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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att ta reda på vilka faktorer som påverkar värdet i ett sponsoravtal. 

Uppsatsen undersöker hur företag arbetar med sponsring och vilka motiv de har med 

sponsringen, samt hur de kommer fram till ett avtals värde. Detta jämförs sedan mot idrotten, 

vad de kan erbjuda företagen samt hur de kommer fram till sitt eget värde. Frågeställningarna 

som uppsatsen behandlar är: Vad av affärsmässigt värde kan idrotten erbjuda och vad är 

företagen villiga att betala för? Vilka faktorer bestämmer sponsringsbeloppets storlek och hur 

kommer de fram till beloppet? Hur kan idrottsorganisationerna agera för att påverka värdet av 

ett sponsringsavtal? Hur skaffar sig idrottsorganisationerna nya avtal? 

Metod 
I undersökningen har sex stycken djupintervjuer genomförts, i syfte att göra en jämförande 

flerfallstudie. Resultaten från tre intervjuer med företag och tre intervjuer med 

idrottsorganisationer har jämförts dels med varandra och dels med en teoretisk referensram. 

Referensramen har bestått av teorier inom sponsringsforskning och varumärkesteorier. 

Resultat 
Företag genomför grundliga förstudier på sig själva och på idrotten inför ett sponsringsavtal. 

Huvudsyftet är varumärkesbyggande och associationsmarknadsföring. Innan 

sponsorprojektets start formuleras mätbara mål som utvärderas fortlöpande för att se om det 

ger de tänkta effekterna. Värdet uppskattas via jämförelser med traditionell marknadsföring. 

Idrotten har ingen klar bild över vilka associationer de besitter och liten kunskap om avtalets 

värde. Prissättningen sker utifrån deras budgetmål och inte på avtalens verkliga värde. 

Idrotten utvärderar inte heller i den utsträckning de själva anser de skulle. De tappar då i 

kunskap om vilka effekter ett sponsringsprojekt kan ha för företag. 

Slutsatser 
Det som påverkar värdet i ett sponsoravtal är möjligheten till associationsmarknadsföring, 

exponering och möjligheten att skapa relationer. Sen påverkas beloppens storlek av hur 

populär och framgångsrik idrotten är och hur mycket de uppmärksammas i media. Det 

faktiska värdet är svårt och omfattande att räkna ut då det kan vara värt olika mycket för olika 

företag. Samverkan med andra marknadsföringsinsatser påverkar också värdet av 

sponsringen. Därför bygger dessa värderingar på subjektiva värderingar istället för konkreta 

resultat.  
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Abstract 

Purpose 

The purpose of this study has been to analyse what factors that have influence on the value of 

a sponsorship contract. The study examines how companies work with sponsorship, what 

main objectives they have with it and how they estimate contract value. These then compares 

to sports organisations, what they can offer companies and how they estimate their own 

contract value. The questions the study deals with are: What of businesslike value can sports 

organisations offer and what are companies willing to pay for? What factors decides contract 

price and how do they reach that conclusion? How should sports organisations act to affect 

sponsorship contract value? How do sports organisations attract new sponsors? 

Method 

The empirical research is based on a qualitative measure. The paper is based on six 

interviews, with the purpose of making a comparable multi case study. The result of three 

interviews with companies and three interviews with sports organisations are compared with 

each other and with theories taken from sponsorship theories and marketing management 

theories.  

Outcomes  

Companies make profound studies on their own companies and on the sports organization 

before a sponsorship contract, which is to build trademark and market the organization. 

Before the sponsorship start, measurable goals are prepared that will be scrutinized to see if 

they would give the measured effect. The goal is compared to traditional market analysis. 

Sports organizations do not have a clear picture over what associations they possess and they 

know little about contract value. The price that is being acknowledged is from their budget 

and not from the contracts true value. The Sports Organizations do not evaluate their contracts 

in the capacity that they think they should either. This leads to loosing valuable knowledge 

about what effect a sponsorship contract could have on companies� marketing results. 

Conclusion 
The factors that contributes to value for a sponsorship contract is the possibility to market by 

association, exhibit the product, and the opportunity to create relationships. The popularity 

and successfulness of the sport and how much media coverage it gets all contributes to how 

much money will be involved. The actual value is hard to calculate as it can be worth 

different amounts of money to different companies and it also depends on how much of 

marketing has already been done to influence the value of the sponsorship, which is why these 

values are built on subjective opinion instead of concrete results. 



 3

1 Inledning ............................................................................................................................5 
1.1 Problembakgrund..........................................................................................................5 
1.2 Problemformulering......................................................................................................6 
1.3 Syfte .............................................................................................................................7 
1.4 Avgränsning .................................................................................................................7 

2 Metod .................................................................................................................................8 
2.1 Vetenskapsteori ............................................................................................................8 
2.2 Vetenskaplig positionering............................................................................................8 
2.3 Kvantitativa och kvalitativa metoder.............................................................................9 
2.4 Olika vetenskapliga synsätt .........................................................................................10 
2.5  Rationalism och deduktion samt empirism och induktion...........................................11 
2.6 Fallstudier...................................................................................................................12 
2.7 Urval ..........................................................................................................................13 
2.8 Datainsamling.............................................................................................................14 
2.9 Validitet och reliabilitet ..............................................................................................14 

3 Teoretisk referensram .....................................................................................................16 
3.1 Sammanfattning och motivering av val av teorier........................................................16 
3.2 Definition av sponsring ...............................................................................................17 
3.3 Orsaker till att sponsra ................................................................................................19 
3.4 A-ERIC Modell ..........................................................................................................19 

3.4.1 Association ..........................................................................................................20 
3.4.2 Exponering...........................................................................................................21 
3.4.3 Relationer ............................................................................................................21 
3.4.4 Integrerad kommunikation ...................................................................................22 

3.5 Utvärdering genom A-ERIC .......................................................................................23 
3.5.1 Fakta om projektet ...............................................................................................24 
3.5.2 Fakta relaterat till projektet...................................................................................24 
3.5.3 Företagets mål och projektets prestation ...............................................................25 

3.6 Varumärkesteori .........................................................................................................26 
3.6.1 Varumärkets funktioner........................................................................................26 
3.6.2 Varumärkesidentitet .............................................................................................27 
3.6.3 Samarbetsformer mellan varumärken ...................................................................28 

3.7 Nyttan av att mäta värdet ............................................................................................28 
3.7.1 Svårigheter med värdering ...................................................................................29 

3.8 Vad går att mäta och hur kan det värderas? .................................................................30 
3.8.1 Exponeringseffekter .............................................................................................30 
3.8.2 Kommunikation och associationseffekter .............................................................32 
3.8.3 Försäljningseffekter..............................................................................................33 

3.9 Hur används resultaten? ..............................................................................................34 
3.9.1 Som underlag för framtida beslut .........................................................................34 
3.9.2 Prissättning ..........................................................................................................34 

3.10 Grundlig ekonomisk princip......................................................................................35 
4 Empiri/resultat.................................................................................................................36 

4.1 Definition av sponsring ...............................................................................................37 
4.2 Sponsringspolicy.........................................................................................................37 

4.2.1 I vilket syfte används sponsringen........................................................................38 
4.2.2 Vad företagen och idrotten vill förknippas med ....................................................38 

4.3 Förstudier ...................................................................................................................39 
4.3.1 Jämförelser med andra marknadsföringsmetoder ..................................................40 

4.4 Hur värderas ett sponsoravtal ......................................................................................40 
4.4.1 Vilka faktorer påverkar värdet..............................................................................40 
4.4.2 Vilken faktor är viktigast......................................................................................41 
4.4.3 Varumärkesallianser.............................................................................................42 



 4

4.4.4 Riskvärdering.......................................................................................................42 
4.5 Utvärdering.................................................................................................................43 

4.5.1 Vad utvärderas och hur utförs utvärderingarna?....................................................43 
4.5.2 Hur tillförlitliga är utvärderingarna och hur används resultaten?...........................44 

4.6 Avtalsförhandling .......................................................................................................45 
4.6.1 Vem tar kontakt?..................................................................................................45 
4.6.2 Prissättning, vad baseras den på?..........................................................................45 

4.7 Idrottens möjligheter att öka värdet .............................................................................47 
5 Analys och diskussion ......................................................................................................48 

5.1 Definition av sponsring ...............................................................................................48 
5.2 Sponsringspolicy och syften till sponsring ..................................................................48 
5.3 Värdering....................................................................................................................50 
5.4 Utvärdering.................................................................................................................51 
5.5 Avtalsförhandling .......................................................................................................53 
5.6 Idrottens möjligheter att öka värdet .............................................................................54 

6 Slutsatser..........................................................................................................................55 
6.1.1 Vad av affärsmässigt värde kan idrotten erbjuda och vad är företagen villiga att 
betala för?.....................................................................................................................55 
6.1.2 Vilka faktorer bestämmer sponsringsbeloppets storlek, och hur kommer de fram till 
beloppet? ......................................................................................................................56 
6.1.3 Hur kan idrottsorganisationerna agera för att påverka värdet av ett sponsringsavtal?
.....................................................................................................................................56 
6.1.4 Hur skaffar sig idrottsorganisationerna nya avtal? ................................................58 

6.2 Kritisk granskning ......................................................................................................58 
6.3 Fortsatt forskning........................................................................................................59 

7 Källförteckning ................................................................................................................60 
7.1 Skriftliga källor...........................................................................................................60 
7.2 Intervjuer ....................................................................................................................61 
7.3 Internet .......................................................................................................................61 

Bilaga 1 ...............................................................................................................................62 
Bilaga 2 ...............................................................................................................................64 

 



 5

1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Att företag sponsrar idrott är ingen ny företeelse, men utvecklingen har gått kraftigt framåt de 

senaste 10-15 åren. År 2004 omsatte sponsringen i Sverige totalt cirka 3.3 miljarder kronor1 

varav idrotten får en betydande del av den kakan. Det är numera en miljardindustri som 

ständigt expanderar. Vi finner det intressant att ta reda på vem som driver denna utveckling. 

Är det idrottsorganisationerna som vill ha mer pengar eller är det företagen som insett vilka 

möjligheter det finns inom idrottssponsring?  

 

Den svenska idrottsorganisationen sköts inte lika ideellt längre utan drivs i allt större 

utsträckning som ett företag. De har stora kostnader i form av tränar och spelarlöner och är 

idag helt beroende av sponsorintäkter för att få verksamheten att fungera. Förr kunde man 

allmänt säga att företagarna var snälla som ställde upp och hjälpte en idrottsorganisation 

ekonomiskt. Anledningen till detta kunde vara att ledande personer inom företaget hade ett 

personligt engagemang för sporten eller klubben ifråga och därför ville hjälpa till. Nu har 

dock summorna blivit så höga att det krävs olika motprestationer av idrottsorganisationerna. 

Därför måste numera idrotten erbjuda företagen något som har ett affärsmässigt värde och 

som företagen kan redovisa på ett affärsmässigt sätt. Vad är det då idrotten erbjuder som 

företagen kan värdera affärsmässigt?  

 

I takt med att idrotten uppmärksammas i större utsträckning i media blir företagen mer 

benägna att finnas med som sponsorer. Detta borde väl tyda på att chanserna till exponering 

blir större. Men exponering kan köpas på annat håll så varför är det så intressant att synas 

ihop med just idrotten? Jobbar idrotten aktivt för att attrahera företagen eller är det företagen 

som säger vad de vill ha? Vi läser var och varannan dag om företag som använder idrottare i 

sin marknadsföring, både enskilda individer, klubbar och förbund. Nike och Zlatan, Oddset 

och Tre Kronor samt Adidas och Djurgården fotboll är några exempel. När någon av dessa 

lyckas med en prestation som till exempel att vinna ett mästerskapsguld så trycker 

kvällstidningarna x antal helsidor inkl löpsidor, och det uppmärksammas med x antal minuter 

långa reportage i tv. Hur mycket skulle det kosta att i en lika stor medial utsträckning synas i 

tv, tidningar och Internet genom köpt reklam?  

 

                                                
1 www.irm-media.se 051022 
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I en artikel som publicerades i tidsskriften Vision2 beskrevs 8 av de 10 mest lyckade 

sponsringsprojekten i Sverige under 90-talet ha koppling till idrotten. Detta tyder på att 

sponsra idrotten skulle vara en lyckad affär och att det var i alla fall under 90-talet en relativt 

billig affär eftersom så många blev lyckade. Hade det varit för kostsamt borde inte utfallet 

vart detsamma.  

 

Utöver själva exponeringen som företagen vill ha genom idrotten kan sponsringen skapa ett 

mervärde för företaget. Genom ett avtal köper ofta företag utöver exponering, tillgången att 

synas och vistas i samma miljöer som idrotten. Genom VIP-biljetter erbjuds företaget en nära 

kontakt med idrottarna som de annars inte kan få. Är denna del viktig när företagen väljer 

sponsringsobjekt? Eller finns det andra avgörande faktorer som avgör varför företag väljer 

olika idrottsorganisationer att sponsra?  

 

Genom att vi hävdar att sponsring blivit en affärsmässig strategi är det intressant att ta reda på 

hur det går till när dessa parter träffas och avtalar om ett kontrakt. För i tiden vill vi påstå att 

idrottsorganisationerna tog kontakt med företagen och bad om pengar men om det nu kan ses 

som en effektiv affärsstrategi att nå ut till kunder genom sponsring borde väl företagen vara 

mer benägna att söka upp idrottsorganisationerna istället? 

 

1.2 Problemformulering 

Ovanstående resonemang leder in oss på de problem vi vill ta reda ut med denna uppsats. 

Vad av affärsmässigt värde kan idrotten erbjuda och vad är företagen villiga att betala för? Vi 

vill undersöka vad av ett ekonomiskt värde som företagen attraheras mest av och hur idrotten 

jobbar för att erbjuda företagen det. Vi tycker att det skulle vara intressant att undersöka vilka 

faktorer som påverkar hur mycket avtalet kostar företagen, utifrån både idrottens och 

företagens perspektiv, samt undersöka hur parterna kommer fram till ett pris. Hur kan idrotten 

agera för att få företagen att betala mer för avtalen? Det torde ligga i deras intresse att få så 

bra betalt som möjligt så därför finner vi det intressant att undersöka hur det går till när 

idrotten skaffar sig nya avtal 

                                                
2 http://sgf.golf.se/extra/pod/?action=pod_show&id=567&module_instance=3 051024 
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1.3 Syfte 

Problemformuleringen leder oss in på syftet med uppsatsen som är att: 

Ta reda på vilka faktorer som bestämmer värdet på kontrakten samt hur man kan mäta dessa 

för att göra en marknadsmässig värdering av framtida avtal. För att förstå detta måste vi även 

ta reda på de underliggande motiven till varför företagen sponsrar idrott. 

 

1.4 Avgränsning 

Vi är medvetna om att en stor del av sponsringen av idrotten kommer från lokala företag som 

sponsrar den lokala föreningen. Denna studie utgår från den affärsmässiga aspekten av 

sponsringen så vi kommer att genomföra studien på företag där vi tycker oss kunna eliminera 

faktorer som �lokal välgörenhet� och där företagen ser sponsringen som en ren affärsmässig 

företeelse. Vi kommer heller inte undersöka företag som har idrotten som motpart, 

exempelvis företag som Nike och Adidas, där det finns ett uppenbart syfte att sponsra idrott.  
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2 Metod    
I metodavsnittet presenteras olika aspekter inom vetenskaplig metodlära samt motivering till 

val av undersökningsmetod. 

