportevenemang. 
 
Som vi tidigare varit inne på så har det skett en snabb tillväxt inom sponsring. En 
orsak till detta kan förklaras i att kostnaderna för de mer traditionella 
marknadsföringsmetoderna har ökat och att sponsring därför kan ses som ett 
kostnadseffektivt marknadskommunikationsverktyg jämför med de andra formerna av 
annonsering. En ytterliggare förklaring bör vara den ökade mediebevakningen av till 
exempel idrott. Detta har gjort att man genom sportsponsring kan sprida sitt budskap 
till en betydligt större målgrupp (Cornwell och Maignan, 1998, s 43).  I takt med att 
antalet sponsringsinvesteringarna ökat så har också kraven på mätbara resultat 
efterfrågats från en del håll. Företagen bör ju rimligtvis lägga en del av sin 
sponsorbudget på att utföra analyser, mätningar och undersökningar av sin sponsring 
för att se hur effektiv den varit. Vi fann dock en artikel på Sveriges annonsörers 
hemsida som visade att 70% av de företag i Sverige som arbetade med sponsring 
under 2004 var nöjda eller mycket nöjda med sin sponsring. Vad som var lite märkligt 
var att hela 62% av företagen inte hade valt att mäta effekterna av sin sponsring. 24% 
mätte några av sina aktiviteter och endast 10% av företagen mätte alla sina aktiviteter. 
Trenden visar dock mot en förändring, men utvecklingen är mycket långsam 
(www.annons.se).  
 
 
 
 
 
 
1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Vår problemdiskussion ovan tyder på att sponsring kan användas som ett effektivt 
verktyg i ett företags marknadsföring för att skapa uppmärksamhet. Det finns många 
olika mål och motiv med sponsring och vi har med denna uppsats tänkt titta närmare 
på denna del av sponsringsverksamheten. Vidare har vi också tänkt att få klarhet i hur 
företagen går tillväga för att välja ett sponsorobjekt och hur de i efterhand mäter 
effekterna av sin sponsring. Syftet med vår uppsats är således att undersöka orsaker 
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till varför man väljer idrottssponsring och hur svenska företag praktiskt använder sig 
av idrottssponsring i sin marknadsföring. 
 
Vi har valt ett antal frågeställningar som vi tänkt besvara för att uppfylla uppsatsens 
syfte: 
!" Varför sponsrar svenska företag idrott? 
!" Hur väljer svenska företag sina sponsringsobjekt? 
!" Hur mäter svenska företag effekterna av sin idrottssponsring? 

 
 
 
1.4-Avgränsning 
Vi kommer att avgränsa denna uppsats till att undersöka sponsring utifrån företagens 
perspektiv vilket innebär att vi inte kommer att undersöka hur den sponsrade parten 
ser på sponsring. För några år sedan var det föreningarna som jagade sponsorerna och 
kom med affärsförslag. Numera är det företagen som noga analyserar vad de vill 
sponsra och på vilket sätt. Därför är det mest intressant att studera deras inställning till 
sponsringen tycker vi. Vidare kommer vi genomgående endast att behandla sponsring 
av idrott. 
 
1.5-Uppsatsens disposition 
Uppsatsen börjar med detta inledande kapitel som behandlar bakgrunden till 
problemet följt av en problemdiskussion, syfte med problemformulering och 
avgränsningar. I vårt teori kapitel försöker vi finna svar på de uppställda problemen 
via tillgänglig litteratur. Den teoretiska referensramen behandlar sponsring utifrån 
vetenskapliga teorier och definitioner. Vårt vetenskapliga synsätt och 
tillvägagångssätt kommer att presenteras i metodkapitelet. I det empiriska kapitlet 
kommer resultaten från den empiriska undersökningen att presenteras. Informationen 
från de två undersökta sponsorerna kommer att presenteras var för sig med en struktur 
som följer den teoretiska referensramen. Emperin och den teoretiska referensramen 
analyseras sedan mot varandra i det följande diskussionskapitlet. I det avslutande 
kapitlet kommer våra forskningsfrågor att besvaras och slutsatser presenteras. Nedan 
visas en modell på uppsatsens disposition. 
 
*Inledning 
*Teoretisk referensram 
*Metod 
*Emperi 
*Diskussion av fallen 
*Slutdiskussion 
 
 
2. Teori 
I detta kapitel kommer vi behandla teorin inom ämnet sponsring till A-ERIC-
modellen som vi valt att använda oss av, olika metoder att mäta sponsringens effekter 
och motiv till varför företag sponsrar. 
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Kommunikationsmodell för sponsring 
Roos och Algotsson tar i sin bok upp en kommunikationsmodell (figur 3) som visar 
hur sponsringen kommunicerar med mottagarna (Roos och Algotsson, 1996, s 22). 
Denna modell har de skapat med utgångspunkt från Lasswells enkla formel (figur 2) 
som ställer några grundläggande frågor: 
 
*Vem? 
*Säger vad? 
*Genom vilken kanal? 
*Till vem? 
*Med vilken effekt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Laswells formell 
Källa: Omarbetad från Roos och Algotsson, 1996, s.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Kommunikationsmodell för sponsring 
Källa: Omarbetad från Jiffer och Roos, 1999, s 30 
 
 
Denna modell (figur 3) utgår ifrån sändarens synpunkt. Sändaren väljer att använda 
sponsring för att påverka en utvald mottagare. Då man analyserar sponsringens 
möjligheter bestäms det hur A-ERIC-modellens olika delar ska samverka och om 
tyngdpunkten ska komma att ligga på någon speciell del. Därefter bestämmer man sig 
för vilka medier man ska använda sig av för att mottagaren ska nås. I beslutsprocessen 
ingår också att bestämma vilka budskap som ska användas. Det har visat sig att olika 
medier lämpar sig bättre eller sämre för olika budskap, varför det kan bli ett flertal 
olika budskap som träffar mottagaren (Roos och Algotsson, 1996, s 22). Vi har tänkt 
att tillämpa denna kommunikationsmodell, med tyngdpunkt på A-ERIC-modellen, på 
våra utvalda företag senare under denna uppsats för att undersöka om det är på detta 

Vem 
 
 
Kommunikator 

Säger vad 
 
 
Meddelande 

Med vilken 
effekt? 
 
Effekt 

Till vem 
 
 
Mottagare 

Genom 
vilken kanal 
 
Medium 

 
 Sändaren

        A-ERIC 
 
*Association 
*Exponering 
*Relationer 
*Kommunikation  

   Olika Medier
*TV 
*Tidningar 
*Radio 
*Internet 
    --Med mera-- 

Val av 
Budskap Mottagaren Effekt 
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sätt företagen går till väga då de sponsrar. Vidare i detta kapitel kommer vi att utgå 
från denna kommunikationsmodell och presentera de olika delarna i modellen. 
 
 
 
 
 
2.1 A-ERIC-modellen 
Denna modell kommer från Roos och Algotssons ERK-modell från 1996, där de 
beskrev sponsring i tre delar nämligen Exponering, Relationer och Kommunikation 
(Roos & Algotsson, 1996, s.46). Roos har utvecklat den gamla ERK-modellen, 
tillsammans med Jiffer (1999) la de till en fjärde del, association, och bytte därmed 
namn på modellen till A-ERIC-modellen. Anledningen till detta var att de ansåg att 
association är den absolut viktigaste delen inom all sponsring. Man kan använda A-
ERIC både som ett analysverktyg och ett hjälpmedel för utvärdering. Den är också 
lämplig att användas för planering och genomförande av alla former av 
sponsringsaktiviteter. 
 
Användningsområden: 
 
!" Definition: Vad sponsring består av 
!" Sponsring: Ett alternativ i marknadsföringen? 
!" Värdering av sponsorobjekt 
!" Avtal  
!" Planering 
!" Utvärdering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Omarbetad version av Jiffer och Roos (1999, s 64) 
Association 
Jiffer och Roos (1999) tycker att association är den viktigaste delen inom all 
sponsring i och med att den sponsring som utförs skapar associationer mellan 
sponsorn och den sponsrade. Jiffer och Roos (1999) menar att genom att använda sig 
av att skapa associationer kan företag på ett bra sätt nå sina målgrupper. Även andra 
forskare har lyft fram association som en betydande del inom sponsring. Exempelvis 

 Association  Exponering  Relationer  Kommunikation 

Känslor 
Värden 

Positiva länkar 
Aktivitet 

TV
Tidningar 
Evenemang 

Evenemanget 
som en 
mötesplats 
Representation

TV
Radio 
Press 
Internet 

Arenareklam 
Dräktreklam 
Tv sponsring 
Prisutdelning 
VIP områden 

Inbjudningar
Medverkan 
VIP områden 
Arrangemang 
Teman 

Reklam
Sales Promotion 
Försäljning 
PR aktiviteter 
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anser Meenaghan och Shipley (1999) att genom ett sponsorsamarbete ingår sponsorn 
och den sponsrade ett symbiotiskt förhållande, där värderingar som skapats av den 
sponsrade aktiviteten överförs till sponsorn. De personer som kommer i kontakt med 
den sponsrade aktiviteten kommer därmed också i kontakt med sponsorn, dennes 
namn, logotyp och börjar därför associera sponsorn och aktiviteten med varandra. 
 