2.1 Vetenskapsteori 

Ett vetenskapligt arbete skall vara sakligt, objektivt och balanserat. Saklighet innebär att en 

författare inte får godta uppgifter han samlat in utan vidare, utan måste kunna kontrollera att 

de uppgifter han ger är sanna och riktiga. Objektivitet innebär att författaren måste skilja på 

fakta och värderingar samt vara opartisk gentemot det ämne arbetet behandlar. Med balans 

menas att författaren bör ge flera vinklingar av ett problem samma utrymme och återge en 

fullständig bild av ämnet.3 

Vi har för avsikt att ge en objektiv bild av hur värdering av sponsorkontrakt går till. Vi har 

båda anknytning till en del av företagen som undersöks och vi ser det som en fördel då vi på 

så vis kommer i kontakt med rätt människor som kan ge relevanta svar. 

 

2.2 Vetenskaplig positionering 

Inom vetenskap kan man urskilja två huvudinriktningar i vetenskapliga synsätt, positivism 

och hermeneutik. 

 

Den positivistiska inriktningen på vetenskapen växte fram genom den positiva synen på 

forskningen inom naturvetenskapen. Positivismens grundare ansåg att grunden i all vetenskap 

är matematik och experiment. De som förespråkar positivismen hävdar att all vetenskap 

bygger på rådata i form av observationer och därigenom producerar kunskap om lagmässiga 

samband. Vidare menar förespråkarna att vetenskapen är objektiv och förutsätter frihet från 

förutfattade meningar och på så vis skall vara motsatsen till icke verifierbar spekulation. När 

de positivistiska vetenskapsmännen genomför undersökningar föredrar de kvantitativa 

metoder före kvalitativa metoder där de kartlägger regelbundenheter och försöker finna 

kausalsamband, dvs. samband mellan orsak och verkan. Endast det som kan observeras är av 

intresse och alla förklaringar bör vara entydiga orsaksförklaringar som stödjer sig på 

allmängiltiga lagar. Värdet på resultaten i undersökningarna beror på dess tekniska och 

sociala tillämpningar.  

 
                                                
3 Ejvegård, 2003, s. 17 
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Det fanns dock forskare som hävdade att verkligheten var mer komplex än vad positivisterna 

ansåg och därför inte kunde förklaras med enkla kausalmodeller. Vissa händelseförlopp och 

handlingar förklaras utifrån individers handlande. Dessa forskare förespråkade den 

förståelseinriktade forskningsansatsen, hermeneutiken, där tolkning utgör den huvudsakliga 

forskningsmetoden. Inom hermeneutiken anser man att det inte finns någon absolut sanning 

utan sanningen beror på hur vi tolkar den. Inom hermeneutiken föredrar forskarna kvalitativa 

metoder framför kvantitativa metoder, då man mer vill gå in på djupet i 

undersökningsobjekten och istället för att söka orsaksförklaringar söker man 

avsiktsförklaringar.4 

 

Det vi avser att undersöka är en företeelse som beror på människors val och handlingar i 

specifika situationer. Sponsring och marknadsföring handlar utifrån vår synvinkel om att, 

genom att sammankoppla ett företag eller en produkt med idrottsliga värderingar, påverka 

människor att köpa eller använda en viss produkt. Värdet i denna affärsföreteelse beror på hur 

vi tolkar den. Det känns därmed naturligt att använda den hermeneutiska forskningsansatsen i 

vår uppsats. 

 

2.3 Kvantitativa och kvalitativa metoder 

Inom positivismen och hermeneutiken använder man sig av olika forskningsmetoder. Inom 

positivismen används kvantitativa metoder och inom hermeneutiken kvalitativa metoder. 

Dessa metoder är varandras motpoler och skillnaderna kan beskrivas på följande sätt.  

 

Forskaren som använder sig av kvantitativa metoder eftersträvar precision och vill få den 

bästa möjliga avspeglingen av den kvantitativa variationen. Han går på bredden och söker lite 

information från många undersökningsenheter. Vidare försöker han göra systematiska och 

strukturerade observationer och intresserar sig för det gemensamma och genomsnittliga. 

Därför använder han ofta enkäter med fasta svarsalternativ där han söker förklaring till frågan 

vad och hur många. Han betraktar det han undersöker utifrån och strävar efter en roll som 

observatör där relationen till det han undersöker kan liknas vid en jag-det-relation.5 

 

En forskare som använder sig av kvalitativa metoder eftersträvar följsamhet och vill få bästa 

möjliga återgivning av den kvalitativa variationen. Detta gör han genom att gå på djupet och 

                                                
4 Lundquist, 1993, s. 42 
5 Ibid, s. 104 
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skaffa sig rikligt med information om få undersökningsenheter, där han intresserar sig för det 

säregna och unika. För att få fram detta gör han ofta djupintervjuer utan fasta frågor eller 

svarsalternativ eller gör ostrukturerade och osystematiska observationer. Förhållandet till det 

han undersöker kan liknas med en jag-du-relation där forskaren ofta observerar det han 

undersöker inifrån och söker förståelse till frågan varför. Han är medveten om att han kan 

påverka resultaten genom det faktum att han är närvarande.6 

 

I vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativa undersökningsmetoder och utifrån 

undersökningarna dra, om möjligt, generella slutsatser om den företeelse vi undersöker. Det 

finns inget motiv för oss att använda enkäter med fasta svarsalternativ. Det är relativt få 

företag som sponsrar idrotten på det affärsmässiga sätt vi är ute efter, dvs. utan lokal 

anknytning, vilket skulle ge oss för få respondenter. Även om vi skulle söka reda på alla 

företag som kan representera den grupp vi vill undersöka skulle det kräva mycket tid att få tag 

på rätt personer på varje företag och sedan få dem intresserade av att svara på vår enkät. 

Dessutom är sponsring ett så komplext fenomen att vi inte tror att vi skulle kunna få den 

helhetsbild vi söker genom kvantitativa metoder. Att göra djupgående intervjuer med ett fåtal 

företag och idrottsorganisationer och sedan låta dem representera alla blir därför den väg vi 

väljer. 

 

2.4 Olika vetenskapliga synsätt 

Utifrån de olika uppfattningarna av verkligheten och synen på vetenskapen kan tre olika 

synsätt som används inom företagsekonomin urskiljas, nämligen det analytiska synsättet, 

systemsynsättet samt aktörssynsättet. 

Ett analytiskt synsätt baseras på att verkligheten är helheten av summan av delarna. De studier 

som präglas av detta synsätt strävar efter att förklara orsak-verkansamband inom ramen för en 

allmängiltig lag. Man försöker förklara en verkan genom att finna orsaken till denna verkan. 

Befintlig teori och ett antal på förhand givna tekniker används för att verifiera eller förkasta 

uppställda hypoteser om verkligheten, som då betraktas vara oberoende av observatören och 

dennes individuella subjektiva upplevelser. Resultatet skall vara generaliserbart för att kunna 

utgöra förutsättning för fortsatt arbete.  

                                                
6 Lundquist, 1993, s. 104 
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Systemsättet bygger på att verkligheten är arrangerad så att helheten avviker från summan av 

delarna. Verkligheten beskrivs som ett system som består av ett stort antal komponenter. 

Dessa komponenter är ömsesidigt beroende av varandra på så sätt att summan är annorlunda 

än de enskilda delarna. Det anses därmed att det är relationen mellan helhetens delar som är 

det väsentliga. Systemen kan vara öppna eller slutna. I ett öppet system finns det komponenter 

som man valt att inte ta hänsyn till, men som dock påverkar resterande delar i systemet. I ett 

slutet system beaktar man däremot samtliga komponenter i systemet. I regel är de flesta 

system öppna eftersom det väldigt ofta finns komponenter man inte tar hänsyn till. Till 

skillnad från det analytiska synsättets syn på resultatet som ett orsak-verkansamband 

beskriver systemsynsättet ekvifinala eller multifinala samband. Med detta menas att en 

enskild orsak är en bland många möjliga för att nå en viss effekt, eller att en annan enskild 

orsak kan ha många alternativa effekter.  

I Aktörssynsättet utgår man ifrån att helheten förstås utifrån de ingående aktörernas 

verklighetsbilder. Verkligheten ses som en social konstruktion. För att uppnå förståelse 

försöker man att finna samband mellan olika aktörers tolkningar relativt olika 

innebördsstrukturella nivåer. Sambanden man söker är hur olika tolkningar och faktorer 

ömsesidigt och i ständig förändring påverkar varandra i en fortlöpande utvecklingsprocess där 

verkligheten socialt konstrueras. Resultatet av aktörssynsättet är en beskrivning av de 

ingående aktörernas språk, tolkning och handlingar.7 

 

Att beskriva vilka faktorer som påverkar värdet i ett sponsorkontrakt samt att värdera dem är 

ett problem som påverkas av många olika faktorer och det är troligtvis svårt att kunna dra 

några definitiva slutsatser. Vi tycker därför att systemsynsättet passar bäst in på vår uppsats. 

Syftet är att undersöka vilka faktorer i ett helt system som påverkar värdet på kontrakten mest.  

 

2.5  Rationalism och deduktion samt empirism och induktion 

En rationalist utgår från ett antal förutsättningar. Utifrån dessa förutsättningar drar han en ny 

slutsats. Detta kallas deduktion. Slutsatsen kan vara en förutsägelse om hur om hur en del av 

verkligheten kommer att bete sig. Problem uppstår om verkligheten inte tycks bete sig som 

väntat. En extrem rationalist kan då hävda att det beror på att vi har mätt fel eller ännu inte har 

metoder för att kunna verifiera hypotesen. 

En icke extrem empirist skulle i samma situation ha förkastat hypotesen och därefter 

formulerat en ny hypotes som återigen skulle testas mot verkligheten. Man kan säga att 

                                                
7 Yazdanfar, 2004 
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empiristen växlar mellan teoretiska resonemang och studier av verkligheten. Detta arbetssätt 

kallas hypotetiskt deduktivt. En extrem empirist skulle inte ens testa en teori eller hypotes mot 

verkligheten. Han skulle istället förutsättningslöst närma sig verkligheten för att se vilka 

teorier och hypoteser som växer fram ur den erfarenhet han får under arbetets gång. Detta 

arbetssätt kallas induktion. Den extrema rationalisten försummar det vi kan lära oss genom 

erfarenheter medan den extrema empiristen förringar värdet av teoretiska spekulationer.8 

 

I vår studie har vi använt en teoretisk referensram som ett bollplank. Den har gett oss 

vägledning om vilka effekter sponsring kan ge företag och hjälpt oss att formulera frågorna 

till vår intervju. Vi skulle även kunna ha gått in i undersökningen helt förutsättningslöst och 

forma vår egen teori men eftersom vi båda har viss erfarenhet kring ämnet är vi inte helt 

förutsättningslösa och då känns det som om våra erfarenheter plus en teoretisk referensram 

bildar en bra plattform för att utforma studien på ett strukturerat sätt och leda studien i en 

riktning som kan ge frågeställningen ett relevant svar.  

 

2.6 Fallstudier 

Fallstudien är mycket användbar i många vetenskapliga undersökningar och är så vanligt 

förekommande att fallstudien betraktas vara synonym med kvalitativ forskning. De kan dock 

även användas inom kvantitativ forskning vid t.ex. explorativa studier, för att formulera och 

precisera hypoteser. Ett syfte med en fallstudie är att ta en liten del av ett stort sammanhang 

och med hjälp av fallet beskriva verkligheten med utgångspunkt att just det fallet får 

representera verkligheten.9 

Vid studering av bara ett fall finns det bäst förutsättningar för en djup och aspektrik studie. 

Det finns dock nackdelar, såsom att det studerade fallet är så specifikt att det kan vara svårt att 

dra paralleller till liknande företeelser. Många gånger kan en jämförelse med andra fall vara 

bra för att upptäcka det verkligt intressanta i det studerade fallet. Vid val av hur många fall 

som skall studeras, antingen genomföra en enskild fallstudie eller en flerfallstudie, gäller att 

avväga vilken bredd och vilket djup studien skall ha.10 

 

Vi har valt att göra en jämförande flerfallstudie för att få lite mera tyngd i undersökningen. En 

flerfallstudie där vi undersöker sponsringens värde ur två olika synvinklar hjälper oss att 

                                                
8 Yazdanfar, 2004 
9 Ejvegård, 2003, s. 33 
10 Lundahl, 1999, s. 191 
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kunna dra bättre slutsatser samt att få en bättre helhetsbild av hur det verkligen fungerar. En 

undersökning med bara tre aktörer på respektive sida innebär självklart vissa begränsningar i 

möjligheten att dra generella slutsatser. 

 

2.7 Urval 

Vid valet av fall finns ofta en ambition att de valda fallen skall anses kunna ha hög 

representativitet d.v.s. att det är typiska fall som kan representera en stor grupp av liknande 

fall.11 

 

Vid val av fall ville vi komma ifrån faktorer som �lokal välgörenhet� d.v.s. företag som 

sponsrar den lokala föreningen i syfte att �hjälpa till lite� samt de företag som redan har en 

tydlig anknytning till idrotten t.ex. sportartikelsleverantörer eller fjällanläggningar. Vi är ute 

efter att undersöka den mer affärsmässiga aspekten, d.v.s. när företagen hoppas att 

sponsringen av idrotten skall leda till att företaget i slutändan tjänar mer pengar. I valet av 

våra företag i undersökningen, har vi valt företag från olika branscher, samt företag som inte 

har någon direkt koppling till idrotten. De valda företagen kan därigenom sägas representera 

en stor del av övriga företag som sponsrar idrotten. Andra faktorer som har spelat in i valet av 

företag är kontakter. Vi har medvetet valt företag där vi kunde få möjligheten att intervjua rätt 

personer, exempelvis marknadschefer eller sponsorchefer. Vid valet av idrottsorganisationer 

har vi sökt organisationer som verkar nationellt för att även där komma ifrån aspekter som 

�lokal välgörenhet�. Undantaget kan vara Djurgården Hockey men vi ansåg det vara viktigt 

att få med en storklubb inom en av de stora lagsporterna, fotboll och ishockey. Vid en 

undersökning av deras huvudsponsorer i dagsläget kom vi fram till att de verkar på en 

nationell scen.  

 

                                                
11 Lundahl, 1999, s. 191 



 14

2.8 Datainsamling 

Inom kvalitativa undersökningar finns ett antal sätt att samla in information. De vanligaste 

sätten är djupintervju, gruppintervju och observation. 

 

Vi har valt att göra enskilda djupintervjuer med utvalda personer på varje 

företag/idrottsorganisation. Syftet med djupintervjuer är att nå en djupare förståelse och få till 

ett bättre samtal om det aktuella ämnet. Genom djupintervjuer kan vi aktivt påverka den 

intervjuade och gå in djupare i vissa frågeställningar än vid exempelvis gruppintervjuer.  

 

Vid intervjuerna har vi förberett en intervjumall som vi vid varje intervju har gått efter. Detta 

för att skapa en någorlunda likvärdig struktur på intervjuerna. Vi har dock låtit den 

intervjuade tala fritt inom varje intervjuområde vilket gjort att personen ibland har svarat på 

följdfrågor utan att vi har ställt dem. Vi har också ibland ställt frågor som inte funnits i 

frågemallen samt utelämnat vissa följdfrågor då vi funnit det relevant eller irrelevant för 

intervjun. Intervjumall och vilka ytterligare frågor vi har ställt framgår i intervjuerna, se 

bilaga.  

 

Vid valet av teorier till vår teoretiska referensram har vi valt relevanta teorier ur litteratur som 

vi funnit på bibliotek samt på Internet. Vad som är relevanta teorier har vi byggt på vår egen 

förförståelse i ämnet samt sådant som framkommit under arbetets gång.   

 

2.9 Validitet och reliabilitet 

Enkelt uttryckt kan validitet översättas med �i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det 

vi avser att undersöka�.12 Med andra ord är validiteten beroende på vad som mäts jämfört med 

frågeställningen. 

Reliabiliteten är beroende på hur det mäts, om undersökningen är gjord på ett tillförlitligt sätt. 

Det finns många sätt att stärka reliabiliteten på. Ett sätt är att göra flera undersökningar eller 

låta andra forskare göra samma undersökning och se om de kommer fram till samma 

resultat.13 

För att stärka reliabiliteten har vi efter att intervjuerna gjorts renskrivit dem och skickat 

tillbaka dem till respondenterna för kontroll. På så vis har vi undvikit att göra felciteringar och 

                                                
12 Bjereld, 2002, s.108 
13 Ibid, s.111 
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feltolkningar av svaren vi fått under intervjuerna. Vi har också undvikit att fråga om exakta 

belopp på olika avtal och liknande saker som respondenterna inte vill svara på av 

konfidentiella skäl. Vi har istället frågat om de övergripande strategierna och metoderna vid 

kontraktsvärdering. 

Det finns en hel del litteratur om sponsring men det är mestadels ganska allmänna teorier. Om 

just aspekterna kring värdering av avtalen och metoder för detta finns inte speciellt mycket 

skrivet. Den litteratur som finns tar bara upp lyckade sponsorprojekt. Vi har upplevt det som 

svårt att få en övergripande bild om problemet, vad teorin säger om hur vi skall kunna mäta 

värdet och vad som egentligen går att mäta. Det är något vi lärt oss och dragit egna slutsatser 

om allt eftersom arbetet pågått. Detta kan dock ha påverkat validiteten i undersökningen. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Sammanfattning och motivering av val av teorier 

När vi ställde oss frågan hur ett sponsorkontrakt kan värderas kom ett antal följdfrågor upp 

som hjälpte oss i valet av teorier. Frågorna vi funderade över var: 

• Vilka modeller finns om sponsringsvärdering? 

• Vad inom sponsringen är det som är attraktivt för företagen? 

• Vad innehåller ett sponsorkontrakt, och hur kan det värderas?  

• Finns det fler motiv än de ekonomiska? 

• Vad påverkar priset av ett kontrakt? 

• Hur arbetar företagen och idrottsorganisationerna med dessa frågor? 

 

De modeller vi studerat och som skulle kunna styrka vår forskning i ämnet handlade väldigt 

lite om hur ett kontrakt kan värderas ekonomiskt. Vi har därför valt att titta på vad ett 

sponsringskontrakt innehåller, vad som kan värderas och hur man kan gå tillväga i 

värderingsprocessen. Det flesta modellerna vi studerat vänder sig till företag och beskriver 

olika typer av sponsringsavtal där författarna visar för företagen vilka fördelar som finns med 

idrottssponsring. Vi har i denna uppsats definierat sponsring som ett verktyg inom 

marknadsföringen där företagen förväntar sig en viss effekt och ett mätbart resultat av sin 

sponsring. Det har medfört att vi avgränsat oss till att undersöka de faktorer som inte påverkas 

av välgörenhet, lokal förankring och det personliga intresset hos företagsledningen. 

 

För att mäta ett värde på ett sponsringskontrakt måste vi först ta reda på vilka delar det finns i 

ett sponsringskontrakt som kan värderas. Vi har valt att belysa dessa genom A-ERIC 

modellen.14 Modellen kan bäst tillämpas på projekt som löper under en kort tidsperiod, 

exempelvis en golftävling, en tävling i alpint eller VM i fotboll. Association, exponering, 

relationer och integrerad kommunikation är de delar som modellen tar upp. Den starkaste av 

dessa är enligt författarna till modellen association. Associationen som idrottsklubbarna kan 

erbjuda rätt företag vid rätt tidpunkt kan vara väldigt betydelsefull. Därför har vi valt att gå 

djupare in i varumärkesteorier där det presenteras olika modeller som anger hur 

idrottsorganisationer kan arbeta för att hjälpa företagen att stärka sina varumärken. Uggla 

beskriver vad som ligger bakom ett varumärke, hur företag kan arbeta med att ladda det med 

associationer och hur det kan påverka människor till att välja just deras varumärke. Genom 

                                                
14 Jiffer & Roos, 1999, s. 12 
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dessa varumärkesstudier har vi fått en djupare förståelse om vad idrottsorganisationerna 

verkligen kan erbjuda företag och hur de själva kan arbeta för att påverka det ekonomiska 

värdet i ett sponsringsavtal.  

 

En utvärdering av ett avtal görs i stor utsträckning för att se hur väl företaget har lyckats 

uppnå sina mål med sponsringen. Vi har valt att belysa hur ett avtal kan utvärderas genom att 

använda A-ERIC modellen. Genom A-ERIC modellen får vi vägledning om vilka mätmetoder 

som kan användas och hur ett företag kan gå till väga. Eftersom modellen lämpar sig bäst på 

korta projekt har vi även tagit med andra utvärderingsmetoder för att kunna utvärdera längre 

projekt.   

 

För att slutligen se hur man kan värdera dessa effekter har vi undersökt modeller som belyser 

hur man kan gå till väga för att mäta detta och hur resultaten av mätningarna kan användas. 

Det stora problemet i analysarbetet har varit den höga graden av subjektivitet som 

förekommer vid dessa värderingar. Exempelvis kan det som för ett företag är värt väldigt 

stora belopp, bara vara värt bara hälften för ett annat företag.   

 

3.2 Definition av sponsring 

Sponsorship is a Business method for communication and marketing which, in the short and 

long term, has the aim of contributing to the sponsor�s brand awareness and image, as well 

as increasing the sponsor�s sales. Sponsorship should benefit all those involved, and lead to a 

result that can be measured against pre-defined objectives15 

 

Roos och Jiffer definierar sponsring kortfattat som ett samarbete mellan två parter där båda 

förväntas vinna fördelar. Sponsring är en affärsmetod för kommunikation och 

marknadsföring16. Kortsiktigt kan det betyda att ett företag ökar sin försäljning genom att 

varumärket exponeras. Långsiktigt kan det stärka företagets varumärke vilket kan generera 

ökad försäljning över lång tid. Vid vissa typer av sponsring t ex event kan även andra faktorer 

som team-building, relationer och personalmotivation tas med. 

 

I den här uppsatsen kommer vi att utgå ifrån modellen att sponsring är en 

marknadsföringsmetod där resultatet går att mäta. Därför är det viktigt att definiera sponsring 

                                                
15 Jiffer & Roos, 1999, s.25 
16 Ibid, s.49 
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som en metod att generera ökad vinst till företaget där de kan utvärdera och mäta ett resultat 

av insatsen. Vi kommer således inte att ta någon större hänsyn till lokalt förankrade 

samarbeten och inte heller välgörenhet där endast ena partnern vinner något. Utifrån den 

modell Jiffer och Roos beskriver nedan kan vi se att gränsen mellan dold sponsring och 

sponsring är hårfin men en trolig skillnad är att sponsring är en ren affärsuppgörelse mellan 

två parter där båda ser det som en ren affärsuppgörelse. I den dolda sponsringen finns ett 

personligt engagemang hos företaget som sänker deras behov för motprestationer.    

 

 
Figur 1 Modellen visar relationen mellan sponsring och välgörenhet17 
 

Figuren visar hur sponsring kan definieras beroende på hur hög graden av förväntade effekter 

och behov av att generera vinst är. Om det inte finns några förväntningar av effekter eller inga 

behov att mäta resultat är det inte sponsring utan välgörenhet. Det är viktigt att betona att 

välgörenhet även finns inom idrottsrörelsen, vilket figuren visar, men att idrottsrörelsen kallar 

det för sponsring.  

                                                
17 Jiffer och Roos, 1999, s. 26 
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3.3 Orsaker till att sponsra 

Historiskt sett var det vanligaste motivet till att sponsra idrotten det personliga. Det innebär att 

den som styr företaget sätter sina egna personliga intressen i första rummet18, eller att 

sponsorn vill åt möjligheten att synas med stjärnorna och på så sätt framhäva sig själv. De 

övriga motiven enligt Grönkvist är strävan efter exponering. De förklaras av, i alla fall inom 

Sverige, att vi har haft reklamfri tv. Enda chansen att synas i Sveriges Television var att 

sponsra olika idrottsevenemang eller idrottare. Möjligheten att skapa värdefulla relationer 

med kunder är också ett viktigt motiv för företagarna. Genom olika evenemang får företagen 

möjlighet att bjuda sina kunder på oftast mycket intressanta föreställningar. Där finns också 

möjligheten att knyta kontakter med andra företag. Företagen kan också bjuda sin egen 

personal på evenemangen och på så vis motivera dom. Detta är en typ av personalvård där de 

anställda kan ges tillfälle att vara med om något de annars inte haft möjligheten att uppleva. 

Ibland används också sponsringen inom rekryteringen för att locka nya kvalificerade 

medarbetare. Företag använder också sponsringen till hjälp att kommunicera sina budskap till 

kunder. Detta kan vara ett effektivt sätt att märkas på den hårt konkurrerande 

mediemarknaden. 

 

3.4 A-ERIC Modell 

Det här är en modell utarbetad av Mikael Jiffer och Magnus Roos, vilken beskrivs i 

Sponsorship, a way of communicating. Den kallas för A-ERIC.19 Modellen relaterar till 

faktorer som är viktiga när företaget bestämmer sig för hur upplägget på ett sponsringsprojekt 

ska se ut och modellen lämpar sig bäst på korta sponsringsprojekt. De faktorer som modellen 

innehåller är Associationer, Exponering, Relationer och Integrerad Kommunikation. Dessa 

faktorer kan organiseras med hjälp av modellen, vilket hjälper företaget sortera ut de olika 

delarna i ett sponsringsprojekt. Detta för att underlätta hur de ska lägga upp 

marknadsföringsstrategin genom sponsring. Företagen erbjuds ofta av klubbarna/förbunden 

olika samarbetsmöjligheter beroende av hur mycket pengar företaget är beredd att spendera. 

Exempel på variationer är storlek och placering på exponering, antal vip-biljetter samt antal 

kontakter med spelare/tävlande. Genom A-ERIC kan företaget fokusera på de strategierna 

som är viktiga i just deras situation. Det kan också vara lättare för företag att motivera ett 

negativt beslut för dem som söker sponsorer. Modellen är även lämplig att använda efter att 

                                                
18 Grönkvist, 1999, s.15 
19 Jiffer & Roos, 1999, s. 55 



 20

ett sponsringsprojekt löpt ut, i samband med att företaget ska utvärdera och mäta resultatet. A-

ERIC används då för att hjälpa företaget urskilja de olika detaljerna i sponsringsavtalet där 

företaget avser att mäta ett resultat.  

 

Innan företaget bestämmer sig för att gå in i ett sponsringsprojekt är det viktigt att känna till 

hur och vad ett avtal kan ge för återbäring till företaget. Genom att använda de fyra faktorerna 

i A-ERIC modellen kan företagen således utskilja de motiv varför de ska använda sig av 

sponsring och därefter vilka effekter de kan förvänta sig. Figuren nedan ger exempel vad varje 

faktor inom A-ERIC kan erbjuda företaget. Figuren är hämtad och översatt till svenska från 

Sponsorship, 1999. Den beskriver i vilka sammanhang företagen kan använda sponsring som 

en effektiv metod att kommunicera med målgrupper. Vi kommer att gå djupare in i varje 

faktor i modellen och beskriva vilka effekter företagen kan förvänta sig under de olika 

faktorerna.  

 

 
Figur 2 Motiv och effekter i sponsring. 

 

3.4.1 Association 

Association är den starkaste av dessa variabler som företag eftertraktar. Den här typen av 

sponsring tillåter sponsorn att använda den sponsrades namn i samband med, t.ex. ett 

idrottsevent, en match eller en organisation. Genom att företagets organisation eller produkt 

aktivt syns ihop med de associationer den sponsrade utsänder, kan det tillföra vissa aspekter 

som t ex kvalitet och status till varumärket. Den sponsrades varumärke kan även länka ihop 

företagets målgrupp med företagets varumärke. Genom att deras målgrupp känner en viss 

association till idrottsorganisationen får målgruppen samma associationskänsla till 

varumärket. Det är vanligt att t ex supportrar till ett fotbollslag gärna använder samma 
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varumärken som sponsrar klubben. Det kan dock ibland förekomma fel i val av 

sponsringsobjekt och då kan varumärket kopplas ihop med fel värde vilket kan skada 

företagets varumärke. 

 

3.4.2 Exponering 

Sponsring är fortfarande starkt förknippat med exponering som arenareklam eller 

dräktreklam. Sponsorn tillåts att synas i samband med matcher. Detta är en enkel form av 

varumärkesexponering då sponsorns varumärke görs synligt för dels publiken på arenan men 

också samtidigt för tv åskådarna. Ofta handlar det om att exponera ett redan känt varumärke 

då det oftast är svårt att föra ut ett speciellt meddelande. Exponering kan också användas till 

att locka nyfikenhet för en ny produkt. Att exponera sig med hjälp av vissa idrotter kan också 

höja kvalitetsupplevelsen runt en produkt. T ex att Anja Pärson tävlar på skidor av märket 

Salomon får oss att tro att dessa är av hög kvalitet. Vid stora idrottsevent samlas ofta väldigt 

många journalister för att bevaka händelsen. Då kan sponsorn nå väldigt många med sitt 

varumärke via bilder i tidningar och Tv-inslag. 

 

3.4.3 Relationer 

Ett viktigt motiv för att sponsra är att hitta nya mötesplatser där företaget kan underhålla 

viktiga relationer. Enligt Evert Gummesson finns tre olika nivåer av relationsmarknadsföring 

där marknadsrelationer (kunder och konkurrenter), omvärldsrelationer (samhälle och media) 

och interna relationer (personal) ingår.20 Här finns en enorm potential att utnyttja idrotten. 

Vilka beslutsfattare tar sig tid en ledig kväll att träffa kunder? Genom att locka dessa personer 

med hjälp av ett idrottsarrangemang kan det fungera. Detta erbjuds ofta av 

idrottsorganisationerna, t ex genom att låta sponsorn umgås med stjärnorna. Detta behöver 

inte bara handla om sponsring av idrott utan kan mycket väl handla om sponsring av 

kulturella evenemang. Det kan också vara värdefullt att involvera den egna personalen i ett 

sponsorprogram. De kan hjälpa till vid evenemanget och demonstrera produkter, dela ut 

broschyrer, etc. Detta generar tillbaka i form av teambuilding. Om sponsringsobjektet är t ex 

ett maraton kan man låta personalen delta och skapar på så sätt ett gemensamt mål och kan 

förbättra hälsan genom gemensamma träningspass. Sponsring kan också skapa möjligheten att 

möta andra sponsorer vilket kan vara inledningen på en ny affärsmöjlighet. Samtidigt kan det 

vara värdefullt att synas tillsammans med andra prestigefulla företag och på så sätt gynnas av 

                                                
20 Feurst, 2002, s. 41 
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deras goda rykte. En orsak till att sponsra ett event med många deltagare kan vara att få 

tillgång till att kommunicera direkt med deltagarna både före och efter eventet. Ibland får 

sponsorn också tillgång till deltagarelistor och kan på så sätt nå en väldigt specifik målgrupp. 