 
Exponering 
Exponering handlar om att sponsorn på olika sätt ges exponering i den utvalda 
sponsringsaktiviteten. Företaget visar på olika sätt upp varumärke, logotype eller 
produkt utan budskap. Oftast handlar det om traditionella reklamsammanhang som 
arena, reklam, dräktreklam eller en logotype i programbladet. (Roos & Algotsson 
1996 s. 46) 
 
 
Relationer 
Sponsring handlar om att skapa viktiga relationer i festliga och spännande 
sammanhang. Definierade målgrupper ligger till grund för den utvalda 
sponsringsaktiviteten. Exempel på hur detta kan fungera är att, genom att sponsra 
olika idrottshändelser kan man erbjuda viktiga kunder olika VIP-erbjudanden och på 
så vis ha en fin relation till sina kunder. (Roos & Algotsson 1996 s. 47) 
 
 
Kommunikation 
I och med att man sponsrar kan det ofta tillföra något nytt till sponsorn. Ofta finner 
man ett tema som man kan använda i riktade marknadsföringsaktiviteter internt och 
externt. Man vill förknippas med värden som det utvalda sponsringsobjektet står för. 
Detta kan göras på plats vid evenemanget eller i övrig marknadsföring via andra 
medier som annonsering eller butiksreklam. (Roos & Algotsson 1996 s. 47) 
 
 
2.2 Omvärldsfaktorer 
Det finns väldigt många omvärldsfaktorer som påverkar kommunikationsprocessen. 
Roos & Algotsson (1996 s. 23) tar upp några faktorer som kan vara viktiga att ta 
hänsyn till inom sponsring. Omvärldsfaktorerna är uppdelade på: 
-Personliga och sociala faktorer 
-Mediets karaktär 
-Samhälleliga faktorer 
 
 
 
 
 
 
Personliga och sociala faktorer 
-Tid:  
Vid olika tillfällen har man olika lång tid på sig att ta emot eller sända ett 
 meddelande. 
-Förmåga:      
Olika individer har olika förmåga att sända och ta emot meddelanden. 
-Intresse:        
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Hur stort intresse man lyckas fånga kan avgöra hur meddelandet når fram. 
-Behov:          
Om man lyckas hitta eller skapa ett behov hos mottagaren har man större möjlighet att 
lyckas påverka. 
-Påverkan:      
Alla individer påverkas mer eller mindre av de människor man möter och umgås med. 
Denna påverkan kan vara viktig att ta hänsyn till. 
-Vanor:           
Olika människor har olika vanor som styr deras beteende vilket på olika sätt kan 
påverka kommunikationsprocessen. 
 
Mediets karaktär 
-Konsumtionsmönster:         
Olika medier har olika konsumtionsmönster vilket påverkar koncentration, 
trovärdighet och genomslagskraft. 
-Svårighetsgrad:                    
Olika medier lämpar sig för olika svåra budskap. Det är viktigt att ta hänsyn till detta 
då man väljer medium och budskap. 
-Trovärdighet:                      
Olika medier kan ha olika trovärdighet. Om man annonserar i DN kan det ha högre 
trovärdighet än att annonsera i Expressen. Detta kan vara viktigt att tänka på beroende 
på hur viktig trovärdigheten är i det aktuella sammanhanget. 
 
Samhälleliga faktorer 
-Politiskt läge:                       
Det aktuella politiska läget i landet kan påverka den aktuella kommunikationen. 
-Konjunktur: 
Rådande konjunktur kan påverka kommunikationssituationen både vad gäller 
medieval och budskapsutformning. 
-Trender: 
Det kan ibland vara viktigt att ta hänsyn till trender för att hänga med i tiden. 
 
 
2.3 Mätning av sponsringens effekter 
Eftersom företag satsar stora summor pengar på sponsring har sponsorerna blivit allt 
mer noggranna med att mäta de effekter sponsringen ger. Idag finns det fem 
mätmetoder som Roos och Algotsson (1996 s. 171) tar upp. 
 
!" Pressbevakning 
!" TV-utrymme 
!" Spindex 
!" Marknadsundersökningar 
!" Attitydundersökningar 

 
Pressbevakning 
Detta är det enklaste och vanligaste sättet att se om sponsringen givit någon utdelning. 
Företagen gör detta genom att bevaka det utrymme som det uppnått i pressen. 
Idrottssponsring har en mycket starkexponering på sportsidorna i dagstidningarna. 
Där finns varje dag match- eller reportagebilder och på dessa förekommer en mängd 
sponsorer året om. För att kunna sätta ett egentligt värde på den pressexponering man 
uppnått via sponsringsobjektet har man utvecklat ett antal olika metoder för detta 



 15

ändamål. Dessa metoder ger ett antal olika versioner på de utfall som uppnåtts, det är 
också svårt att säga vad som kan betecknas som rätt eller fel av de olika metoderna. 
Därför är det viktigt att man som sponsor finner en metod som man kan acceptera och 
att man därefter konsekvent använder sig av just den metoden. (Roos & Algotsson, 
1996 s.171) 
 
TV-utrymme 
TV-utrymme är idag ett av de huvudsakliga argumenten för att få med företag som 
sponsorer, speciellt inom idrotten. Det är väldigt intressant för sponsorn att få veta hur 
mycket sändningstid evenemanget får i olika TV-kanaler och länder. När sponsorn 
fått detta klart för sig kan han skaffa sig en bild över hur stor chans man som sponsor 
har att exponeras via TV, samt att man får en god uppfattning om mängden TV-tittare. 
Det är dock viktigt att sponsorn kontrollerar hur stor den faktiska tittarskaran är på 
kanalen och hur många som brukar titta på just det program som är fallet. Utifrån 
siffror som de då kan få fram kan de göra beräkningar på hur mycket det kommer att 
kosta sponsorn att nå varje person som tittar på programmet. Men man bör också 
tänka på att det är inte säkert att man syns i bild under den sändningstid programmet 
har. Man ska därför komplettera kostnadsmallen med någon annan typ av mätning, till 
exempel SPINDEX-mätningar.(Roos & Algotsson, 1996 s. 174) 
 
SPINDEX 
Spindex-mätningar är det svenska namnet på mätningar av reklamtid via arenareklam 
i TV som idag är den vanligaste typen av sponsormätningar i de flesta europeiska 
länder. I Sverige utförs dessa mätningar oftast av företaget sponsorstatistik. Via 
SPINDEX-mätningar mäts den reklamtid som varje sponsor eller köpare av 
arenareklam uppnår i samtliga TV-sändningar. Man räknar också in den tittarstatistik 
från MMS2 som används i alla bedömningar vid köp av traditionell reklamtid i TV. 
Detta leder till att sponsorn på ett enkelt sätt kan jämföra utfallet av satsningen i 
jämförelse med motsvarande köp av annan TV-reklam. Det är viktigt att få veta exakt 
hur mycket reklamtid sponsorn fått under TV-sändningen och det räcker inte med att 
veta hur lång sändningen är. Att så är fallet beror på att olika sporter påverkar 
rörelseschemat för de TV-fotografer som arbetar under evenemanget. Under t.ex. en 
tennismatch exponeras huvudsponsorerna under nästan hela matchtiden i och med att 
reklamen ofta förekommer bakom spelarna på planen under hela bollduellen. Medan 
under en golftävling som kan sändas i 3-4 timmar gör närbilder på spelare och boll att 
den faktiska reklamtiden inte blir längre än mellan 2-10 minuter. Stora skillnader 
föreligger också vid sponsring av arenaidrott, då exempelvis fotboll filmas med långa 
svepande kamerarörelser och hockey med snabbare ryckigare rörelser. Även 
placeringen av reklamskyltarna är viktig då det kan ge 3-4 gånger mer reklamtid för 
samma pengar om man valt en placering som exponeras ofta i TV-bilden. I 
SPINDEX-mätningar ingår ett indexvärde, som hjälper sponsorerna att jämföra hur 
bra olika TV-sändningar är. (Roos & Algotsson 1996 s.175)     
 
Marknadsundersökningar 
Marknadsundersökningar kan genomföras på många olika sätt, men grunden är 
mycket likartad. Ett frågeformulär ställs samman där man måste ta hänsyn till ett antal 
olika variabler i utformningen av själva frågorna. Några av variablerna kan t.ex. vara: 
!" Vilken form av sponsring har förekommit? 
!" Vem ska tillfrågas? 
!" Vad ska frågorna handla om 
!" Vilken undersökningsmetod ska användas? 
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!" Hur lång tid får intervjuerna ta? 
!" Är frågeställningarna allmänna eller känsliga? 
!" Ska slutna eller öppna svarsalternativ användas? 
!" Vilka undergrupper vill man studera? (t.ex. ålder, kön, kunder) 

 
Själva intervjun kan göras genom telefonintervju, på-platsintervju, postala intervjuer, 
omnibussundersökningar, djupintervjuer eller gruppdiskussioner. Resultatet från 
marknadsundersökningar har på senare år blivit en viktig del i företagens 
beslutsprocess inför kommande marknadsaktiviteter. Det beror till stor del på att TV-
reklamen och andra kampanjer ofta är väldigt kostsamma, vilket har fått företagen att 
öppna ögonen för vikten av att kontrollera resultatet av sina satsningar med hjälp av 
just marknadsundersökningar. (Roos & Algotsson 1996 s. 179-183) 
 
Attitydundersökningar 
Anledningen till att företag försöker få till attitydförändringar, är att de vill skapa en 
image av sig själva hos omvärlden. Det kan bero på att företaget inte är helt nöjd med 
den uppfattning som omvärlden har om företaget. Sponsringen sägs skapa stora 
goodwill-värden för den som sponsrar, detta antas då vara en hjälp på vägen för att 
förändra folks attityder till företaget. Det tar dock i de flesta fall lång tid innan man 
som företag kan se förändringar i attityder, därför är det bra att följa upp fleråriga 
projekt och kontinuerligt studera effekterna. Attitydmätningar sker ofta via 
omnibussundersökningar vid ett flertal tillfällen under året. De undersökningsmetoder 
som används är olika, men genomförs via telefon, post eller personliga besök. (Roos 
& Algotsson 1996 s. 184) 
 
 
2.4 Motiv till sponsring 
Anledningarna till att företag sponsrar är många, men det är ett begränsat antal motiv 
som styr besluten. (Grönkvist 2000 s.46) 
 
Association och imageöverföring 
Associationsvärdet inom sponsringen blir allt mera betydelsefullt. Sponsorn vill synas 
tillsammans med den sponsrade. Den goodwill som partnern besitter hoppas han ska 
komma även hans företag till del. Han räknar med imageöverföring. För att få en 
imageöverföring så behöver företagen inte sponsra på den allra högsta nivån som till 
exempel fotbollslandslaget. En imageöverföring kan man också få genom att sponsra 
på lägre nivåer där det också finns idoler. (Grönkvist 2000 s. 46) 
 
 
Exponering 
Exponering är det motiv som hittills vägt tyngst inom den dominerande 
idrottssponsringen. Företagen vill synas av så många som möjligt i olika positiva 
sammanhang. I Sverige har detta framförallt visat sig i arenareklam och reklam på 
tävlingsdräkter. För några decennier sedan då Sverige endast hade två TV-kanaler, 
båda utan reklam, fanns det bara en möjlighet för företag som ville synas i TV och det 
var att köpa in sig på elitidrottare och idrottsanläggningar. Sedan hoppades företagen 
att just deras namn skulle synas på TV. Den utveckling som skett med de 
kommersiella TV-bolagens utbud av olika kanaler gjorde att många trodde att 
arenareklamen skulle minska. Men det har den inte gjort, till och med stora TV-
annonsörer fortsätter att köpa in sig på arenareklam. Det kan förklaras med att 
traditionens makt är stor. (Grönkvist 2000 s. 48) 
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Relationer 
Sponsring kan som få andra verksamheter bygga och förstärka relationer. Detta är en 
av de viktigaste egenskaperna men den utnyttjas ofta dåligt av sponsorerna. Vid 
evenemang så erbjuds många tillfällen att bygga relationer och då är det främst 
representation som utnyttjas. Man bjuder sina kunder på konserter, teater och olika 
sportevenemang istället för att bjuda på ett krogbesök. Den stora fördelen gentemot 
ett vanligt krogbesök är den positiva atmosfär som sponsorns partner skapar. 
(Grönkvist 2000 s. 49) 
 
Nyckelmotivet 
Ofta förekommer s k branschexklusivitet i samband med sponsring. Det innebär att 
endast ett företag från varje bransch får möjlighet att sponsra exempelvis ett 
evenemang av något slag. Om det ligger stor prestige i att sponsra evenemanget 
kommer det att locka många företag. Genom att tidigt bestämma sig för att sponsra ett 
sådant evenemang stänger företaget ute alla sina konkurrenter. Samtidigt skapas 
mängder med möjligheter för företaget. Det här nyckelmotivet är mycket vanligt, 
främst vid evenemangssponsring. Ibland kan det vara så att företag inte har något 
större intresse av att sponsra ett evenemang men gör det ändå bara för att 
konkurrenterna inte ska få chansen. Annars finns risken att företaget hamnar utanför 
och det vill man absolut inte. (Grönkvist 2000 s. 49-50) 
 
Socialt tryck 
En stor del av den lokala sponsringen utmärks av samma förhållanden som i 
nyckelmotivet, att företagen inte vill hamna utanför gemenskapen. Företagen vill inte 
ta risken att stämplas som snål, det sociala trycket gör att företag ställer upp i en 
mängd sponsringssammanhang trots att de hellre vill avstå. Det är således en negativ 
faktor som styr besluten vilket sällan är bra för resultatet av sponsringen. Tror inte 
sponsorn på det han gör så kan han inte heller vänta sig några positiva resultat. 
(Grönkvist 2000 s. 50) 
 
Good Citizen 
Good Citizen- motivet kommer att väga allt tyngre. Företagen är inte bara producenter 
utan även samhällsaktörer. På samma sätt som det sociala trycket styr den lokala 
sponsringen kan det i framtiden bli så att stora företag som inte uppträder som goda 
samhällsmedborgare isoleras. Företag vill bli respekterade och framstå som goda 
samhällsmedborgare med ett ansvar även utanför den egna verksamheten. Sponsring 
ger goda möjligheter till detta. Good Citizen-sponsring är inte något man bara kan 
köpa sig utan det är en långsiktig strategi som bygger på trovärdighet. Trovärdighet 
får företaget om det har ett så fläckfritt förflutet som möjligt. Om ett företag som är 
känt för att det inte värnar om miljön, bestämmer sig för att sponsra 
Naturskyddsföreningen så ger åtgärden ingen större trovärdighet. (Grönkvist 2000 s. 
46-47) 
 
Nätverk 
Inför större evenemang eller i samband med sponsring av landslag och klubblag på 
högre nivåer händer det att sponsorklubbar bildas. Sponsorklubbarna består av 
representanter från företagen som sponsrar. De träffas regelbundet under lång tid, 
ibland flera år. På så sätt bildas informella nätverk där sponsorerna lär känna varandra 
och ibland kan till och med affärer uppstå mellan dem. (Grönkvist 2000 s. 50) 
 
Lanseringar 
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När företag kommer med nya produkter kan sponsring fungera som bra draghjälp, 
speciellt vid evenemangssponsring innehållande arenareklam. Om ett företag köper 
TV-reklam i samband med en sändning från en idrottstävling samtidigt som företagets 
logotyp finns där så kan det få en sån styrka att det slår igenom mediebruset. 
(Grönkvist 2000 s.51) 
 
Nya marknader 
Att etablera sig på nya marknader är ett motiv som bland annat Ericsson använt sig av 
för att slå sig in på den kinesiska marknaden. Genom att sponsra bordtennis som är 
nationalidrott i Kina hoppas man vinna marknadsandelar. (Grönkvist 2000 s.51) 
 
Försäljning 
Sponsring som har till syfte att åstadkomma ökad försäljning på kort sikt är mycket 
ovanlig. De flesta vet att sponsring är ett långsiktigt verktyg som verkar indirekt. Det 
finns dock undantag och ett sådant är Coca-Cola som sponsrar de olympiska spelen. 
De har ensamrätt på all försäljning av drycker på de olympiska arenorna vilket 
innebär stora kommersiella framgångar varje gång spelen hålls. (Grönkvist 2000 s. 
51) 
 
 
 
Kampanjer 
Det finns företag som sponsrar kampanjer med förhoppningen om att dessa ska ge 
önskat resultat i slutändan. Motprestationerna brukar vara små och motsvarar sällan 
insatserna. Att det ändå lyckas att engagera sponsorer beror på att dessa räknar med 
att blir kampanjen framgångsrik så blir det till fördel även för dem. Exempel på sådan 
sponsring är Sveriges många misslyckade OS-kampanjer. 
 
Restriktioner 
Företag som har svårt att göra sig hörda på grund av de restriktioner som omgärdar 
deras verksamhet söker sig ibland till sponsring för att på så sätt få uppmärksamhet. 
Detta gäller framförallt tillverkare av alkoholdrycker och tobaksprodukter och är 
mycket vanligt utomlands men förekommer även i Sverige t.ex. Swedish Match. 
(Grönkvist 2000 s. 52) 
 
 
Personalmotivet 
Sponsring används främst för att påverka kunderna men den kan också vara effektiv 
när syftet är att påverka de anställda. Idag värnar företagen mer om de anställda än 
tidigare. De anställda består i växande grad av välutbildade experter och det blir allt 
viktigare för arbetsgivarna att behålla den samlade kunskap de anställda besitter. 
Detta gäller särskilt IT-, finans och konsultföretag. För att företagen inte ska förlora 
den personal man investerat i måste man tillgodose deras behov av stimulans och 
avkoppling. Man måste erbjuda kultur och idrott, särskilt på landsbygden där utbudet 
är litet. Företag har börjat inse vikten av ett levande kultur- och idrottsliv i de 
kommuner de verkar och att de måste hjälpa till med finansieringen. Sponsringen kan 
även skapa en vi-anda och lojalitet bland de anställda, särskilt om deras företag 
sponsrar någonting de känner stolthet för. (Grönkvist 2000 s. 52) 
 
Personliga motiv 
Det äldsta motivet inom sponsring är det personliga. Den inom företaget som har hand 
om sponsringen, kan vara VD eller någon annan, väljer det sponsringsobjekt som 
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passar denne bäst. Det kan vara något han är intresserad av eller engagerad i, även om 
det inte gynnar företaget på något sätt. Han för till exempel över pengar till 
golfklubben han spelar i eller till hockeylaget där sonen spelar. Detta är mänskligt 
men sponsring ska vara företaget till nytta och inte uteslutande vara till för att behaga 
enskilda beslutsfattare och deras familjer. Fåfängan spelar ibland också en viss roll i 
de här sammanhangen. Det finns företagare som gärna beblandar sig med kultur- och 
idrottsstjärnor och om sponsring underlättar tar en del den chansen. Det personliga 
motivet kommer att leva vidare inom sponsringen, men det minskar successivt i 
betydelse i takt med att den här verksamheten professionaliseras. (Grönkvist 2000 s. 
53)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Metod 
I detta kapitel kommer vi att presentera vårt metodiska tillvägagångssätt. Vi har för 
avsikt att beskriva olika forskningsstrategier och datainsamlingsverktyg för att 
förklara vad de val som gjorts baseras på.  Vi kommer även att behandla 
litteraturstudier och problem med de valda metoderna i detta kapitel. 
 