 

3.4.4 Integrerad kommunikation 

�Integrated marketing communications does produce stronger message consistency and 

greater sales impact�21 

Med integrerad kommunikation strävar företaget efter att finna en röd tråd genom alla sina 

marknadsaktiviteter vilket syftar till att öka kännedomen och därmed försäljningen. Exempel 

på integrerad kommunikation är när ett företag genomför en reklamkampanj där Tv-reklam, 

tidningsreklam, skyltreklam, säljkampanjer och eventmarknadsföring sammankopplas genom 

hela kampanjen av ett gemensamt tema. Det är då viktigt att hitta ett gemensamt meningsfyllt 

värde att kommunicera med genom de olika aktiviteterna. För att hitta ett meningsfyllt värde 

kan företagen undersöka vad de idag förknippas med, och därefter fråga sig vad de i framtiden 

vill förknippas med. Detta kan bland annat göras genom att fråga sina kunder om hur de 

uppfattar företaget eller dess produkter. För att verkligen nå ut till kunderna kan företagen 

med hjälp av att sponsra en idrottsorganisation öka intresset och därmed kännedomen om 

kampanjen. T.ex. kan företaget anordna tävlingar där kunderna har chans att vinna en biljett 

till ett idrottsevenemang.  

 

Inom integrerad kommunikation är sponsring en utmärkt metod att nå ut med rätt budskap till 

rätt målgrupp med goda resultat. Genom integrerad kommunikation kan sponsring av en 

idrottsorganisation skapa goodwill och positiva influenser till företagets 

marknadsföringskampanj. Ett exempel är när en klubb/museum går ut och tackar företaget för 

deras insats som sponsor. En stark fördel som finns med att nå ut till sina kunder via 

sponsring är att man verkligen når ut till dem som tittar. Med jämförbar tv-reklam är det 

vanligt att människor väljer att titta bort eller att byta kanal när tv-bolagen kör sina 

reklamavbrott. Genom sponsring når företaget publiken som tittar och reklamen känns inte så 

aggressiv som den många gånger gör i vanlig tv-reklam.22  

 

                                                
21 Kotler, 2003, s. 584 
22 Jiffer & Roos, 1999, s. 43 
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Dessa metoder att marknadsföra sig genom sponsring blir sällan en succé om dom inte mixas 

ihop rätt. Hittar man rätt mix, beroende på vad som ska marknadsföras kan det leda till ett bra 

resultat och åtminstone rättfärdiga investeringen.  

 

3.5 Utvärdering genom A-ERIC 

Det är alltid svårt att utvärdera och mäta alla typer av projekt där mätningen avser personers 

känslor23. Detta gäller oftast för all marknadsföring men i synnerhet sponsringsprojekt. 

Eftersom ett normalt sponsringskontrakt gäller under lång tid, oftast minst tre år, kan det vara 

värdefullt att hela tiden utveckla och utvärdera avtalet för att eventuellt öka förståelsen om 

hur projektet fungerar i praktiken. Exempel kan vara återkommande evenemang under 

kontraktsperioden. Vi kommer här nedan gå igenom hur en sådan utvärdering kan gå till. Det 

finns flera olika element att beakta vid utvärdering av ett sponsringsprojekt. Det vanligaste 

och troligtvis enklaste sättet som beskrivs är att jämföra kostnaden för exponeringen företaget 

får genom sponsring, mot kostnaden av att exponera sig genom traditionell media.  

 

De olika delarna i A-ERIC modellen kan också användas för att utvärdera ett 

sponsringskontrakt. Enligt Sponsorship 1999 delas utvärderingsfasen upp i tre områden där 

utvärderingen sker utifrån dessa punkter: 

 

• Fakta om projektet. 

• Fakta relaterat till projektet. 

• Företagets mål och projektets prestation. 

 

Inom dessa områden kan vi utifrån A-ERIC modellen få vägledning om vilka mätmetoder 

som kan användas för att få ut rätt information som i sin tur kan påvisa utfallet av 

sponsringsprojektet. Genom att använda modellen kan sponsringskontraktet utvärderas på ett 

enkelt och strukturerat sätt. Vi kommer nedan att visa några exempel där variablerna i A-

ERIC modellen kan användas. Det är dock viktigt att belysa att utformningen av 

utvärderingen är beroende på vilka mål företaget satt upp med projektet. Utefter målen kan 

företaget sedan avgöra vad som kan och ska undersökas. 

                                                
23 Jiffer & Roos, 1999, s. 109 
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3.5.1 Fakta om projektet 

Praktiska frågor som härrör själva projektet. Detta involverar insamlandet av information om 

vad som gjorts inom projektet, hur många möten som skapats och hur projektet fungerade 

praktiskt. Detta bygger på rena fakta och presenteras som kvantitativa variabler. Det krävs 

mycket arbete för att samla in denna kvantitativa information genom antingen ett mätbolag 

eller av den egna organisationen.   

 

Exponering � Hur stora var reklamskyltarna och hur många kan ha sett dom? Var skyltarna 

rätt placerade? Vilken annan typ av reklam användes? 

 

Relationer � Hur många var på projektet? Hur många inbjudna kom? Varför kom inte vissa? 

Hur fungerade projektet på plats?  

 

Integrerad kommunikation � Distribuerades broschyrer och annat material på ett bra sätt och i 

så fall hur mycket material? Genomfördes några produktdemonstrationer? Fanns utbildad 

personal på plats? Kom det in nya orders från nya kunder på plats? Genererade projektet 

försäljning på plats? 

 

3.5.2 Fakta relaterat till projektet 

Dessa frågor är snarlika de frågor som ställs för att få information om själva projektet. Det 

skiljer sig dock till att få ut information vilka företaget nått som inte var på plats på själva 

evenemanget, utan följt det via andra mediekanaler. Det är inte alltid lätt att få tillgång till 

denna information utan den kan behöva köpas in från externa mätningsföretag. 

 

Exponering � Hur stor täckning hade media under projektet? Bilder? Tv? Hur länge sågs 

företagets reklam i tv? Hur många såg på tv? Och vilka såg på tv? 

 

Relationer � Nådde företaget rätt målgrupp?  

 

Integrerad kommunikation � Använde företaget rätt form av distribution för säljmaterial och 

broschyrer? Vem läste materialet? Användes rätt design för projektet? Kunde företaget ha 

gjort någonting mer eller gjorde företaget för mycket?  
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3.5.3 Företagets mål och projektets prestation 

När företaget samlat in fakta om och fakta relaterat till projektet så kan de gå vidare och 

besvara lite mjukare frågor. T.ex. hur människorna upplevde företagets sponsringsinsats eller 

hur kännedomen och attityden om företaget förändrats genom projektet. Om t.ex. målet med 

projektet var att öka kännedomen runt en ny produkt, är det viktigt att mäta detta för att i 

framtiden kunna avgöra om det här sättet av marknadsföring var rätt. Det kan också vara 

viktigt att få reda på hur produkten upplevs för att skatta eventuell produktion av de 

produkterna. Resultatet av dessa frågeställningar ska kunna jämföras mellan en riktad 

målgrupp och en referensgrupp, för att se om meddelandet från företaget kommunicerats på 

rätt sätt beroende vilken målgrupp företaget ville skulle uppfatta det. För att få ut den 

informationen om hur meddelandet uppfattats blir företaget här tvunget att intervjua en utvald 

grupp som deltagit under projektet. Företagets totala försäljning bör analyseras för att kunna 

utläsa om förändringar av försäljningen kan sammankopplas direkt till projektet. 

 

Association � Kommunicerade projektet de värden som företaget vill bli förknippade med? 

Blev företagets medverkande ihågkommet? Uppfylldes de mål inom termerna image, 

preferens och lojalitet som företaget satt upp? 

 

Exponering � Hur många människor noterade att företaget sponsrade? Hur förhöll sig 

uppmärksamheten beroende på grupptillhörighet? Vilken reklam var mest uppmärksammad? 

Vad gjorde andra företag? Betalade de lika mycket?  

 

Relationer � Hur reagerade deltagare, besökande och publik? Hur reagerade företagets kunder 

och säljare? Förändrades kundernas attityd och har företaget fått information om eventuella 

produktförändringar som önskas? 

 

Integrerad kommunikation � Har sponsringen förändrat några attityder eller image hos 

företaget? Har företagets profil förändrats? Hur har rättigheterna om att använda projektets 

symboler använts inom företagets profilmaterial och vilka effekter har det gett? Har företagets 

målgrupp fått mer kunskap om företaget och dess produkter? Går det att påvisa 

försäljningsökningar relaterade till sponsringsprojektet? 
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3.6 Varumärkesteori 

3.6.1 Varumärkets funktioner 

Varumärket spelar en viktig roll i företagets strategiska process och i 

marknadsföringsprocessen. En grundläggande utgångspunkt blir att betrakta varumärket från 

både köparens och säljarens roll.24 Enligt Uggla (2003) finns det två faktorer som påverkar ett 

varumärke under marknadsföringsprocessen utifrån både köparens och säljarens perspektiv. 

Dessa kännetecknas av: 

• Ekonomiska 

• Psykologiska 

Genom att investera i varumärken hoppas säljaren på högre intäkter och lägre kostnader under 

lång sikt.25  

  

Köparen 

 
Säljaren 

Figur 3 Varumärket från köparens och säljarens perspektiv26 

                                                
24 Uggla, 2003, s. 27  
25 Ibid, s. 28 
26 Ibid, s. 30 
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Här kan sponsring vara av stor betydelse både när det gäller den ekonomiska men framförallt 

den psykologiska kraften. Rent ekonomiskt kan sponsring vara väldigt billigt jämfört med 

andra marknadsföringsaktiviteter. Det beror på vad företaget har för målsättning med 

marknadsföringsprojektet. Men den psykologiska kraften kan väldigt förtjänstfullt påverkas 

genom sponsring. Här gäller dock att hitta rätt sponsringsobjekt till rätt målgrupp beroende av 

vad företaget vill.  

 

3.6.2 Varumärkesidentitet 

De associationer som finns bakom ett varumärke som företaget försöker upprätthålla på 

markanden kallas för varumärkesidentitet.  

 

Enligt Keller27 beror styrkan hos en varumärkesassociation på hur informationen runt ett 

varumärke processats och bearbetats i kundens medvetande, och med vilken kvalitet det har 

bearbetats. Enhetlig och konsekvent marknadskommunikation under längre perioder kan göra 

ett mycket starkt intryck.28 Det bevisar att inom marknadskommunikationen har det stor 

betydelse att upprepa ett tydligt budskap. Det betyder att det i praktiken inte spelar någon 

större roll hur mycket reklam en person utsätts för om budskapet i sig saknar betydelse. 

 

En marknadsförare som upprepar sitt budskap om varumärket ökar kundens kännedom om 

det. Genom starka associationer kan marknadsföraren förstärka konsumenternas erinran och 

påverka kunden vid ett potentiellt köp. Uppmärksamheten kan graderas, från att kunden inte 

känner till varumärket alls, till hjälpt erinran och spontan erinran, samt slutligen till att 

varumärket är det första en kund kommer på vid ett köp.  

 

Idrotten kan stå för många starka och åtråvärda associationer som företagen kan vilja 

förknippa sin organisation, produkt eller varumärke med.  

                                                
27 Keller, 1998, s. 87 
28 Uggla, 2003, s. 98 
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3.6.3 Samarbetsformer mellan varumärken 

Enligt Ruttenberg (1995) är det klassiska tänkandet kring att marknadsföra sig alltför 

inskränkt. Han hävdar att den bygger på en typ av krigsmarknadsföring som går ut på att 

skydda det egna varumärket istället för att samarbeta med andra varumärken och söka nya 

öppningar. Istället för att ägna sig åt strategier som går ut på att repositionera konkurrenter 

menar Ruttenberg att marknadsförare ska se marknaden mer ur ett horisontellt perspektiv. 

Han nämner i huvudsak tre basstrategier som ett led i att skapa mer kostnadseffektiv 

varumärkesstrategi29: 

• Samarbete kring nya produkter 

• Samarbete kring etablerade produkter 

• Samarbete kring nya koncept men med etablerade produkter 

Här kan idrotten fungera som en potentiell samarbetspartner som kan bidra med 

relationsmöjligheter för företagens anställda. Genom att samarbeta med andra företag kan 

företagens anställda vid ett idrottsevenemang skapa positiva relationer till varandra vilket kan 

gynna de företagens samarbeten.  

 

3.7 Nyttan av att mäta värdet 

Alla marknadsföringsinsatser har det slutgiltiga målet att höja försäljningen men olika insatser 

kan ha olika delmål på vägen mot det slutgiltiga målet. Företagen använder sig av olika 

metoder beroende på vilket stadium i marknadsföringsprocessen de är. Det gäller därför för 

företagen att besluta sig för rätt marknadsföringsinsats beroende på var i processen de 

befinner sig.30 

 

Alla beslut som fattas handlar om vad företaget vill åstadkomma i framtiden, så även beslut 

om och hur företaget skall använda sig av sponsring i sin marknadsföring och dessutom vad 

skall de betala för sponsringen? Detta innebär att företagen skall bedöma värdet av en mängd 

faktorer som kan påverka värdet av ett sponsoravtal. Dessa faktorer kan vara 

exponeringskostnader, varumärkeskostnader eller relationskostnader. Men att göra 

bedömningar om framtiden kan vara som �att köra bil med vindrutan förtäckt och enbart titta i 

backspegeln�.31 Det innebär med andra ord många osäkra beslut och riskbedömningar.  

 
                                                
29 Uggla, 2003, s. 136 
30 Lagae, 2005, s. 226 
31 Smith, 2000, s. 19 
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Som hjälp kan företagen använda sig av erfarenheter från tidigare marknadsföringsinsatser. 

Dessa erfarenheter kan utgöra en grund för att lättare kunna göra bättre bedömningar om 

framtida utveckling och utfall. För att kunna dra nytta av tidigare erfarenheter och kunna lita 

på att de erfarenheterna är relevanta för de kommande besluten är det viktigt att mäta 

resultatet av insatserna på ett tillförlitligt sätt. Därigenom kan marknadsföringsinsatserna 

jämföras med varandra och företagen kan mäta insatsernas kostnad med deras utfall. På så vis 

kan företagen jämföra ett sponsoravtals värde jämfört med andra konventionella 

marknadsföringsinsatser.32   

 

Detta leder då till att det redan vid tecknandet av ett sponsoravtal är viktigt att sätta upp 

mätbara mål, som gör att sponsorn kan kontrollera om sponsringen har gett det utfall de 

förväntade sig. Hade t.ex. en sponsorkampanj den genomslagskraft på kundernas inställning 

till en viss produkt som företaget förväntat sig eller kunde de ha fått samma utslag för mindre 

kostnad genom att göra en reklamkampanj i TV? 

 

3.7.1 Svårigheter med värdering 

Det är väldigt svårt att mäta effekterna och ta fram ett ekonomiskt värde av ett 

sponsringsavtal. Enligt Busby och Wingfield finns det ingen mätmetod som fungerar generellt 

för alla sponsringsavtal. Företag kan ha väldigt olika mål med sponsringen, som att 

exempelvis öka varumärkeskännedomen, öka försäljningen, förändra kundernas uppfattning 

eller motivera den egna personalen.33 Det blir även väldigt svårt att utskilja just sponsringens 

påverkan, då företaget arbetar med annan typ av marknadsföring parallellt. Därför är det 

viktigt att innan sponsringsprojektet startar, ta reda på vart företaget befinner sig, t ex i fråga 

om kännedom, attityder, försäljning.34 

 

För att mäta effekterna av sponsringsverksamheten bör företaget ha följande faktorer i 

åtanke35: 
 

• Väldefinierade mål som kan mätas. 

• Använda t ex en konkurrent som måttstock för att mäta verksamhetens effektivitet. 

• Inte förändra andra marknadsföringsaktiviteter medan sponsringsprojektet pågår. 

                                                
32 Lagae, 2005, s. 226 
33 Busby och Wingfield, 2002, s. 17 
34 Ibid, s. 17 
35 Ibid, s. 20 
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• Vara medveten om att negativa resultat inte behöver betyda att sponsringssatsningen 

är bortkastad. 

• Att även utreda de långsiktiga effekterna av sponsringssatsningen. 

 

Om företaget planerar sina sponsringsaktiviteter väl och tar hänsyn till ovanstående faktorer, 

så går det enklare att mäta effektiviteten.36 

 

3.8 Vad går att mäta och hur kan det värderas? 

Företrädare för sponsorutvärdering hävdar att det finns tre områden där resultatet av sponsring 

går att mäta. Inom varje område finns det sedan en mängd effekter som går att mäta. De tre 

områdena är:37 

• Exponering, hur mycket ett varumärke syns på arenor och i media. 

• Kommunikation och associationseffekter, hur väl företagen lyckas kommunicera med 

kunden och hur väl kunden förknippar varumärket med de positiva värden som 

sponsringsprojektet syftar till att ge. 

• Försäljningseffekter, vad sponsringen har för effekter på försäljningen av företagens 

produkter. 

 

3.8.1 Exponeringseffekter 

Exponering kanske är den lättaste effekten att mäta i monetära termer men den är även 

kontroversiell. Motståndare menar att bara för att ett varumärke visas i media är det inte 

säkert att mottagaren har uppfattat det meddelandet som företaget vill förmedla via 

sponsringen, jämfört med det meddelande företaget kan sända ut via en TV-reklamsnutt.38 För 

andra kan den fria exponeringen till följd av sponsring vara mycket värd. Det är t.ex. ingen 

tillfällighet att varje Formel-1 stall har tobaksreklam på bilarna eftersom tobaksreklam är 

förbjuden i de flesta länder. Det gör att de stora tobaksbolagen konkurrerar med varann om 

väldigt få ytor vilket jagar upp priserna och de betalar således mer än andra företag för 

reklamplatserna på bilarna då de inte får konkurrera på TV-reklamsmarknaden.39  

 

                                                
36 Busby och Wingfield, 2002, s. 20 
37 Lagae, 2005, s. 215 
38 Ibid, s. 220 
39 Busby och Wingfield, 2002, s. 19 



 31

Vissa mätbolag menar att vid mätning av exponeringstiden ska ett varumärke vara till 75 % 

synligt i minst en sekund för att mätas.40 Detta för att det anses att mottagaren inte hinner 

uppfatta exponeringen om det är kortare tid. Sedan räknar man samman tiden som varumärket 

är i bild och kan på så vis jämföra tiden som varumärket har visats i TV och kostnaden 

jämfört med TV-reklam. TV-reklam handlas om snuttar på 30 sekunder och prissätts normalt 

efter hur många tittare programmet beräknas ha. Prislistorna uppdateras kontinuerligt.41 

Exempelvis kan vi räkna på hur mycket exponeringen skulle kosta under en fotbollsmatch. 

Säg att varumärket syns 20 min på matchtröjan under en fotbollsmatch och värdera det i tid 

enligt metoden nedan till 20 * 0.2 vilket resulterar i 4 minuters tv-tid. Detta kan då prissättas 

enligt tv-bolagens prislistor42. Kostnaden för en 30 sekunders spott på kanal 5 under en viss 

onsdag klockan 20.30 är 95.000kr. Den tv-tid som företaget får under en fotbollsmatch skulle 

då värderas till 760.000kr. Kostnaden för att sponsra tröjan på ett av de allsvenska lagen under 

en hel säsong ligger på 150000kr43. Hur vet man då att 30 sekunders exponering på en 

fotbollsspelares matchtröja är lika mycket värd som en 30 sekunders reklamsnutt i TV under 

samma tidpunkt? Naturligtvis svårt att säga och därför använder sig vissa mätföretag en 

metod där de ger varje form av exponering en faktor som de sedan multiplicerar med tiden.  

 

Exempel på tal som används är 

• Ett varumärke på reklamskylt 0.1 

• Ett varumärke på matchtröja 0.2 

• Text i TV rutan 0.444 

 

Genom detta tillvägagångssätt anser man sig få en mer rättvis värdering gentemot TV-reklam 

men problemet med sponsringsexponering under en tävling är att företaget inte kan föra fram 

något budskap. Därför blir det väldigt svårt att jämföra denna typ av exponering med 

traditionell tv-reklam. Men det är förstås unikt från fall till fall beroende på vad företaget vill 

nå för effekter med sponsringen. Därför kan det vara viktigt att mäta hur många som 

egentligen såg företagets reklam under matchen. Denna mätning bör, för att bli så relevant 

som möjligt, kompletteras med andra mätbara effekter t ex associationseffekter. Det beror 

givetvis på vad syftet är med sponsringen. Det gäller således att parallellt undersöka om 

mottagaren kommer ihåg att han sett varumärket samt om hans inställning till varumärket har 

                                                
40 Lagae, 2005, s. 220 
41 Telefonintervju Johan Kalsson, Outcom 
42 Ibid. 
43 Östers IF 
44 Lagae, 2005, s. 221 
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förändrats i samband med att han sett det i detta specifika sammanhang t.ex. på en matchtröja 

under en fotbollsmatch.45  

 

3.8.2 Kommunikation och associationseffekter 

När företagen skall mäta dessa effekter måste de omvandla mål som inte går att kvantifiera till 

mål som går att kvantifiera. Därför blir det viktigt för företagen att ta reda på fakta om de mål 

de satt upp t.ex. vilken kännedom deras målgrupp har om varumärket. Det räcker inte med att 

säga att de vill höja varumärkeskännedomen utan de måste specificera målen till att 

exempelvis höja varumärkeskännedomen från 50 % vid sponsorprojektets början till 70 % vid 

sponsoravtalets slut. Genom att sätta upp dessa mål med sponsorprojektet kan effekterna 

mätas. Det är därför viktigt att mäta dessa effekter för att kunna jämföra kostnaderna för 

sponsringen jämfört med vad det skulle kosta att uppnå samma resultat med andra metoder. 

Beroende av längden på avtalet och längden på arrangemanget kanske det inte räcker med att 

göra mätningar före och efter sponsorprojektet för att kunna mäta effekterna och få 

tillförlitliga resultat. I vissa fall där avtalet sträcker sig över flera år måste företaget mäta 

effekter kontinuerligt. Detta kan liknas med utvärderingar för att se till att målen blir nådda. 

Exempel på andra typer av kvantifierbara mätområden är: 

 

• Genom sponsorkampanjen öka den positiva inställningen till varumärket från X % till 

Y % 

• Genom kampanjen stärka varumärkets identitet så att de i större utsträckning än 

tidigare sammankopplas med värden såsom laganda, vinnarkänsla och flexibilitet 

• Öka trivseln bland personalen så att personalomsättningen efter sponsorprojektets slut 

har sjunkit till under X % per år.46 

 

Dessa effekter går att åstadkomma på andra sätt än genom sponsring och genom att mäta 

effekterna jämfört med kostnaden kan således en jämförelse göras, mellan kostnaden för 

sponsringen och andra typer av marknadsföringsinsatser, med syfte att åstadkomma samma 

effekter.   

                                                
45 Busby och Wingfield, 2002, s. 25 
46 Lagae, 2005, s. 223 
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3.8.3 Försäljningseffekter 

Även om sponsringens slutgiltiga mål är att öka försäljningen är det mindre vanligt att man 

mäter sponsringens direkta påverkan på försäljningen.47 Detta därför att sponsringen normalt 

sett används för att påverka mottagarens medvetenhet, attityd och lojalitet till varumärket. Det 

i sin tur leder till, i ett längre perspektiv ökad försäljning. Dock händer det att företagen mäter 

sponsringens direkta påverkan på försäljningen och görs då i syfte att mäta sponsringens 

effektivitet och genomslagskraft. För att mätningen ska vara så relevant som möjligt passar 

det bäst på korta och intensiva sponsringsprojekt där det går att mäta försäljningen både före 

och efter projektet. Ju kortare mätperiod, desto mer relevanta resultat.48 

 

Vid dessa mätningar kan man använda sig av en formel (nedan) som får fram avkastningen på 

investerat kapital, ROI (return on investment).  

 

Försäljning             Vinst                            Vinst 

 X         =    

Investeringar          Försäljning                Investeringar   
 

Figur 4: Formel för avkastningen på investerat kapital (ROI)49  

 

                                                
47 Lagae, 2005, s. 225 
48 Ibid, s. 226 
49 Busby och Wingfield, 2002, s. 23 
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3.9 Hur används resultaten? 

3.9.1 Som underlag för framtida beslut 

För företagen används resultaten för att kunna anpassa sina sponsringskampanjer efter sina 

behov. Det gäller att koppla ihop sitt varumärke med rätt typ av sponsorobjekt för att nå ut till 

sin tilltänkta målgrupp på bästa sätt. Dessutom kan företagen utifrån tidigare jämförelser 

uppskatta hur mycket det är rimligt att betala för liknande sponsorkontrakt i framtiden.  

 

3.9.2 Prissättning 

För den sponsrade kan resultaten användas för att ta reda på vilken typ av företag som 

idrottsorganisationens varumärke bäst kan sammankopplas med och i vilken bransch det finns 

mest sponsorpengar att hämta. Enligt Grey så är prissättningen av ett sponsorkontrakt ett 

kritiskt skede i förhandlingsprocessen och det finns egentligen inga generella regler att gå 

efter, eftersom många sponsoravtal är unika i sig, men det finns en del faktorer att tänka på. 

En grundtanke är att vid en sponsoravtalsförhandling ha som princip att aldrig uppge hur 

mycket pengar som behövs utan fokusera på vad sponsorkontraktet är värt. Därefter finns 

följande faktorer att tänka på:50 

 

• Vad kostar liknande kontrakt på sponsormarknaden? Det kan tänkas att företagens 

sponsorchefer pratar med varandra och vet den ungefärliga prisnivån på liknande 

upplägg och därför vet om priset för sponsorkontraktet ligger på en 

�marknadsmässig� nivå. 

• På vilket vis sticker produkten som säljs till sponsorn ut, jämfört med andra 

sponsorupplägg? Om flera andra aktörer presentar ett standardupplägg kan den som 

presenterar något extra vinna fördelar och skapa ett mervärde för sponsorn som kan 

innebära högre belopp. 

• Hur ser servicen gentemot sponsorn ut? Den som ständigt är beredd att tillgodose 

sponsorns behov för att få samarbetet att fungera på bästa sätt kommer att öka sitt 

sponsorvärde. 

• Finns det andra faktorer som kan påverka priset? Vad händer om en av landslagets 

aktiva tar VM-guld eller om klubben vinner SM-guld? Hur påverkar det om klubben 

tappar sin bästa spelare?  

                                                
50 Grey, 2003, s. 96 
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• Hur mycket kan den potentiella sponsorn tänkas investera? Om företaget sedan 

tidigare aldrig har betalat mer än en viss summa i sponsring och nu erbjuds ett 

sponsorupplägg för en mycket större summa är det sannolikt att företaget tvekar. Det 

är också viktigt huruvida företaget gått med vinst eller med förlust. 51 

 

3.10 Grundlig ekonomisk princip 

Den grundliga ekonomiska princip som gäller såväl inom redovisning som inom detta område 

är att kostnaden inte får överstiga nyttan. Detta innebär att idrottsorganisationer som har små 

resurser möjligen inte har råd att utföra dessa utvärderingar och förstudier, därför att de 

bedömer att kostnaden för att genomföra mätningarna överstiger nyttan av mätningarnas 

resultat. Vid planeringen av sponsorstrategier gäller även att ta denna princip i beaktande.52  

 

 

 

 

 

 

                                                
51 Ibid, s. 96 
52 Smith, 2000, s. 33 
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4 Empiri/resultat 
I vår resultatdel kommer vi att ta upp resultatet från sex intervjuer varav tre intervjuer är från 

sponsrande företag och tre intervjuer är från idrottsorganisationer. För att få bättre 

överblick över resultatet kommer vi att redovisa företagen och idrottsorganisationerna 

tillsammans. Detta för att kunna göra generaliseringar och om det är någons åsikt som 

avviker från de andra företagen och idrottsorganisationerna så kommer vi att redovisa det. 

 

Företagen som har intervjuats i undersökningen och som vidare benämns företagen om inte 

annat anges är: 

• ICA, representerade av Peter Wigstein, sponsorchef på ICA Sverige. ICA är 

huvudsponsor till bland annat IFK Göteborg, Djurgården fotboll, Västerås SK Bandy 

och Åsarna IK skidor. 

• Cloetta, representerade av Mats Åkesson, sponsor och eventansvarig på Cloetta. De 

sponsrar bland annat alpina landslaget och Linköping Hockey. 

• Vattenfall, representerade av Leif Emsjö, före detta sponsorchef på Vattenfall, numera 

sponsorkonsult. Vattenfall är huvudsponsor till längdlandslaget sedan 1994 och alpina 

landslaget sedan 1997. 

 

Idrottsorganisationerna som har intervjuats i undersökningen och som vidare benämns 

idrotten om inte annat anges är: 

• Djurgården Hockey, representerade av Claes Forsberg, tillträdande marknadschef, 

tidigare marknadschef på HP. Djurgården spelar i Elitserien i hockey och blev 

svenska mästare 2001. Stora sponsorer till klubben är Sony Playstation, Bauhaus och 

Falck. 

• Alpina landslaget, representerade av Gunnar Neuriesser och Maria Andrén, 

marknadskoordinatorer. Alpina Landslaget innehåller profiler som Anja Pärson och 

Markus Larsson. Stora sponsorer till alpina landslaget är Vattenfall (Huvudsponsor), 

Cloetta, Skistar och Audi. 

• Scandinavian Masters, representerade av Staffan Östlund, VD. Scandinavian Masters 

ingår i Europatouren och är Sveriges största golftävling. Den går under fyra dagar i 

slutet av juli varje sommar och samlar stora delar av eliten på Europatouren, samt 

alla de bästa svenska golfspelarna och gästas av cirka 90 000 åskådare varje år. Stora 

sponsorer till tävlingen är Carlsberg (Titelsponsor), Ericsson, Sony Ericsson och 

Volkswagen. 
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Det bör tilläggas att ICA:s företrädare bara talar för vad ICA centralt sponsrar. ICA ger varje 

enskild handlare möjligheter att ha egna sponsorprojekt, vilket gör att vissa handlare kan 

avvika från ICA:s centrala sponsorstrategier. I intervjun med Leif Emsjö skall sägas att han 

numera inte arbetar för Vattenfall, utan var sponsorchef mellan 1994 och 2003 men vi har 

intervjuat honom som representant för företaget. Anledningen till detta var att vi ville få reda 

på hur de resonerade och gick tillväga när de startade sina stora sponsorsatsningar med 

längdlandslaget och alpina landslaget och vi ansåg att han var den som bäst kunde svara på 

dessa frågor. 

 

Alla intervjuer medföljer i sin helhet som bilaga. 

 

4.1 Definition av sponsring 

För företagen är sponsring en form av marknadskommunikation och en del av deras 

marknadsföring. Enligt dem är sponsringen rent affärsmässig och har ingenting med 

välgörenhet att göra. De tror att det är en växande del av marknadsföringen eftersom man 

inom sponsringen kan göra det lilla extra och på så vis sticka ut i mediebruset.  

 

För idrotten är sponsringen en stor och nödvändig finansieringskälla. Utan sponsorer skulle 

elitidrotten idag inte fungera. De säger sig ständigt jobba för att bli mer professionella och 

kunna möta företagens behov. I vissa fall kan man attrahera sponsorer för att de har ett stort 

engagemang för sporten eller laget i fråga och då kan man tala om ett visst mått av 

välgörenhet men på det stora hela upplever idrotten att sponsring idag för alla inblandade 

parter handlar om en ren affärsverksamhet med krav på mätbara resultat. 