 
3.1 Litteraturstudie 
För att hitta information, teorier och bakgrund till det valda forskningsområdet så 
utförde vi sökningar i Stockholms universitets databaser över tidskrifter, böcker, 
artiklar och rapporter. Att hitta relevanta vetenskapliga artiklar om sponsring visade 
sig vara ganska svårt eftersom det inte skrivits så mycket om ämnet tidigare. De 
databaser vi använde var Emerald, Libris, Lucia och Affärsdata. Av de sökord som vi 
använde oss av så visade sig sponsring, idrottssponsring och sport marketing vara de 
mest användbara.  
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Vi har också gjort diverse sökningar på Internet och tittat i tidningar efter artiklar som 
kunnat tänkas vara relevanta för vårt arbete. Sökningarna på Internet har mestadels 
gjort med hjälp av sökmotorn google. 
 
Vad beträffar den litteratur vi valt så har den främst behandlat sponsring som fenomen 
och förklarat strategier för sponsring. Vi har dock studerat en hel del annan 
marknadsföringslitteratur för att få en djupare inblick i kommunikationsverktygen 
som används vid sponsringsverksamhet. 
 
 
3.2 Forskningsansatser 
Induktiv eller deduktiv forskningsansats är två centrala begrepp som varje forskare 
måste ta ställning till, då forskaren ytterst producerar material som skall ge en så 
objektiv kunskap om verkligheten som möjligt. Underlaget för teoribyggandet är data, 
information, om den del av verkligheten som studeras. Många gånger kallas detta 
underlag för empiri. Forskarens arbete består således av att relatera teori och 
verklighet till varandra. Det finns två huvudinriktningar som bägge speglar hur detta 
förfarande kan gå till – antingen genom induktion eller deduktion. 
 
En deduktiv ansats handlar om teoriverifiering av redan befintliga teorier. Om 
forskaren arbetar med en deduktiv inriktning, kan man säga att han följer bevisandets 
väg. Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och 
befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. En redan befintlig teori får i 
detta fall lägga grunden till och bestämma vilken information som skall samlas in, hur 
tolkningsprocessen skall ske samt hur resultatet skall relateras till den befintliga teorin 
(Patel och Davidsson, 1991, s 21). 
 
Induktion handlar istället om teoriutveckling. Om forskaren arbetar induktivt, råder 
det omvända förhållandet. Forskaren kan då studera ett objekt utan att först ha 
verifierat undersökningen i en tidigare vedertagen teori. Resultatet av den insamlade 
informationen skapar följaktligen en teori. Risken i det här fallet är huruvida teorins 
räckvidd och generalitet är tillräcklig, eftersom den baserar sig på ett empiriskt 
underlag som är typiskt för en speciell situation, tid eller grupp av människor. 
Forskaren skall med andra ord upptäcka något som sedan kan formuleras till en teori. 
Att man som forskare inte utgår från en redan befintlig teori innebär dock inte att man 
arbetar helt förutsättningslöst. Även den induktivt inriktade forskaren har egna idéer 
och förutsättningar som ofrånkomligen kommer att färga de teorier som frambringas 
(ibid, s 21). 
 
När man ska samla informationen kan man oftast välja att göra detta på två olika sätt: 
kvantitativt eller kvalitativt. Kvantitativ inriktad forskning syftar till att använda sig 
av statistiska bearbetnings och analysmetoder medan kvalitativt inriktad forskning 
använder sig av verbala analysmetoder. Således mäter en kvantitativ studie ett 
fenomen som består av siffror i olika mängder och av olika slag. Den kvalitativa 
metoden däremot, utgår från faktumet att varje fenomen består utav en kombination 
av kvaliteter och egenskaper som inte kan mätas i siffror (ibid, s 12). 
 
Vi har valt att använda oss utav en redan existerande teori för att sedan jämföra dessa 
med verkligheten. Vi kan därför konstatera att vi valt att använda oss av ett deduktivt 
angreppssätt. Vid insamlingen av informationen använde vi oss av kvalitativ data för 
att få mer djup på arbetet vad gäller hur företagen arbetar med sin sponsring. 



 21

 
 
3.3 Forskningsstrategi 
Det finns fem stycken övergripande forskningsstrategier: surveyundersökning, 
experiment, aktionsforskning, etnografi och fallstudie (Denscombe, 2000, s 12). De 
strategier som vi tycker kan vara aktuella för denna uppsats är survey eller fallstudie. 
Problemet vi ser med en surveyundersökning är att det kan vara svårt att finna detaljer 
och djup i ämnet samtidigt som det kan vara problematiskt att få precisa och 
uppriktiga svar. Då vi med vår uppsats vill eftersträva djup så har vi valt att inte 
använda oss av en surveyundersökning för denna uppsats utav istället av en fallstudie. 
 
En fallstudie är en studie av kvalitativ karaktär där man ingående studerar ett eller ett 
fåtal fall. Detta kan göras vid ett specifikt tillfälle eller över tiden. Syftet med en 
fallstudie är att tränga djupt in i ett fall och få förståelse för detta (ibid, s 44). Detta är 
precis vad vi vill uppnå med vår uppsats då vi undersöker sponsringsverksamheten 
hos företag. Vi har i vårt fall valt att studera två stycken svenska företag för att skapa 
en djupare insikt i hur dessa två arbetar med sponsring och eventuellt se skillnader i 
deras sponsringsverksamhet. Något som vidare kännetecknar fallstudier är att fallet är 
naturligt och existerar både före och efter undersökningen (ibid, s 42). Detta stämmer 
in mycket bra på vårt val att undersöka två stycken svenska företag som sponsrar 
idrott på hög nivå. 
 
3.4 Val av fallstudieobjekt 
Eftersom vi hade valt att avgränsa oss till svenska företag som sponsrade idrott på 
elitnivå så blev urvalet något mindre bland den stora massan av sponsrande företag. 
Det fanns dock fortfarande en hel del företag att välja bland så vi funderade på vad 
som var viktigt för att vår fallstudie skulle bli så bra som möjligt. Vi kom fram till att 
det är en klar fördel om de valda företagen är huvudsponsor eller i alla fall en av de 
större sponsorerna inom något idrottsrelaterat.  
 
Vi tog hjälp av en erkänt duktig man inom området sponsring, Niclas Fröberg, för att 
se om han kunde förmedla några kontakter som vi kunde använda oss av. Niclas 
Fröberg är idag VD för mediebyrån Mindshare i Norden och har tidigare arbetat på 
TV3, TV4 och Sveriges Television. Han har också varit styrelseordförande för 
Sponsringsföreningen  i Sverige och arbetar även som strateg åt företag som OLW, 
AMF och Kronfågel. Det visade sig att Fröberg, med sin gedigna bakgrund inom 
branschen, mycket riktigt kunde hjälpa oss att komma i kontakt med passande företag 
för vår fallstudie. Vi kom på detta sätt i kontakt med företagen Volvo och Avanza. 
Dessa företag passade bra in i vår undersökning då det ena är världsledande inom 
sponsring och det andra nyligen börjat satsa stort på sponsring vilket gjorde det 
intressant att se om de arbetar med sponsring på samma sätt. 
 
 
3.5 Datainsamlingsmetod 
Valet av metod för datainsamling är enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997, s 
66) beroende av bland annat forskningsproblemet och de resurser som finns 
tillgängliga. Denscombe (2000) beskriver fyra olika metoder för datainsamling, 
frågeformulär, observation, skriftliga källor och intervju. Frågeformulär passar bäst då 
det är många som ska svara och standardiserade data efterfrågas, så denna metod 
behövs inte för våran uppsats. Även skriftliga källor och observation är onödiga då det 
inte går att bevaka hela sponsringsverksamheten hos företaget. 
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Eftersom vi har valt att göra en fallstudie av två företags sponsringsverksamhet är 
intervju den bästa metoden för att samla in data. Vi valde att göra intervju eftersom de 
kan användas för att samla in detaljerad information från ett litet antal informanter. En 
intervju ger förutom fakta även en bild av respondentens egna erfarenheter och 
känslor inom området. (Denscombe, 2000 s 161-162) 
 
Denscombe (2000, s 134-136) beskriver olika former av forskningsintervjuer som kan 
användas: strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad intervju. Vid en 
semistrukturerad intervju har forskaren förutbestämda frågor, men svaren är öppna då 
respondenten får tala mer utförligt om ämnet och sina egna värderingar. Forskaren har 
kontroll över intervjun men öppnar för vidare diskussioner inom området. Det är 
denna intervjuform vi kommer använda oss av vid insamlandet av empirisk data till 
denna uppsats. 
 
En personlig intervju innebär ett möte mellan forskare och respondent och är den 
vanligaste formen av semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. (Denscombe, 
2000, s 136) Författaren nämner även att fördelar med personliga intervjuer är att 
forskaren kan ta del av respondentens reaktioner genom att tolka kroppsspråk och 
andra icke verbala uttryck då intervjun genomförs ansikte mot ansikte med 
respondenten. Den datainsamlingsmetod som använts i denna uppsats är 
telefonintervjuer med marknadsföringsansvariga vid två företag. En personlig intervju 
skulle förmodligen ge mer, men på grund av begränsad tid hos företagen gick inte 
personliga intervjuer att genomföra. 
 