 

4.2 Sponsringspolicy 

Företagen har en uttalad och nedskriven policy, som säger vilka de skall sponsra, vilka de inte 

skall sponsra samt vilka krav de ställer på de organisationer som de sponsrar. De vill bara 

sponsra idrottsorganisationer som står för värderingar och värden som stämmer överens med 

vad företagen vill bli förknippade med. ICA har t.ex. som policy att inte sponsra motorsport, 

inte sponsra extremsporter med höga risker och heller inte sponsra idrottsklubbar som inte har 

någon ungdomsverksamhet, detta för att uppfattas som folkliga, trygga, stabila och riskfria. 
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Alla intervjuade företag har också som policy att bara sponsra lag och inte enskilda individer, 

eftersom de anser att sponsring av enskilda idrottare innebär en för stor risk.  

 

Idrotten har också en sponsringspolicy, dock mera ostrukturerad och inte sammanfattad i ett 

dokument. Policyn säger att de inte får vara sponsrade av oetiska och miljöfarliga företag. De 

flesta har också som policy att ge de sponsrade företagen branschexklusivitet, dvs. att de ska 

få vara ensamma i sin produktkategori.   

 

4.2.1 I vilket syfte används sponsringen 

För företagen används sponsringen lite olika beroende på företagens behov. Cloetta använder 

sponsringen till varumärkesbyggande. Ett exempel är att ett av deras varumärken, kexchoklad, 

syns som ett mönster på åkarnas tävlingsdräkt. De använder sponsringen mot alla typer av 

mottagare, som en plattform varifrån de sedan gör butiksaktiviteter, kundevenemang, 

konsumentaktiviteter och interna events, där de använder sponsringen som en röd tråd genom 

alla kampanjer. ICA använder sponsringen som en form av associationsmarknadsföring och 

väljer sponsringsprojekt utefter vilken association de är ute efter att skapa. Vattenfall 

använder sponsringen för �exponering, skapa guldkantade kundmöten och skapa mervärde för 

personalen�. Gemensamt för företagen är att de försöker så mycket som möjligt få personalen 

att känna sig delaktiga och stolta över sponsringen. 

 

För idrotten används sponsringen som en finansieringskälla.  

 

4.2.2 Vad företagen och idrotten vill förknippas med 

Gemensamt för företagen är att de har alla en stark och klar uppfattning vad de vill förknippas 

med. ICA vill först och främst förknippas med folklighet, det är deras signum. Därför 

sponsrar de bara vad de uppfattar som folkliga idrotter som t.ex. fotboll, bandy och skidor. De 

har dessutom som krav att en del av sponsormedlen skall gå till klubbarnas 

ungdomsverksamhet för att just behålla en folklig förankring. Ett annat exempel på folklighet 

var att de var en av huvudsponsorerna till Bingolotto när programmet var som störst. Cloetta 

vill förknippas med öppenhet och glädje och menar att alpin skidåkning med Anja Pärson i 

spetsen representerar öppenhet och glädje och sponsrar därför alpina landslaget. Vattenfall 

uppfattades i början av 90-talet enligt egna mätningar som ett statligt, trögt och tråkigt företag 
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och få i personalen var stolta över att jobba på Vattenfall. De beslöt sig för att sponsra 

skidlandslaget och alpina landslaget därför att de ansåg att de hade de karaktärsdrag som 

företaget eftersträvade. De har ursprunget i norr, de vill förknippas med det naturnära, de 

friska utomhusaktiviteterna och kvalitéer som uthållighet, målmedvetenhet och miljöansvar. 

Detta har enligt dem själva hjälpt att mjuka upp de tidigare tråkiga värderingarna och 2004 

var 98 % av Vattenfalls anställda positiva till att företaget sponsrade dessa landslag och de 

flesta var stolta över att jobba på Vattenfall. De tror också att de allmänna uppfattningarna om 

Vattenfall har ändrats till det positiva i och med sponsringen. 

 

Idrotten har lite mer diffusa tankar om vad de vill förknippas med, lite på grund av att de 

bedriver så olika verksamhet. Scandinavian Masters jobbar för att bli en stor och fin 

golftävling och deras ledord är att leverera golf i världsklass samt ett trevligt och 

upplevelserikt evenemang för hela familjen. Djurgården vill förknippas med att vara 

marknadsledare inom hockeyn. Man vill våga vara offensiva, göra förändringar för att nå 

framgång, men samtidigt kunna ta konsekvenser av felaktiga satsningar och beslut. Alpina 

landslaget vill förknippas med snö, skidor och vinteridrott och söker företag som vill 

förknippas med samma saker.  

 

4.3 Förstudier 

Företagen gör omfattande förstudier innan de går in i ett sponsringssamarbete. De kollar upp 

varje idrottsorganisation väldigt noga, vad de står för, vilket anseende bland folket de har och 

om det är en välskött organisation. Det är också viktigt att se vilken målgrupp som intresserar 

sig för idrotten och om de målgrupperna överensstämmer med företagens målgrupper. Just 

denna aspekt var en av de avgörande faktorerna till varför Vattenfall även gick in och 

sponsrade alpina landslaget. Eftersom längdåkningen hade en äldre målgrupp än alpint, som 

dessutom hade bättre kvinnliga utövare kunde de genom att även sponsra alpint nå en större 

målgrupp. Alpint verkade också på en större arena och var mer populärt utomlands vilket 

gjorde att företaget nådde en större målgrupp även utomlands, där de stod inför stora 

nyetableringar. 

Därefter gör företagen förstudier på sig själva och undersöker hur de på bästa sätt kan utnyttja 

samarbetet med idrottsorganisationen, vilka gemensamma värden de har och på vilket vis de 

vill associeras med idrotten. De kollar också upp hur de kan mäta effekterna och utslaget av 

samarbetet. Gemensamt för företagen är att de anser sig ha tillräckligt stor kunskap om sig 
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själva och sin marknadssituation att de gör de flesta förstudier själva, utan inblandning av 

externa konsulter.   

 

Inom idrotten gör man förstudier i mindre omfattning, men det varierar mellan de olika 

idrottsorganisationerna. De har förhållandevis bra kännedom om sig själva, 

exponeringssiffror, sportens popularitet osv. men de gör få förstudier på olika företag som 

potentiellt skulle kunna marknadsföra sig genom idrotten. Alpina landslaget ser till att vara 

pålästa via företagens hemsidor. Djurgården anser sig ha mycket kvar att lära inom området 

medan Scandinavian Masters gör förstudier i större utsträckning. Det de undersöker är om 

företagen går bra, om de tidigare har erfarenheter av idrottssponsring samt om företagens 

beslutsfattare spelar golf. Att beslutsfattare på företagen är golfintresserade är av betydelse, 

eftersom de redan har ett invant mönster i sina kundrelationer där golfen är en del i det.     

 

4.3.1 Jämförelser med andra marknadsföringsmetoder 

Sponsring är en del av den totala marknadsföringen och en del som kommer att växa enligt 

företagen. Det är genom sponsring som man kan göra saker utöver det vanliga och som 

sticker ut från mängden. Sponsring är också en större chansning men kan ge mycket positivt 

tillbaka om det lyckas. Med TV-reklam vet man vad man betalar för och vad man kan få ut av 

det efter en fast prislista. En lyckad sponsorkampanj kan ge mycket mer tillbaka i form av 

positiva associationer vilket kan ge ett starkare varumärke för en mindre kostnad. Vissa menar 

dock att för att ett sponsringsprojekt skall bli lyckat måste man göra mycket arbete vid sidan 

om. Det räcker inte med att ha sitt varumärke på en matchtröja och nöja sig med det utan 

sponsring ses mer som ett verktyg att förstärka den befintliga marknadsföringen. Ändå ser 

företagen att sponsring är ett utmärkt komplement till den traditionella marknadsföringen. 

 

4.4 Hur värderas ett sponsoravtal 

4.4.1 Vilka faktorer påverkar värdet 

Gemensamt för företagen är att de alla tycker det har en avgörande betydelse att 

idrottsorganisationens varumärke står för samma kärnvärden som företaget. Detta undersöks 

grundligt av företagen innan de ger sig in i ett sponsringssamarbete. De tittar också på hur 

mycket idrottsorganisationen syns i media, då TV-sändningar i markbundna kanaler är av 

betydelse eftersom de har fler tittare. Därefter gör de en bedömning av hur mycket ett företags 
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varumärke skulle exponeras om de sponsrade idrottsorganisationen. Exponeringen jämförs 

sedan med kostnaden för annan typ av exponering, exempelvis TV-reklam eller annonser i 

tidningar. Andra faktorer som påverkar värdet är tillgänglighet och möjligheten till personliga 

möten med idrottarna. Kan företagen erbjuda sina kunder att få träffa Anja Pärson höjer det 

självklart värdet på avtalet. Även möjligheten till att skapa möten med kunder i en trivsam 

miljö, som blir tillgänglig i och med sponsringen, är eftertraktat. Till sist är det också av 

betydelse att företagens anställda är positiva till att sponsra idrotten och att sponsringen 

innebär att företaget blir en attraktivare arbetsgivare. Några etablerade värderingsmodeller 

använder sig inte företagen av, utan de gör en individuell och relativt subjektiv värdering för 

varje avtal.  

 

För idrotten värderas avtalen lite olika beroende på vilken verksamhet de har samt vilken typ 

av arena de förfogar över. Gemensamt för alla är att de menar att de idrottsliga prestationerna 

har stor betydelse för avtalens värde. Alpina landslaget tävlar över hela världen och de syns 

mycket i media vilket gör att exponeringsytorna på åkarnas hjälmar och dräkter får stor 

betydelse och den är förhållandevis lätt att räkna på vad det är värt. Ett antal gånger per år 

anordnar de också evenemang där sponsorer har möjlighet att tillsammans med sina kunder 

umgås och synas tillsammans med de aktiva. Vid dessa tillfällen får möjligheten till relationer 

ett värde. För Scandinavian Masters, som har en hel golfbana som arena, där arenan dessutom 

är lättillgänglig för publik har exponeringen och möjligheten till att skapa möten med kunder 

och konsumenter ett stort värde. Arenan ger bra möjligheter till produktlanseringar osv. 

Tävlingen är dessutom Tv-sänd vilket skapar goda exponeringsmöjligheter för företag med 

reklamskyltar utefter banan som syns i Tv-rutan. För Djurgården som också har en stor arena 

att utnyttja har exponering i arenan och på matchdräkterna ett värde. Dessutom finns 

möjligheten för företagen att under en hockeymatch skapa möten med kunder på ett trivsamt 

sätt.  

 

4.4.2 Vilken faktor är viktigast 

Företagen sätter olika faktorer främst. Cloetta tycker att möjligheten till varumärkesbyggande 

är viktigast. ICA tycker att det viktigaste är att den sponsrade står för positiva värderingar 

som sammanfaller med ICA:s värderingar. Detta ger då ICA rätt typ av association vilket är 

den faktor som ICA eftertraktar högst. Vattenfall tycker att det är upp till varje företag i varje 

specifik situation att värdera vilken faktor som är viktigast. För dem själva är exponering, 

nöjda kunder och nöjd personal lika viktig.  
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4.4.3 Varumärkesallianser 

Att synas tillsammans med andra starka varumärken är viktigt tycker företagen. De undviker 

sponsorprojekt där de kan synas tillsammans med andra varumärken som inte passar ihop med 

deras eget. Idrottssponsring kan ge väldigt stora möjligheter att skapa starka nätverk och 

förutsättningar för olika typer av samarbeten mellan företag. En del starka varumärken 

samarbetar, exempelvis ICA, Volvo och Adidas och de syns ofta tillsammans i 

sponsorsammanhang. På så sätt anser de att de lyfter varandra och associationerna blir 

starkare. Det finns dock en fara att ett varumärke kan hamna för mycket i skymundan om det 

syns tillsammans med många andra starka varumärken. Det är viktigt att de syns tillsammans 

med andra företag som de kan samarbeta med utan att konkurrera. Det är också en fördel då 

företagen kan hitta sätt att samarbeta under övrig marknadsföring med hjälp av de idrottsliga 

associationerna.   

 

För idrotten är det viktigt att de kan skapa en bra mix av företag. De anser att det är viktigt 

med starka varumärken eftersom de attraherar fler företag att vara med och sponsra.  

 

4.4.4 Riskvärdering 

Företagen anser att det finns en risk med att sponsra idrott. Om idrottsorganisationen gör 

dåliga prestationer så uteblir exponering i media och då syns varumärket mindre. Det är en 

risk som värderas. En annan form av riskvärdering är att skriva in dopingklausuler i avtalen 

som gör att de kan hävas om någon utövare dopar sig. Detta gäller även om idrottarna på 

andra sätt skapar skandaler som gör att varumärket kan svärtas ned. En tredje form av 

riskminimering för företagen är att teckna korta avtal. Om samarbetet inte slår väl ut kan 

företagen besluta sig för att inte förlänga avtalet. Sitter de däremot fast i långa avtal som efter 

ett tag visar sig inte fungera som de hoppats på, men ändå inte kan häva avtalet, är det 

negativt för företagen.  

 

För idrotten gäller det också att hantera risker. Långa fasta avtal ger större trygghet och 

mindre risk men kanske också mindre pengar. Rörliga avtal kan generera mer pengar men de 

tar då en större risk. Idrotten gör också riskvärderingar på företagens betalningsförmåga och 

har också klausuler som gör att de kan häva avtalen om företagen uttalar sig dumt, eller på 

något vis svärtar ner idrottsorganisationens varumärke.   
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4.5 Utvärdering 

Att utvärdering av sponsorprojekt är mycket viktiga är alla företag överens om och de lägger 

ner mycket pengar på utvärderingar och mätningar. ICA t.ex. lägger ner 20 % av hela 

sponsorbudgeten på utvärderingar och mätningar av de olika sponsorprojekten.  

Utvärderingen är själva kvittot på om ett sponsorprojekt är lyckat eller ej.  

 

För idrotten är utvärderingarna också viktiga men de görs i mindre utsträckning, med vissa 

undantag.  

 

4.5.1 Vad utvärderas och hur utförs utvärderingarna?  

Från företagens sida utvärderas sponsringsprojekten utefter de förutbestämda målen med 

projekten. De menar att det är mycket viktigt att man innan ett sponsringsprojekt sätter upp 

mätbara mål som sedan kan mätas Utan mätningar är det näst intill omöjligt att veta om 

projektet var lyckat eller inte. Det är viktigt att det inte bara blir en subjektiv bedömning om 

projektets utfall utan att det finns mätbara parametrar som kan bekräfta den subjektiva 

bedömningen. Är syftet med sponsringen att öka varumärkeskännedomen så gör man 

fortlöpande mätningar på hur den förändras. Samtidigt kan företagen göra mätningar på 

försäljningen och se hur den förändras. Exempelvis så gjorde Cloetta undersökningar under 

alpina VM 2005, där det visade sig att när Anja Pärson tog VM-guld så ökade både 

varumärkeskännedomen och försäljningen av kexchoklad. Genom fortlöpande utvärdering 

kan företagen kontrollera att de jobbar i rätt riktning och kan anpassa sponsringskampanjerna 

efter vad utvärderingarna visar. En del företag har en egen analysavdelning som fortlöpande 

gör dessa mätningar medan andra utformar mätningarna själva och låter sedan mätbolag 

utföra dem. Även här tycker sig företagen vara så pass kunniga att de utformar 

utvärderingarna helt på egen hand, utan hjälp från externa konsulter. De tycker också överlag 

att idrotten har mycket att lära inom detta område. 

 

Gemensamt för idrotten är att de tycker att det utvärderas för lite, i vissa fall är utvärdering 

nästan obefintlig. De ser att vikten av utvärderingar blir allt större och de tror att de kan lära 

sig mycket av vad utvärderingarna säger, även om de skulle kunna visa negativa saker. De 

mätningar de utför är oftast exponeringsmätningar på de varumärken som de är sponsrade av.  

Anledningen till att så få mätningar görs är att de prioriterar verksamheten före utvärderingar, 

�det är svårt att säga till åkarna att de inte får åka på läger till Chile därför att vi skall göra en 

stor mätning�. Oftast samarbetar idrotten med företagen vid utvärderingarna men i vissa fall 



 44

gör de egna undersökningar och mätningar för att ha egna oberoende mätningar. De vill inte 

hamna i situationer där de riskerar att �sitta i knäet� på företagen. Staffan Östlund på 

Scandinavian Masters menar att det är viktigt att ha egna mätningar som kan motbevisa 

företagen om de är missnöjda med något.  

 

4.5.2 Hur tillförlitliga är utvärderingarna och hur används resultaten? 

Eftersom företagen utformar och syr utvärderingarna så som de vill ha dem så anser de också 

att utvärderingarna ger tillförlitlig och relevant information. Resultaten används för att 

utforma kommande sponsorprojekt så att de blir så bra utformade som möjligt och samtidigt 

kan de jämföra resultaten av sponsringsprojekten med andra marknadsföringsmetoder och se 

om de får valuta för pengarna. Resultaten används också gentemot anställda, kunder och 

beslutsfattare. T.ex. så använder Cloetta resultaten gentemot försäljarna för att visa hur de kan 

annonsera för att öka försäljningen samt att motivera för ledningen av företaget att sponsring 

är ett effektivt sätt att jobba på.  

 

Idrotten använder resultaten som en grund att stå på inför kommande avtalsförhandlingar, de 

anser att det är viktigt att skapa en erfarenhetsbank som de kan dra lärdom ur, oavsett om 

resultaten är positiva eller negativa. De används också i dialogen med sponsorerna för att 

kunna utveckla befintliga och nya projekt. Idrotten upplever dock att det finns för många 

typer av mätningar och att resultaten ibland inte är användbara. På Djurgården har man anlitat 

mätbolag som mäter exponeringsvärdet. De upplever dock att värdet enligt mätningarna är så 

höga att de inte står i relation till de nuvarande beloppen på sargreklam och reklam på 

dräkterna etc. Det blir ett missvisande värde som egentligen inte går att använda Det finns 

inget företag som betalar så mycket som mätningarna säger att det är värt. På alpina 

landslaget upplever de också att det inte finns någon allmän uppfattning om hur exponeringen 

skall värderas utan varje mätbolag har sin uppfattning om hur det skall värderas.         
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4.6 Avtalsförhandling 

4.6.1 Vem tar kontakt? 

Enligt företagen skulle det ideala vara att de själva väljer ut de idrottsorganisationer de vill 

sponsra och tar kontakt med dom. På så sätt skulle de slippa agenter och andra mellanhänder 

som tar provision. De hävdar att detta bara innebär att företagen antingen måste betala mer 

eller att idrottsorganisationen får mindre eftersom agenterna skall ha en del av beloppet. Som 

det fungerar nu så uppstår de flesta stora avtal på företagens initiativ. Däremot blir de ständigt 

uppringda av organisationer och agenter som har sponsringsförfrågningar och allt som oftast 

tackar företagen nej. Eftersom företagen anser sig ha bra uppfattning om vad de själva står för 

och vad de vill associeras med så söker de aktivt efter lämpliga sponsringsobjekt. Det kan 

också hända att flera företag som t.ex. ICA och Volvo arbetar en del tillsammans och då kan 

det hända att de gemensamt diskuterar om de skall gå in och sponsra någonting tillsammans.  

 

Från idrottens sida bedriver man ett aktivt säljarbete. På Scandinavian Masters uppskattar man 

att 3 av 4 gånger tar de själva kontakt och 1 av 4 gånger tar företagen kontakt. De diskuterar 

internt vilka företag de tycker borde passa som sponsorer och undersöker sedan om någon 

inom säljenheten känner någon person på företaget innan de tar kontakt. I övriga fall får de 

helt enkelt ringa upp företagen och övertyga dem att ett samarbete med Masters skulle vara 

gynnsamt för båda parter. Hos Djurgården uppskattar man att de själva tar kontakt i ca 60 % 

av fallen men önskar att de skulle ha sådan attraktionskraft att det var tvärtom. Vilka företag 

de tar kontakt med beror oftast på egna personliga kontakter på företagen eller via tips från 

personliga kontakter. Alpina landslaget har haft samma sponsorer i ett antal år och bedriver 

inget säljarbete i någon större utsträckning utan försöker utveckla de samarbeten de redan har. 

 

4.6.2 Prissättning, vad baseras den på? 

För företagen baseras ofta prislappen på avtalen på tidigare erfarenheter, de vet själva vad de 

tidigare betalat eller så har de koll på vad andra företag betalat för ett liknande avtal. Bland de 

företag som sponsrar de stora lagidrotterna så pratar de med varandra och det verkar som om 

det finns en form av allmänt känd prislista för vad avtal av en viss art bör kosta. De flesta 

lagen i de stora lagidrotterna har också standardiserade paket med fasta priser och bland dessa 

paket etableras ett visst marknadspris. I de fall då det handlar om nya former av 

sponsorprojekt uppstår en förhandlingssituation där parterna förhandlar fram ett pris. 
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Företagen baserar sitt pris på interna mätningar och vad de subjektivt anser att avtalet är värt. 

Ett problem som företagen har är att om de sponsrar med för lite pengar minskar de 

idrottsorganisationens möjligheter att lyckas och därmed minskar även exponeringen för 

företagen. Det ligger i företagens intressen att de idrottsorganisationer de sponsrar skall vara 

framgångsrika och synas mycket. 

 

Från idrottens sida bygger de oftast prissättningen på ett årligt budgetmål. De vet ungefär hur 

mycket pengar de behöver för att bedriva sin verksamhet och sätter priserna på avtalen 

därefter. Inom de stora lagidrotterna tittar de på vilken prisnivå de andra lagen ligger på och 

anpassar sig därefter. Anledningen till detta är att de inte anser sig kunna bedriva en 

verksamhet på lånade pengar och de har ofta inget sparat kapital för att kompensera dåliga år. 

Därför styrs hela tiden verksamheten efter hur mycket pengar som kommer in varje år. Blir 

det dåliga år då de inte får in så mycket pengar så får de anpassa verksamheten därefter.  

 

Om idrotten erbjuder olika typer av sponsringsavtal så sker fördelningen av priserna mellan 

de olika avtalen på gamla erfarenheter samt vilka avtal de subjektivt bedömer vara mest 

värdefulla för företagen. Så även om de skall sälja in ett nytt sponsringsprojekt till en ny 

sponsor så bygger inte prissättningen från idrottens sida på vad det kan vara värt för företaget 

utan vad idrotten behöver samt en jämförelse vad de andra sponsorerna betalar. På 

Scandinavian Masters jobbar de ur två olika perspektiv, ett kortsiktigt och ett långsiktigt. Ur 

det kortsiktiga perspektivet sätter de priserna efter tidigare nivåer där de varje år försöker höja 

dem lite. Ur det långsiktiga perspektivet lägger de upp en långsiktig vision, exempelvis att 

�om tre år kommer Tiger Woods och vi har 120 000 åskådare, vad är företagen beredda att 

betala för att vara sponsorer då�?         
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4.7 Idrottens möjligheter att öka värdet 

Idrotten har olika syn på hur de skall kunna öka värdet på sina avtal. Gemensamt är att de alla 

hela tiden försöker öka kvalitén på det de levererar. De gör det främst genom att prestera 

resultat och vara synliga i media men de försöker också öka kvalitén på andra sätt. På 

Scandinavian Masters jobbar man med att få upp statusen på tävlingen så att det varje år skall 

komma ett antal spelare från världseliten. På så sätt höjs kvalitén och affärsvärdet på 

evenemanget och företagen behöver inte bekymra sig om huruvida tävlingen är attraktiv för 

Tv-publik och åskådare, utan tävlingen skall vara attraktiv oavsett vilka spelare som kommer. 

Hos Djurgården försöker man att skapa en bättre förståelse för företagens behov och på så sätt 

anpassa sponsoraktiviteterna efter behoven och därmed öka kvalitén. En annan 

gemensamnämnare är att idrotten försöker generera intäkter under fler dagar och på så vis öka 

de totala intäkterna. På Scandinavian Masters tror man att de måste förlänga evenemanget på 

något vis, exempelvis spela nordiska kvalturneringar till huvudtävlingen. På så sätt kan de öka 

antalet dagar som kan generera intäkter och då inte vara begränsade till den veckan när 

huvudturneringen spelas. Djurgården resonerar på ett liknande sätt. De tycker att det måste gå 

att generera intäkter fler dagar än på de 25 hemmamatcherna i serien plus eventuella 

hemmamatcher i slutspelet per säsong. De menar att om de kan förstå företagens behov på ett 

bättre sätt så går det att hitta aktiviteter som fungerar utanför de speciella matchdagarna. 

Detsamma försöker alpina landslaget göra, att hitta fler dagar att generera intäkter på, men ser 

sig ibland ha svårigheter att hitta det på grund av åkarnas späckade tävlingsschema.   
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5 Analys och diskussion 
I följande avsnitt analyserar och diskuterar vi resultaten från undersökningen med hjälp av 

vår teoretiska referensram. 

5.1 Definition av sponsring  

Alla företag och idrottsorganisationer i undersökningen är överens om att sponsring i dag på 

denna nivå, i enlighet med teorin, är en ren affärsuppgörelse och har ingenting med 

välgörenhet att göra. De få inslag av välgörenhet som finns är speciellt när det är fråga om att 

sponsra ett särskilt lag. Då kan de som har ett stort personligt engagemang för en viss klubb 

eller idrott sponsra bara för att de vill att det ska gå bra för dem och de bryr sig egentligen inte 

så mycket om den affärsmässiga delen. I övrigt är den rent affärsmässig där företagen ställer 

stora krav på motprestationer och mätbara resultat. Detta ställer högre krav på idrottens 

professionalism, inte bara på arenan utan även utanför. En idrottsutövare blir idag en 

representant för ett varumärke och måste uppträda på ett sånt sätt som gör att konsumenterna 

förknippar varumärket med de värderingar som sponsorn eftersträvar. Detta ger också idrotten 

möjligheter till stora intäkter då idrottsliga värderingar och prestationer värderas högt i dagens 

samhälle. Därmed är sponsring en sak som alla kan vinna på. Företagen har ofta som mål att 

stärka sina varumärken vilket slutligen leder till intäkter och idrotten får intäkter som kan göra 

att de kan prestera bättre.  

 

5.2 Sponsringspolicy och syften till sponsring  

I frågeställningen om sponsringspolicy var vi ute efter att undersöka strategier och syften med 

att sponsra idrott samt idrottens policy om vilka företag de vill arbeta med.  

 

Företagen verkar ha en ganska bra uppfattning om vad de står för, vad de eftersträvar att stå 

för, vilka kärnvärden de har och varför de sponsrar idrotten. Uppfattningen grundar de på 

ingående undersökningar och mätningar om hur de uppfattas av kunderna och vad som är 

deras styrkor och svagheter. I och med att företagen hela tiden lever i en hård konkurrens har 

de blivit tvingade att profilera sig. För att kunna nå fram till kunder och konsumenter och 

företagen är hela tiden tvungna till att se efter hur den önskade profileringen uppfattas av de 

tilltänkta målgrupperna. Företagen har också en bra uppfattning om vilka de ska sponsra för 

att associationerna skall bli de rätta. Det genomförs ingående förstudier för att komma fram 

till den uppfattningen.  
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Sponsringen används i olika syften beroende på vilken typ av företag det är. Något som 

genomsyrar det mesta är associationsmöjligheten företagen vill åstadkomma med 

idrottssponsring och på så sätt stärka och bygga sitt eget varumärke. Detta nämns i nästan alla 

sammanhang. En bidragande del i valet av sponsringsobjekt är vilka andra företag som också 

sponsrar det aktuella objektet. Givetvis får de andra företagen inte tillhöra samma bransch 

eller konkurrera med det egna varumärket. Finns andra starka varumärken som sponsrar 

objektet och finns det en möjlighet att tillsammans med dem skapa ett samarbete runt 

sponsringen blir motivet att sponsra just den idrottsorganisationen större. Andra viktiga syften 

är möjligheten att åstadkomma speciella kundmöten som de kan få genom idrottssponsringen, 

främst genom att låta kunder umgås med idrottare i samband med tävlingar och matcher eller 

andra typer av evenemang. Även om företagen inte säger sig använda någon allmänt 

dokumenterad modell i sina förstudier, när de undersöker vilka effekter de kan få ut av 

sponsringen, så eftersträvar de alla de effekter som A-ERIC modellen säger att sponsring kan 

ge. Även om vissa teorier om varumärkesbyggande kan tyckas vara för ingående och 

komplicerade så tycker vi att företagen arbetar efter dessa teorier och använder dem i sin 

marknadsföring för att bygga sina varumärken. Det syns ganska väl när Cloetta menar att 

sponsringen används i huvudsyfte till att bygga varumärket och ICA menar att de vill koppla 

folkliga associationer till deras varumärke.    

 

Idrotten å sin sida har inte en lika klar policy. De har vissa föreskrifter om att inte samarbeta 

med oetiska och miljöfarliga företag men de har egentligen ingen klar idé om sina egna 

kärnvärden om vad de vill och kan associeras med. De söker oftast vitt och brett efter 

sponsorkapital bland alla typer av företag. De erbjuder ofta branschexklusivitet som en typ av 

policy till företagen. Även om de kanske har en klar idé internt så är det inget de säger rakt ut 

så vitt vi kan se. En anledning till detta tror vi kan vara att de lever efter små resurser och helt 

enkelt inte har råd att sortera bort sponsorer. Att inte ha en klar policy tycker vi dock är lite 

anmärkningsvärt då företagen kräver allt större professionalism utav idrottsorganisationerna. 

En klar policy verkar också vara något som företagen eftersträvar då de själva bara söker efter 

sponsorobjekt som kan tillföra deras marknadsföring en extra dimension. Om idrotten kan 

profilera sig bättre mot olika branscher och visa vad de kan erbjuda och hur, tror vi det kan 

attrahera flera sponsorer. Vi tror alltså att klubbar och förbund måste bli bättre i framtiden på 

att kommunicera ut till företag och allmänhet vad de står för och vilka kärnvärden de har, men 

även undersöka vilka som är intresserade av dom. På så sätt skulle företagen lättare kunna 

finna de önskvärda sponsorobjekten och �matchningen� mellan företag och sponsorobjekt 
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skulle kunna göras på ett effektivare sätt. Och trots den stora konkurrensen bland klubbar och 

förbund om sponsorpengar verkar det som att de har uppfattningen av att så länge de presterar 

idrottsliga resultat så löser det sig och sponsorerna finns där. Sammantaget så är företagen 

bättre på att profilera sitt varumärke mot kunder och konsumenter än vad idrotten är att 

profilera sitt varumärke gentemot sina stora kunder, nämligen företagen.  

 

5.3 Värdering 

Precis som teorin säger verkar det vara svårt att finna några etablerade modeller och metoder 

för att räkna fram det ekonomiska värdet på ett sponsorkontrakt. Företagen har alla egna sätt 

att beräkna värdet, och alla har de olika syften och mål med sponsringen. Eftersom alla har 

sina egna metoder så är de också nöjda med hur värderingen sker idag. Gemensamt är att de 

alla sätter upp mätbara mål med sponsorprojektet som de försöker värdera, dels själva och 

dels genom olika mätbolag. Här tycker vi att företagen ganska väl följer A-ERIC modellen. 