Vi började med att kontakta de ansvariga på båda företagen via telefon för att 
undersöka om de var intresserade av att delta och bestämma en tid för intervjun. De 
fick då en förklaring om uppsatsens syfte och varför just de blivit tillfrågade. 
 
Telefonintervjuerna som vi gjorde följde en semistrukturerad struktur då vi ställde 
förutbestämda frågor utifrån den intervjuguide som finns bifogad. I början av 
intervjun ställdes allmänna frågor om företaget och den intervjuade för att få en 
djupare inblick i företagets verksamhet. Intervjun gav även för den intervjuades egna 
tankar och värderingar samt diskussioner kring frågorna. Den semistrukturerade 
intervjun öppnade även för följdfrågor och fördjupning kring vissa frågor. 
 
På Volvo talade vi först med växeln som kopplade oss till Sven Österberg. Efter att vi 
hade beskrivit uppsatsens syfte bokade vi in en tid för telefonintervju. Intervjun 
genomfördes den 2 december och varade ca 45 minuter. 
 
På Avanza talade vi med Claes Hemberg som är pressansvarig på företaget. Intervjun 
med Hemberg gjordes på telefon den 5 december och varade ca 35 minuter. 
 
Resultaten av de två intervjuerna kommer att presenteras gemensamt i empirikapitlet 
och följa de uppställda forskningsfrågorna. 
 
 
3.6 Metodproblem 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997, s 38) beskriver två viktiga begrepp vid 
operationalisering: validitet och reliabilitet. Författarna definierar validitet som 
”mätinstrumentets förmåga att mäta det som man avser att mäta” och menar att detta 
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är det viktigaste kravet på ett mätinstrument. Denscombe (2000, s 103) säger att 
forskaren kan kontrollera validiteten genom att inte påverka resultatet genom ensidig 
rapportering samt att de enheter som skall undersökas väljs på rimliga och tydligt 
redovisade grunder. 
 
För att öka validiteten studerades det teoretiska ämnesområdet och de teorier som bäst 
uppfyller uppsatsens syfte valdes ut. Intervjuguiden följer den teoretiska 
referensramen och uppsatsens syfte för att kunna besvara forskningsfrågorna. Under 
telefonintervjuerna fick de intervjuade själva uttrycka sina svar och inga ja- eller 
nejfrågor ställdes. Intervjuerna genomfördes ostört och förståelsen ökade då vi kunde 
ställa följdfrågor. Validiteten hade kunnat ökas genom att göra personliga intervjuer, 
men tidsbrist hos företagen gjorde att detta inte var möjligt. Det finns en risk att 
personliga faktorer inverkar på resultatet och att viss information undanhålls. Även 
missförstånd kan ha uppstått samt att den intervjuades personliga värderingar 
påverkar resultatet. 
 
Reliabilitet innebär enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997, s 39) att ett 
mätinstrument skall ge tillförlitliga och stabila utslag. Keats (2000, s 76) säger att 
forskaren bör kontrollera reliabiliteten genom att fråga sig om samma resultat skulle 
fås om någon annan genomförde undersökningen. 
 
För att öka reliabiliteten förklarade vi noggrant för de intervjuade under det första 
kontakttillfället vad intervjun skulle handla om och vilka områden som skulle 
behandlas under intervjutillfället. Detta gjordes för att de intervjuade skulle vara väl 
förberedda. Vi har även försökt hitta de personer som bäst skulle kunna svara på våra 
frågor. Alla svar vi fick skrevs ned direkt för att sen efter intervjun skrivas om mer 
utförligt. 
 
4 Empiri 
I detta kapitel ska vi presentera de resultat som vi fått efter den utförda fallstudien 
med våra två företag. Vi kommer att presentera företagen och därefter redogöra för 
resultaten av de utförda intervjuerna. 
 
 
4.1 Fallstudieföretagen 
Som vi tidigare nämnt så har valet av företag för vår fallstudie fallit på Volvo och 
Avanza. Dessa företag är välkända sponsorer av elitidrott i Sverige idag men sysslar 
också med kultursponsring och socialsponsring av olika former. Nedan följer en 
presentation av dessa båda företag. 
 
4.1.1 Volvo 
 Volvo är en världsledande tillverkare av tunga kommersiella fordon, marin- och 
industrimotorer samt komponenter till flygindustrin. Volvo arbetar också med att 
kunna erbjuda anpassade lösningar för finansiering, leasing, försäkring och service 
samt kompletta transportsystem för stadstrafik. Den 14 april 1927 rullade den första 
serietillverkade Volvobilen av monteringsbanan i Göteborg. Detta datum anses, av 
företagen själva, vara datumet då företaget grundades. Sedan dess har Volvo 
utvecklats från en liten lokal industri till en av världens största tillverkare av fordon. 
Företaget har idag fler än 80.000 anställda över hela världen och en närvaro i fler än 
125 länder. 
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På Volvo har vi intervjuat Sven Österberg som är företagets sponsringsansvarige i 
Sverige. Han säger att en stor del av företagets totala marknadsföringsbudget 
investeras i olika former av sponsring varje år. Den största delen av denna sponsring 
inriktar sig på idrott men företaget satsar också på sponsring av sociala och kulturella 
evenemang. Volvo har exempelvis ett nära samarbete med GöteborgsOperan och 
Nobelmuséet. 
 
Volvos största projekt, vad gäller idrottssponsring, är för närvarande Volvo Ocean 
Race och Europatouren i golf. Volvo är huvudsponsor för Volvo Ocean Race och för 
ett flertal av de största golftävlingarna på Europatouren i golf. 
 
 
4.1.2 Avanza 
Avanza är med sina 97.000 tusen aktiva privatsparare Sveriges största nätmäklare. 
Dagens Avanza bildades så sent som den 1 oktober 2001, som ett resultat av en serie 
samgåenden med företag som skjutit till olika erfarenheter och kunskaper. Bolagen 
som ligger till grund för Avanza är; Aktiespar Online, Avanza, HQ och inside. 
Avanzas tanke med sin verksamhet är att sparare själva kan planera, genomföra och 
följa sina investeringar via hemsidan tack vare de senaste tjänsterna. 
 
Vi intervjuade Claes Hemberg som är informationschef på Avanza och har 
huvudansvaret kring frågor om företagets sponsring. Avanza är ganska nya vad det 
gäller användandet av sponsring men lägger en del av sin marknadsföringsbudget på 
området. Man försöker att sträva efter att ha en bred sponsringsverksamhet och har 
därför varit involverat i olika kategorier av sponsring. Man har bland annat sponsrat 
organisationer som hjälper hemlösa. 
 
Avanzas idrottssponsring gäller för närvarande OS-hopp och en grupp 
grönlandsfarare. 
 
 
4.2 Motiv och Mål med sponsringsverksamheten 
 
4.2.1 För och nackdelar med sponsring 
Sven Österberg menar att idrottssponsringen ofta är ett bra sätt att nå ut till kunderna 
och att den bidrar till att dem lättare kan ta till sig budskapet från avsändaren. Idrotten 
engagerar människor på ett fantastiskt sätt och är därför en effektiv marknad att 
sponsra. Nackdelarna kan vara att man inte alltid vet vad effekterna av samarbetet 
kommer att betyda eftersom det ofta hänger samman med det sponsrade objektets 
framgångar. Volvo försöker dock alltid att ha ungefärliga prognoser av kommande 
sponsring. Volvo försöker att undvika sponsring av enskilda individer eftersom det 
inte är lika säkert att förlita sig på en ensam person. 
 
Avanza ser också sponsring som ett effektivt och bra sätt att nå ut till sina kunder och 
att exponeras positivt i media. Avanza tror att det är viktigt att komma ut i vardagen 
och möta sina kunder, speciellt då detta företag i huvudsak är nätbaserat. Hemberg 
nämner också osäkerheten på framgångarna för det sponsrade objektet som en 
nackdel.  
 
 
4.2.2 Motiv med sponsringsverksamheten 
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Volvos främsta motiv med att använda sig av idrottssponsring är att man vill 
exponeras i media vilket förhoppningsvis leder till att man kan öka försäljningen. 
Detta gör man bland annat genom arenareklam och dräktreklam. Österberg menar att 
sponsringen kan ses som ett affärsutbyte som ska gynna båda parter, den som sponsrar 
och den/det som blir sponsrat. Volvo ser även sin sponsringsverksamhet som en 
möjlighet att bygga nätverk med andra företag som sponsrar. Volvo nämner också att 
man genom sponsring till viss del vill skapa en bra inställning hos personalen som 
kan känna sig stolta över sitt företag då det syns i media. 
Både Volvo och Avanza nämner att man vill stärka sitt varumärke genom 
idrottssponsringen. Detta görs genom att förflytta varumärket till en spännande och 
glad position vilket bidrar till att göra det mer populärt. Avanza och Volvo anser 
också båda att det är bra att använda sig av  sponsring för att stärka kundrelationerna. 
Detta kan göras genom olika VIP erbjudanden där kunderna till exempel kan få 
möjligheten att träffa spelare och ledare. Hemberg, på Avanza, nämner också att 
sponsringen kan vara ett sätt att slå sig in på nya marknader och nå en viss målgrupp.  
 
 
4.2.3 Mål med sponsringsverksamheten 
Sven Österberg på Volvo menar att huvudmålen med företagets idrottssponsring är att 
etablera och utveckla kundrelationer samt att stärka Volvos varumärke. Man vill 
också se till att förmedla sina kärnvärden; kvalitet, säkerhet och miljö. 
Claes Hemberg säger att det är svårt att nämna specifika mål med 
sponsringsverksamheten. Avanza ser sponsringen som en del av alla 
marknadsföringsaktiviteter och ser till samtliga resultat. I första hand ska sponsringen 
uppfylla Avanzas motiv och påverka varumärket positivt. 
 
4.3 Val av sponsringsobjekt 
 
 
4.3.1 Valprocess och kriterier 
Då Volvo är ett mycket stort företag så får man in flera förfrågningar om sponsring 
varje dag. Volvo väljer ibland från dessa men satsar mest på sina gamla samarbeten i  
form av sponsring bland segling och golf. En del samarbeten kan också uppstå via 
kontakter och relationer som företaget har. När det gäller stora projekt som Volvo 
Ocean Race så tar företaget hjälp av konsulter för att se till projekten blir lönsamma. 
Volvo har vissa krav som de sponsrade objekten måste uppfylla. Man är noga med att 
objekten ska gå hand i hand med företagets varumärke och att Volvos kärnvärden 
uppfylls. Man vill också att verksamheterna som sponsras har naturliga kopplingar till 
Volvos kundgrupper. Det är dessa grupper som man vill nå på ett effektivt sätt och 
Österberg menar därför att valet av objekt måste vara väl genomtänkt. 
Volvo utvärderar de förfrågningar man får in och ser till vilka samband dom finns 
mellan företaget och idrotten. Då man genomför en utvärdering på detta sätt så får 
man också en inblick i objektets tidigare prestationer vilket bidrar till att lättare kan se 
vad objektet har för förutsättningar. En annan viktig faktor som Sven Österberg 
nämner är att se till omgivningens åsikter om objektet som ska sponsras. Det är viktigt 
att imagen stämmer överens med Volvo och att idrotten är populär då detta påverkar 
mediebevakningen. Volvo tittar också på om objektet innehåller några stötande inslag 
som kan påverka företaget negativt. Slutligen är det viktigt för Volvo att de får en 
dominerande roll i projektet, att man uppfattas som huvudsponsor. 
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Även Avanza får in förfrågningar om sponsring men inte i samma stora mängd som 
Volvo. På Avanza så gör man en analys av förfrågningarna och ser noga över vilka 
objekt som bäst stämmer in på hur företaget vill profilera sig. Man tittar inte enbart på 
hur populärt  objektet är utan det viktigaste är att  Avanzas uppfattas positivt genom 
att kopplas samman med samarbetet. Avanza har ingen nedskriven sponsringspolicy 
som beskriver vad man ska sponsra eller inte sponsra. Man ser mest till om objektet 
passar målgruppen man vill nå. 
Hemberg säger att man försöker att undvika att sponsra objekt som kan ses som 
kontroversiella eller som innehåller politiska och religiösa ståndpunkter. Han säger 
också att det är viktigt att vara medveten om de risker som finns med idrottssponsring. 
 
 
4.3.2Beslut om sponsring 
På Volvo finns det anställda som huvudsakligen arbetar med sponsringsfrågor. Dessa 
personer arbetar med att utvärdera förfrågningar och tar beslut om lämpliga 
sponsringsprojekt men har även andra uppgifter inom företaget. Vid större samarbeten 
så förankras beslutet hos ledningen för Volvo.  
När det gäller personliga intressen inom företagsledningen och hur dessa kan komma 
att påverka sponsringsverksamheten så säger Sven Österberg att detta inte har någon 
betydelse. Företaget har en tydligt nedskriven sponsringspolicy som man följer och 
inga val görs enbart på grund av personliga intressen. 
På Avanza så finns det ingen som arbetar enbart med sponsring utan det är personer 
inom företagets marknadsföringsavdelning som sköter detta. Efter att dessa har 
utvärderat förfrågningarna så tas beslut av ledningen. Inte heller på Avanza tas hänsyn 
till personliga intressen inom ledningen då man beslutar om sponsring. 
 
 
 
4.4 Utvärdering av sponsringsverksamheten 
När Volvo har sponsrat ett objekt så gör man sedan alltid kontinuerliga mätningar av 
sponsringsaktiviteternas effektivitet. Detta kan göras på flera sätt. Genom SPINDEX 
undersökningar får Volvo fram hur många som har sett en sändning, men inte om de 
tillhör företagets målgrupp, är i rätt ålder eller är potentiella Volvo ägare. På grund av 
detta är det viktigt att även analysera tittarna enligt Sven Österberg. Därför görs även 
andra mätningar i form av tittarundersökningar samt frågeställningar till kunder. 
Volvo tittar också mycket på den totala exponeringen som ett sponsrat objekt medfört. 
Med detta vill man se hur synlig sponsringen varit och hur stor del av populationen 
den nått.  
Sammanfattningsvis menar Sven Österberg att Volvos sponsringsverksamhet 
uppfyller de uppsatta målen mycket bra och att det är en kostnadseffektiv aktivitet 
som genererat stor exponering för företaget. Det ska dock sägas att Österberg tycker 
att sponsring kräver mer arbete för att vara riktigt framgångsrikt än andra 
marknadsföringsaktiviteter, man måste helt enkelt anstränga sig för att det ska ge 
resultat. Resultaten som ett framgångsrikt sponsringsavtal kan ge är dock svårt att 
uppnå med andra metoder. 
 
Avanza försöker alltid att följa upp effekterna av sin sponsring på ett eller annat sätt. 
Detta gör främst med hjälp av marknadsundersökningar och  frågeställningar till 
kunder. Företaget gör en del kännedomsmätningar för att ta reda på hur många som 
känner till Avanzas varumärke både före och efter en sponsrad aktivitet. Man tittar 
mycket på hur mycket exponering av Avanza som sponsringen har medfört. Claes 
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Hemberg säger att den största delen av utvärderingar kring en sponsringsaktivitet sker 
efter det att projektet är avslutat. Det Avanza anser vara viktigast att utvärdera är om 
sponsringen medfört ett ökat kundantal och om varumärket har exponerats positivt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Analys av fallen 
I detta kapitel kommer vi att jämföra den empiri som vi samlat genom intervjuer och 
de teorier som vi lyft fram i teorikapitlet. Vår analys kommer att utgå från 
kommunikationsmodellen för sponsring där A-ERIC-modellen och mätningen av 
effekter kommer att jämföras. Därefter kommer de valda företagens motiv att 
jämföras med de motiv som togs upp i vårt teorikapitel.  
 
 
5.1 Avanza och kommunikation av sponsring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.1 A-ERIC  
I samstämdhet med teorin anser man hos Avanza att det är av stor vikt att associeras 
med sponsringsobjekt. Detta presenterar Jiffer och Roos i sin A-ERIC modell, där 
association är kärnan och den allra viktigaste delen i sponsring . Avanza lägger stor 

 
 Avanza 

        A-ERIC
 
*Association 
*Exponering 
*Relationer 
*Kommunikation  

    Olika Medier
*TV 
*Tidningar 
*Radio 
*Internet 
    --Med mera-- 

Val av 
Budskap Mottagaren Effekt 
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vikt vid att försöka skapa associationer mellan företaget och sponsringsobjektet. Detta 
beror mycket på att Avanza, trots att man är den största nätmäklaren i norden, inte ser 
sig som ett tillräckligt välkänt företag. Man tycker därför att det är positivt att 
associeras med av allmänheten välkända idrottsobjekt. Företaget har, för att skapa 
denna association, sett till att exponera sitt varumärke i samband med ett flertal 
aktiviteter hos sponsringsobjekt. För ett exponera sitt varumärke, sin logotyp eller sin 
produkt i samband med sponsring använder företag sig av arenareklam, dräktreklam 
samt programblad där sponsorns logotyp finns med (Roos och Algotsson, 1996, s17). 
Precis som Roos och Algotsson (1996) säger så använder sig Avanza av traditionella 
reklamplatser för att synas i viss utsträckning, främst genom skyltning på konferenser. 
Företag kan även använda sin sponsring för att skapa och bibehålla gamla relationer 
med företagets kunder och personal (Roos och Algotsson, 1996, s17). Detta är något 
som Avanza också använder sig av genom att försöka erbjuda sina kunder olika typer 
utav VIP-erbjudanden i samband med sin sponsring. Det kan som ett exempel handla 
om att kunder får träffa idrottare som man sponsrar i samband med konferenser. 
Avanza har även planer på att ordna olika evenemang i framtiden för kunder där man 
kommer att använda sig av sina sponsrade objekt för att marknadsföra sitt varumärke. 
När det gäller att kommunicera sin sponsring så använder sig Avanza av olika PR-
aktiviteter. Enligt Roos och Algotsson (1996) så kan företag utifrån de 
associationsvärden de ser hos sponsorobjektet hitta bra teman för riktade 
marknadsföringsaktiviteter både internt och externt. Aktiviteter som används för detta 
är annonsering, sales promotion och PR-aktiviteter. Avanza använder sig främst av 
PR-aktiviteter. 
 
5.1.2 Mätning av sponsringens effekter 
För att mäta de effekter som företagets sponsringsverksamhet har inneburit har 
Avanza valt att främst använda sig av marknadsundersökningar och frågeställningar 
till kunder. Dessa undersökningar görs ofta via den egna hemsidan eller via mail men 
det händer också att företaget köper in dessa tjänster. Det framkom i intervjun med 
Claes Hemberg på Avanza att de tycker det är viktigt att titta på hur mycket 
exponering av företaget som sponsringen medfört. Man har ännu inte använt sig av 
SPINDEX undersökningar för att titta på detta men det kan bli aktuellt i framtiden. 
 
5.2 Motiv till sponsring 
Av de motiv som Avanza har med sin sponsringsverksamhet så stämmer ett antal in 
bra med de olika motiv som Grönqvist (2000) lyft fram som de vanligaste motiven. 
Som vi tidigare nämnt har Avanza lyft fram att man vill försöka skapa associationer 
mellan företaget och de objekt man sponsrar. Detta beror på att de tycker att det är ett 
bra sätt att synas tillsammans med elitidrott då man hos Avanza ser just den 
professionella inställningen till de olika verksamheterna som gemensamma nämnare. 
Ett annat motiv är, från Avanzas sida, den exponering som de kan uppnå genom att 
synas tillsammans med sponsringsobjektet. Just exponering lyfter Grönqvist (2000) 
fram som det vanligaste motivet till att företag väljer att sponsra idrott. Avanza 
hoppas med dessa motiv att den svenska marknaden ska lägga märke till företaget på 
grund av att de anser deras varumärke kan bli kändare. Även likt teorin är att Avanza 
är intresserade av att uppnå en god publicitet i massmedia även om detta inte nämns 
som ett klart motiv från företagets sida. En viktig egenskap för sponsring är att bygga 
och skapa relationer. Vid exempelvis evenemang ges bra tillfälle att skapa relationer 
(Grönqvist, 2000, s49). Avanza använder sponsring för att få nya kunder samt att 
behålla och vårda befintliga kunder. Ett sätt för företaget att bygga relationer är att 
bjuda in kunder och intresserade till konferenser där man lockar med sponsrade 
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objekt. Avanza använder till viss del också sin sponsring för att slå sig in på nya 
marknader. Man kan koppla detta till Grönqvists (2000) förklaring. Han skriver att 
företag kan slå sig in på nya marknader genom att sponsra aktiviteter som de nya 
målmarknaden gillar (Grönqvist, 2000, s49). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Volvo AB och kommunikation av sponsring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.1 A-ERIC 
 
Volvo har för avsikt med sitt sponsringsarbete att skapa en positiv bild hos 
omgivningen, därför anser man det viktigt att stödja organisationer som stora delar av 
det svenska folket kan identifiera sig med såsom Europatouren i golf och Volvo 
Ocean Race i segling. Genom att sponsra objekt som når stora delar av befolkningen 
når Volvo också sin målgrupp nämligen större delen av svenska befolkningen. Volvo 
vill med hjälp av det sponsrade objektet skapa goodwill. Vilket visar att 
associationsdelen i teorin väl stämmer överens med Volvos sponsringsarbete, då 
associationsskapandet ger företag goda möjligheter att nå sina målgrupper (Jiffer & 
Roos, 1999, s 15). Roos och Algotsson (1996) menar att företag genom sin sponsring 
kan exponera sitt varumärke genom exempelvis arenareklam och dräktreklam. För att 
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exponera sitt varumärke i samband med sponsring använder Volvo sig framförallt av 
just arenareklam och dräktreklam som i sin tur exponeras i TV och tidningar i 
samband med olika reportage om sponsringsobjekten. Volvo använder sin sponsring i 
stor utsträckning i sitt arbete med sina kunder och medarbetare. Detta gör de bland 
annat genom att dela ut gratis evenemangsbiljetter och ger kunder och medarbetare 
möjligheter att få träffa spelare och ledare. De aktiviteter Volvo använder för att skapa 
goda relationer med kunder och medarbetare stämmer väl överens med det som Roos 
och Algotsson (1996) presenterar. Förutom att träffa ledare och spelare kan kunder 
erbjudas olika VIP-erbjudanden. (ibid) Volvo kommunicerar även sin sponsring i en 
mängd olika PR-aktiviteter. Att kommunicera med sponsring innebär att sponsorn 
köper en association eller rättighet av sponsringsobjekt. Denna association kan sedan 
användas för marknadsföringsaktiviteter. (ibid) Ett exempel på en sådan aktivitet är 
Volvos hole- in- one-tävling, där allmänheten får chansen att vinna en Volvo bil om 
man gör en hole-in-one. Även här stämmer Volvos arbete med sin sponsring väl 
överens med teorierna. 
 
 
5.3.2 Mätning av sponsringens effekter 
 
Genom intervjun så framkom det att Volvo alltid följer upp ett sponsrat objekt genom 
att göra kontinuerliga mätningar av sponsringsaktiviteternas effektivitet. Detta görs 
bla genom SPINDEX-undersökningar för att få fram hur många som sett en viss 
sändning. Eftersom det även är viktigt att analysera tittarna görs även andra 
mätningar. Detta i form av bla frågeställningar till kunder och tittarundersökningar. 
Man tittar också alltid på den totala exponering som ett sponsrat objekt medför.  
 
5.4 Motiv till sponsring 
 
Av de femton motiv som Grönkvist (2000) lyft fram så fann vi att ett antal av dessa 
stämde överens med den sponsringsverksamhet som bedrivs av Volvo. Ett av de 
huvudsakliga motiven till Volvos sponsringsarbete är det motiv som Grönkvist (2000) 
benämner som association och imageöverföring. Att Volvo har detta som ett av sina 
huvudsakliga motiv till sin sponsring beror på att de vill synas tillsammans med sina 
sponsorobjekt med förhoppningen att detta ska skapa goodwill och en positiv bild av 
Volvo. 
Volvo har också som ett av sina huvudsakliga motiv att kunna exponera Volvos 
varumärke, vilket genom sponsringen främst görs via dräktreklam och arenareklam. 
Enligt Grönkvist (2000) är det främst arenareklam och dräktreklam som företagen 
använder för att exponera sina varumärken, vilket då också stämmer överens med 
Volvo. Volvo lägger också stor vikt på att kunna använda sin sponsring för att skapa 
nya och bibehålla gamla relationer med kunder och personal, vilket de gör genom att 
besöka idrottsevenemang i samband med kundträffar. Möjligheten att använda 
sponsringen till att skapa nya och bibehålla gamla relationer är något som utnyttjas 
dåligt av sponsorerna. (ibid) Volvo försöker även använda sin sponsring för att bygga 
nätverk med andra företag som står som sponsorer för sponsringsobjekten. Bildandet 
av nätverk beskriver Grönkvist (2000) som vanligt förekommande när det gäller 
sponsring av större evenemang. Volvo är inget undantag utan ser dessa nätverk som 
ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter med andra företag. Med sitt sponsorarbete har 
Volvo som avsikt att skapa en positiv bild av företaget hos den svenska befolkningen, 
vilket kan jämföras med det motiv som Grönkvist (2000) benämner som Good 
Citizen. Likt den teori som Grönkvist (2000) beskriver som lanseringar använder sig 
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Volvo av sponsring i samband med lanseringar av nya modeller. Volvo har till viss 
del valt att satsa på sponsring i och med att de vill få personalen att känna sig stolta 
över företaget och för att skapa en positiv inställning hos personalen. Enligt Grönkvist 
(2000) så har dagens företag börjat inse vikten av att behålla och värna om den egna 
personalen. Med sponsring kan företagen skapa en god stämning och lojalitet bland de 
anställda, speciellt om företaget sponsrar något de anställda känner stolthet för. (ibid) 
 
5.5 Jämförelser mellan Avanza och Volvo 
Här nedan följer en jämförelse mellan Avanza och Volvo, med utgångspunkt från de 
tidigare presenterade delarna i detta kapitel. 
 
 Likheterna mellan sponsringsverksamheten hos de båda företagen är många men det 
finns också ett antal skillnader mellan dem. Dem största likheterna mellan Volvo och 
Avanza är det motiv som man nämner med sin sponsringsverksamhet, dvs. att man 
vill stärka sitt varumärke genom sin idrottssponsring. Detta gör man främst genom 
exponering. Såväl Volvo som Avanza använder sin sponsring som ett sätt att synas 
genom t.ex. arena och dräktreklam. Företagens bakomliggande motiv till att 
exponeras i samband med idrott skiljer sig något dock åt. Avanza vill med 
exponeringen uppnå en ökad kännedom om företaget från omgivningen. Volvo å 
andra sidan vill främst bygga på och förstärka sitt redan starka varumärke. Vad gäller 
den association som kan uppstå i samband med sponsring så tycker båda företagen att 
detta är en viktig del i deras satsningar. Eftersom företagen vill skapa en positiv bild 
av sitt varumärke hos omgivningen så är association ett av de främsta motiven till 
företagens sponsringssatsningar.  
Avanza och Volvo har båda valt att använda sin sponsring i syfte att skapa och bygga 
upp nya relationer med kunder. Volvo har även försökt att vårda sina relationer till 
den egna personalen. Företagen använder sig ofta av liknande sätt att uppnå detta. 
Man använder sig t.ex. av sponsringsobjekt i olika PR-aktiviteter. 
När det gäller hur man mäter effekterna av sin sponsring så skiljer sig företagen till 
viss del åt. Båda försöker alltid att följa upp effekterna på ett eller annat sätt. Volvo 
använder sig främst av SPINDEX-undersökningar för att titta på den totala 
exponeringen som ett sponsrat objekt medfört. Avanza däremot genomför främst 
marknadsundersökningar och frågeställningar till kunder. Gemensamt för företagen är 
dock att dem båda anser det vara viktigt att noggrant utvärdera vad sponsringen 
medfört. 
Att både Volvo och Avanza har en tydlig professionell syn på sina sponsorsatsningar 
syns bla genom att båda företagen är noggranna med sina val av sponsringsobjekt och 
inte tillåter någon sponsring grundad på personliga motiv från ledningen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Slutdiskussion 
I detta sista kapitel kommer vi att diskutera det material som vi har sammanställt 
tidigare i detta arbete. Vi kommer här även presentera de slutsatser som vi kommit 
fram till under arbetets gång. 
 
 
6.1 Diskussion 
När vi inledde denna uppsats så var vårt syfte att undersöka orsaker till varför företag 
väljer idrottssponsring, hur de väljer ut sina sponsringsobjekt och om de slutligen 
mäter effekterna av sin genomförda sponsring. Vi ville kort och gott öka kunskapen 
om hur företag bedriver sin sponsringsverksamhet. Vi tycker att vi efter vår 
genomförda fallstudie av Vovlo och Avanza kan påstå att vi fått en god inblick i hur 
företag kan bedriva sitt sponsringsarbete. 
Vi tycker att den information som vi fick fram genom våra två intervjuer med 
sponsringsansvariga på Avanza respektive Volvo stämde väl överens med de teorier 
som vi presenterade i kapitel två. Företagen hade en mycket professionell syn på sin 
sponsringsverksamhet och valde noga vilka objekt man skulle stödja. 
 
Med bakgrund av den studerade litteraturen och de två undersökta fallstudieföretagen 
kan ett antal slutsatser om svenska företags sponsringsverksamhet dras.  
Vi har sett att sponsring kan, på samma sätt som ordinära marknadsföringsaktiviteter, 
användas i kommunikationen mellan ett företag och dess målgrupp. De fördelar som 
finns med att använda sig av sponsringsverksamhet framför andra verktyg tycker vi 
tydligt har kommit fram. Till skillnad från varumärkesexponering i form av reklam 
kan sponsring utnyttjas genom att företaget i samband med aktiviteter i anslutning till 
sponsringsobjektet knyter viktiga kontakter med kunder och intressenter. 
Associationer mellan företaget och det sponsrade objektet gör det ofta lättare för 
målgruppen att ta till sig budskapet lättare. 
 
De främsta motiven till sponsring av idrott, som framkommit då vi analyserat våra 
intervjuer, var helt klart att företagen ville exponera och stärka sitt varumärke samt 
bygga nya relationer. För att uppnå dessa motiv har det visat sig att företagen ser det 
som mycket viktigt att välja ett sponsorobjekt som stämmer väl överens med 
företagets image och värderingar. Objektet bör även vara populärt, framgångsrikt eller 
åtminstående ha potential att bli framgångsrikt. Genom vår fallstudie kan vi också 
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konstatera att, våra valda företag, kontinuerligt följer upp sin sponsring. Detta görs 
med ett urval av olika mätverktyg och utvärderingar. 
 
Efter att ha intervjuat och analyserat svaren från våra företag kan vi tydligt se att de 
använder sig av den kommunikationsmodell som vi tidigare presenterat. Företagen 
använder sig till en början främst av A-ERIC modellen för att undersöka ett tänkt 
sponsringsobjekt och lägga upp grunderna för ett samarbete. Därefter tittar man på 
vem man vill nå, vilket budskap man vill sända till dem och genom vilka medier som 
man kan nå dem. När detta har gjorts så mäter företagen effekterna av sin sponsring 
på ett eller annat sätt och man ser då om sponsringen givit önskat resultat. 
 
Något som vi har konstaterat efter vår genomförda fallstudie är hur viktigt det är att 
företagen har väl utsatta motiv och mål med sin sponsring då dessa påverkar hela den 
process som ett sponsringssamarbete består av. Har man inte tydligt klart för sig vad 
man vill åstadkomma med sin sponsring så kan effekterna i värsta fall bli negativa. 
Våra företag hade klara direktiv för hur man ville lägga upp sin sponsringsverksamhet 
och har därför också fått positiv respons av den. Inte minst Volvo som i 
sponsringskretsar är kända för att få ut mycket av sin satsning på idrott. Sponsringen 
av Europatouren i golf är en av de mest framgångsrika sponsringsprojekt som 
någonsin genomförts. En intressant aspekt som kom fram under studien var att 
företagen verkar undvika att satsa på enskilda individer då dessa ses som mer 
riskfyllda projekt. Det räcker med att individen skadar sig, underpresterar eller på 
annat sätt skapar negativa rubriker för att detta även smittar av sig på företaget som 
det associeras med.  
 
Då sponsringsverksamheten markant växt i Sverige under senare år har vi förstått att 
det blir allt vanligare att företagen anställer folk som enbart sysslar med 
sponsorfrågor. Genom intervjuerna framkom det också att man i framtiden kommer 
att hyra in tjänster från företag som sysslar med kommunikationsmodeller av 
sponsring. Idag görs det mesta av arbetet av konsulter men i framtiden kommer det att 
finnas program för företagen att köpa som gör att de kan analysera ett 
sponsringsobjekt med ett par knapptryck för att se om det är passande för företagets 
motiv och mål. Dessa program är under utveckling och utgår till stor del från den 
kommunikationsmodell som vi använt oss av i denna undersökning. 
 
Sammanfattningsvis hade vi tre stycken frågeställningar som vi har försökt att besvara 
under arbetets gång. Den första frågeställningen handlade om vilka motiv företag kan 
tänkas ha med sina sponsringssatsningar. Som vi nämnt tidigare fann vi att av de olika 
motiven som presenterades i teorikapitlet fanns de allra flesta representerade av de två 
företagen. Att synas och exponera sitt varumärke ansågs som den främsta anledningen 
till idrottssponsring av båda företagen.  
Den andra frågeställningen handlade om hur företagen väljer ut sina sponsringsobjekt. 
Vi presenterade i teorikapitlet A-ERIC modellen som ett analysverktyg som företag 
kunde tänkas använda för att välja ut sina sponsringsobjekt och för att också planera 
sin tänkta sponsring. Det visade sig att båda våra företag använde sig av detta verktyg 
för att välja ut och planera sin sponsring. Man tittade på vem man ville nå med vilket 
budskap och vägde sedan in vilka delar av A-ERIC modellen som man skulle lägga 
störst vikt på. 
Den tredje och sista frågeställningen behandlade hurvida företagen följer upp sin 
genomförda sponsring och hur de gör detta. Båda de valda företagen hade som 
standard att alltid följa upp sin sponsring genom olika mätmetoder. De valda 
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mätmetoderna som företagen använde sig av kunde vi koppla till de mätmetoder som 
vi presenterade i teorikapitlet. 
 
 
6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Även om det idag kan tyckas att sponsring är ett välkänt verktyg för företagen så är 
forskningen kring det inte så stort. Den litteratur som finns om ämnet är väldigt 
praktiskt inriktad. Vi skulle gärna se en större undersökning som innefattar fler 
företag för att styrka våra slutsatser från denna fallstudie.  
Då vi i detta arbete avgränsat oss till att titta enbart på idrottssponsring så skulle det 
vara intressant att se hur företagen går till väga då de väljer social- och 
kultursponsring. Ett annat förslag skulle vara att fokusera på sponsringsverksamheten 
utifrån sponsringsobjekten synvinkel. 
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Intervjuguide 

 
Vi har valt att dela in våra intervjufrågor i ett antal olika underrubriker. Detta för att 
klarare kunna analysera svaren efter intervjuerna. 
 
Allmänna sponsringsfrågor: 
*Vilken del av ert företag arbetar med sponsringsfrågor? 
*Vad sponsrar ni för aktiviteter/objekt för närvarande i idrottssammanhang? 
*Är företaget involverat i andra kategorier av sponsring? 
*Vilka fördelar/nackdelar anser ni att sponsring kan medföra? 
*Har företaget någon nedskriven sponsringspolicy? 
 
 
Varför sponsrar företag idrott? 
*Vilka motiv har ert företag med sponsringsverksamheten? 
*Vilka är era huvudmål/delmål har företaget med sin sponsringsverksamhet? 
*Vilka fördelar/nackdelar av sponsringsverksamheten anser företaget vara mest 
betydelsefulla? 
*Vilka krav ställer ni på de sponsrade objekten? 
 
 
Hur går företag tillväga för att välja sponsringsobjekt? 
*Söker företaget upp objekt att sponsra eller gör valet bland de förfrågningar som ni 
får in? 
*Hur många sponsringsobjekt överväger ni varje år? 
*Har ni som företag några särskilda kriterier som valet av sponsringsobjekt baseras 
på? 
*Vilka personer inom företaget är ansvariga för beslut om sponsring? 
*Hur går företaget tillväga för att utvärdera och välja objekt? 
*Hur inverkar företagsledningen och ägarnas uppfattningar/intressen på val av 
sponsringsobjekt? 
 
 
Hur går företag tillväga för att mäta effektiviteten av sin sponsringsverksamhet? 
*Utvärderar företaget sin sponsringsverksamhets effektivitet? 
* Hur utvärderar ni effekterna av er sponsringsverksamheten? 
*Om Ja, hur ser denna process ut? 
*När utvärderar ni: före, under eller efter projektet? 
*Vad anser ni vara det viktigaste med att utvärdera sin sponsringsverksamhet? 
*Vad förväntar ni er för effekter utöver att tjäna pengar på er sponsring? 
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*Är det något ni önskar tillägga som intervjuen inte har täckt angående er 
sponsorverksamhet? 
 
 
 