De definierar de mål de har med sponsringen och försöker sedan mäta ett resultat. De är 

överens om att resultaten till stor del bör vara kvantitativa för att tillförlitligheten ska öka. 

Dock menade de att den subjektiva känslan oftast till stor del stämde överens med de 

kvantitativa resultaten av mätningarna och undersökningarna. En del i ett avtal som på ett 

relativt tillförlitligt sätt går att värdera är exponeringen, men även här stöter företagen på 

problem. Hur vet man vad ett varumärke på Anja Pärsons hjälm som är exponerat i 

sammanlagt 15 minuter är värt, jämfört med 15 minuter Tv-reklam eller annan annonsering. 

Här gäller det att företagen har god kännedom om sin egen målgrupp och vilken målgrupp 

som tittar på idrotten i fråga. Jämförelser kan också göras mot hur mycket det kostar att boka 

kundmöten för ett företag jämfört med hur många kundmöten de lyckats skapa under 

sponsringsprojektet. Sen tillkommer ju svårigheten att värdera om företaget lyckats med sina 

kundmöten. Hur värderar de om just sponsringen bidrog något till att kunderna blev nöjda och 

inledde en affär? Ofta får subjektiva upplevelser vara vägledande i dessa fall. 

 

Att sponsra idrott är ett risktagande, det är alla överens om. Detta skulle kunna vara en orsak 

till att sänka värdet på ett avtal, men företagen ser att möjligheterna klart överstiger riskerna 

och anser att ett väl genomfört sponsringsprojekt är ett utmärkt sätt att marknadsföra sig på.   

 

För idrotten blir det också problem att uppskatta sitt eget värde eftersom avtalen kan ha så 

olika värde för olika företag. Idag är det till största delen företagens marknad och idrotten har 

få motargument när företagen säger hur mycket ett avtal kan vara värt för dem, eftersom de 
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har för dålig insikt i företagens verksamhet. Därför blir det allt viktigare att idrotten är väl 

pålästa om företagens verksamhet och marknadsföringsbehov för att kunna göra en 

någorlunda rimlig bedömning av vad sponsringen kan vara värt för företagen. Sådan 

analysverksamhet bedriver dock inte idrotten såvitt vi kan se. Vissa idrottsorganisationer har 

någon typ av måndagsmöten där de diskuterar vilka potentiella företag de kan arbeta med. 

Dock verkar det inte förekomma någon djupare analys av företagens verksamhet och 

marknadsföringsbehov.  

 

Det är också viktigt att idrotten har väl underbyggda exponeringsmätningar och en god 

kännedom om sin egen målgrupp och vem och hur många som tittar på idrotten. Då kan de 

också motivera varför ett avtal ska generera en viss summa. Inom detta område tycker vi att 

idrotten ligger relativt bra till, de har god kännedom om vilka målgrupper och hur många som 

är intresserade av idrott.  

 

Vad vi kan se i övrigt är också att värderingen tenderar att från idrottens sida baseras mycket 

på hur mycket sponsorintäkter man behöver per år för att kunna bedriva verksamheten, istället 

för att koncentrera sig på vad avtalet kan vara värt. I den aspekten anser vi att det inte 

förekommer någon marknadsmässig värdering.  

 

5.4 Utvärdering 

Företagen är väldigt flitiga på att ständigt mäta och utvärdera effekterna av sina 

sponsorprojekt. ICA beräknar att de spenderar så mycket som 20 % av sin totala 

sponsorbudget på mätningar vilket vi anser är anmärkningsvärt högt. De andra företagen 

spenderar inte lika mycket men de lägger fortfarande ned stora belopp på utvärderingar. Att 

företagen är så noga med utvärderingar tycker vi tyder på en noga uttänkt strategi och 

långsiktighet i verksamheten, där de ständigt kontrollerar om de följer den långsiktiga 

strategin. Utvärderingarna mäter de mål som företaget satt upp innan sponsorprojektet 

startade. Målen kan variera, men en sak som ständigt mäts är varumärkeskännedom i samband 

med exponeringsmätningar, vilket verkar vara det huvudsakliga syftet med sponsring. Lite 

anmärkningsvärt är att alla företag säger sig göra pålitliga undersökningar utan kunna visa 

någon typ av modell de använder sig av. De säger sig mäta varumärkeskännedomen men vi 

har inte kunnat se vilka tillvägagångssätt de använder. Vi kan således bara anta att de gör sina 

utvärderingar i likhet med de modeller vi har beskrivit i teorin. Dock verkar det stämma 

någorlunda, då de effekter företagen säger sig utvärdera, också kan härledas till våra 
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teoretiska modeller. Mätningar på försäljning görs också men där tar de resultaten mer med en 

nypa salt, trots att öka försäljningen egentligen är slutmålet med all marknadsföring. Precis 

som teorin säger håller företagen med om att det är svårt att veta om försäljningsförändringar 

enbart beror på sponsringsprojektet. Dock ger mätningar på försäljningen indikationer på 

sponsringsprojektets effekter.  

 

Genom utvärderingarna skaffar sig företagen kunskap om vilka typer av sponsringsprojekt 

som fungerar respektive inte fungerar, samt hur projekten skall utvecklas till det bättre. De 

skapar sig också god kunskap om hur kunder och konsumenter uppfattar företaget och kan 

anpassa framtida sponsringsprojekt därefter. Företagen jobbar, som vi ser det, på de sätt som 

teorin föreskriver och har goda kunskaper inom detta område.  

 

Från idrottens sida tycker vi att det överlag utvärderas för lite vilket de själva också håller 

med om. Detta medför att företagen ofta får ett övertag i kunskap vilket påverkar framtida 

förhandlingar. Ett problem är att varje företag har olika syften med sponsringen beroende på 

verksamhet. Detta gör att idrotten måste utvärdera varje projekt för sig och även ha olika 

utvärderingsmetoder för varje projekt. Om ett företag har exponering som huvudmål och ett 

annat vill skapa exklusiva kundmöten så går det ju inte att utvärdera dessa projekt på samma 

sätt. För att kunna utvärdera projekten på ett bra sätt måste då idrotten ha en mycket bra 

kunskap om varje enskilt företag som sponsrar och har man många olika sponsorer kan detta 

vara svårt att skaffa sig. Detta skulle i så fall kosta mycket pengar och kan vara svårt att 

motivera. Dock anser vi att är det viktigt för idrottsorganisationerna att följa företagens 

utvärderingar. Genom att göra det kan de successivt bygga upp en erfarenhetsbank som de 

kan ha användning av i framtiden, då de ska avgöra vad framtida avtal kan tänkas vara värt. 

 

Idrotten lever hela tiden efter principen att kostnaden inte får överstiga nyttan och i detta fall 

verkar de ha gjort bedömningen att kostnaderna för utvärderingarna hittills har överstigit 

nyttan. Eftersom idrottsliga prestationer är en färskvara som snabbt kan ändras är det 

svårmotiverat att lägga resurser på utvärderingar istället för att lägga resurserna på att skapa 

möjligheter till att prestera idrottsligt. Detta medför ett hinder för idrotten att kunna satsa 

långsiktigt. Om man genom att satsa resurser på utvärderingar och mätningar riskerar att 

prestera sämre idrottsligt innebär det troligtvis att få är villiga att ta den risken. Dock innebär 

detta i sin tur att idrotten tappar på det affärsmässiga planet och riskerar att inte kunna ta 

marknadsmässiga priser för sponsoravtalen. Detta därför att de helt enkelt inte har tillräcklig 

kunskap om vad ett sponsoravtal är värt för företagen och vad sponsringen har för effekter.   
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5.5 Avtalsförhandling 

Det vi kan utläsa av resultaten från intervjuerna är att ett förhållande råder men ett annat 

önskas. Företagen önskar att idrotten kan profilera sig så mycket så att det är lättare att hitta 

rätt sponsringsprojekt, samt att slippa bli kontaktade av ointressanta idrottsorganisationer. 

Idrotten å sin sida önskar att de hade sådan attraktionskraft att de inte aktivt behövde bedriva 

en säljverksamhet utan blev kontaktade av intresserade sponsorer. Att så skall ske helt och 

hållet är nog inte sannolikt, men vi tror att det kommer att bli så i allt större utsträckning i 

framtiden, framförallt för de större och populärare idrottsorganisationerna. De kommer att i 

allt större utsträckning vara tvungna att profilera sig, det kommer inte att räcka med att vara 

ett bra landslag eller bra klubb, utan de måste kunna stå för och kommunicera ut de 

kärnvärden som företagen eftersöker.  

 

Det vi också kunnat utläsa av resultaten är att prissättningen på avtalen allt som oftast bygger 

på idrottsorganisationernas budgetmål, än på ett faktiskt värde. Detta anser vi beror på att 

värderingen är så pass komplicerad att budgetmål därmed blir en enklare förutsättning att utgå 

ifrån. I stället för att försöka undersöka vilket potentiellt värde ett nytt avtal kan ha är det 

vanligt att idrottsorganisationerna försöker �baka� in extra delar som höjer värdet på ett redan 

befintligt upplägg. Ett problem för idrotten kan i dagsläget vara att de hamnar i ett underläge 

när de kontaktar företag för att söka ett avtal och inte tvärtom. Är idrottsorganisationerna då 

väl pålästa om företaget kan de lättare erbjuda bättre och attraktivare förslag. Det är ju 

betydligt lättare att motivera för en snickare att han behöver en hammare än för en målare.    

 

Vi anser också att prissättningen från företagens sida utgår från liknande utgångspunkter. De 

har ganska bra koll på hur mycket en idrottsorganisation behöver för att bedriva sin 

verksamhet och de har även koll på vad andra sponsorer tidigare betalat. Därför undviker de 

självklart att betala mer än nödvändigt och det egentliga värdet kommer då aldrig riktigt på 

tal. Inom prissättningen verkar det också som om det har uppstått en allmänt accepterad 

prislista på vad vissa sponsorpaket bör kosta, främst inom de stora lagidrotterna, och det är en 

prislista som troligtvis är svår att förändra på kort sikt. Hela detta resonemang strider emot 

vad teorin säger om prissättning, att alltid utgå ifrån det faktiska värdet och inte vad man 

behöver.  

 

Ytterligare anledningar till att prissättningen utgår ifrån ett budgetmål anser vi är att 

idrottsorganisationer inte går att bedriva som ett företag i det avseendet att de kan bedriva 

verksamhet på lånade pengar. De är hela tiden tvungna att anpassa verksamheten efter hur 
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mycket pengar som finns tillgängliga. Därmed kan de inte driva en �idealverksamhet� och 

kalkylera att de ibland går med vinst och ibland med förlust. Vi tror heller inte att det är 

accepterat hos företagen att en idrottsorganisation tar mer betalt för sponsoravtalen än vad de 

egentligen behöver. I och med det blir det svårt för idrotten att ta betalt i nivå med det faktiska 

värdet om det ligger högt över den summa som idrotten behöver för att bedriva verksamheten. 

Detta anser vi skapar ett problem för idrotten och är vad vi tror en allmän attityd i samhället. 

Vi ställer stora krav på idrottens affärsmässiga professionalitet, men tillåter inte att 

idrottsorganisationerna går med vinst. Om ett företag tar mycket betalt och gör stora vinster är 

det ett bra företag, om en idrottsorganisation gör stora vinster har de tagit för mycket betalt.  

 

5.6 Idrottens möjligheter att öka värdet 

Idrotten har alla olika verksamhet och därför olika möjligheter och tillvägagångssätt att öka 

värdet på sina sponsoravtal. En sak som visserligen är svår att förändra men som vi anser bör 

förändras är det tidigare diskuterade problemet om att prissättningen styrs efter förutsatta 

budgetmål. Som det fungerar nu, så blir det svårt för idrottsorganisationerna att först driva 

upp värdet på avtalen och därefter utöka verksamheten. Detta eftersom det verkar som om 

idrotten måste motivera för företagen vad de behöver pengarna till. Vi tror att det skulle vara 

lättare att öka sina intäkter om utgångspunkten vore hur mycket avtalen är värda för 

företagen. Att avgöra hur mycket de är värda verkar dock vara väldigt svårt enligt denna 

undersökning. Några fasta värderingsmetoder har vi inte kunnat finna. Detta eftersom det är 

väldigt individuellt för varje enskilt företag vad avtalen är värda för just dem. Det som 

idrotten kan göra är att öka sin kunskap om företagens verksamhet och vad företagen kan få ut 

av ett sponsringsprojekt. Denna kunskap skaffar idrotten sig genom att bygga upp en 

erfarenhetsbank baserad på utvärderingar och mätningar om vilka effekter 

sponsringsprojekten har på företagens marknadsföring. På så sätt kan idrottsorganisationerna 

skapa en ökad förståelse för hur mycket ett sponsoravtal kan vara värt för ett företag inför 

kommande avtalsförhandlingar.   

 



 55

6 Slutsatser 
Under slutdiskussionen kommer vi att diskutera de inledande problemen vi hade som 

utgångspunkt för uppsatsen. Vi hoppas att denna diskussion kommer att beskriva och besvara 

uppsatsens syfte vilket var att ta reda på vilka faktorer som bestämmer värdet på kontrakten 

samt hur man kan mäta dessa för att göra en marknadsmässig värdering av framtida avtal. 

Slutsatserna redovisas utefter de frågeställningar undersökningen ämnade svara på. 

 

6.1.1 Vad av affärsmässigt värde kan idrotten erbjuda och vad är 
företagen villiga att betala för? 

Idrottsorganisationerna kan erbjuda ett företag väldigt många olika upplägg som kan värderas 

affärsmässigt. Den främsta faktorn idrottsorganisationerna har att erbjuda företagen, är att ge 

företagen möjlighet att via idrotten ladda sitt varumärke med attraktiva associationer. 

Associationen kan köpas genom exponering i samband med idrottsorganisationens arena eller 

på idrottarnas tävlingsdräkter eller så kan företagen köpa rätten att använda 

idrottsorganisationens varumärke i samband med egen exponering och inom sin integrerade 

marknadskommunikation. Så indirekt är det exponeringsmöjligheten som 

idrottsorganisationen kan erbjuda och det främsta som företagen är villiga att betala för. 

Enligt varumärkesmodellerna som vi använt i teoriavsnittet kan vi förstå att företagen 

eftersträvar möjligheten att bygga sitt varumärke via sponsring. Det skulle här vara intressant 

att se vilka andra varumärkesbyggande åtgärder som finns och hur mycket det kostar i relation 

till sponsring för att uppnå ett liknande resultat. Möjligheten att erbjuda en spännande plats att 

möta sina kunder på är också en faktor som är eftertraktad bland företagen. Dels kan det 

handla om att sälja sina produkter på plats men också att demonstrera nya produkter vid en 

produktlansering. För andra företag kanske det enbart handlar om att skapa relationer med nya 

eller befintliga kunder. Kort sammanfattat är företagen villiga att betala för exponering med 

möjlighet att överföra den sponsrade organisationens associationer till sitt eget varumärke, 

samt möjligheten till att skapa goda relationer vilket både kortsiktigt och långsiktigt ska bidra 

till att öka företagets försäljningsresultat.  
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6.1.2 Vilka faktorer bestämmer sponsringsbeloppets storlek, och hur 
kommer de fram till beloppet? 

Den avgörande faktorn som bestämmer priset på ett avtal ska baseras inte på värderingar om 

hur stort det faktiska värdet är, utan bygger på vad som kan tänkas vara ett etablerat nationellt 

marknadspris. De faktorer som avgör hur mycket sponsringsavtalet ska kosta är hur populär 

idrotten är. Alltså hur många åskådare på plats och antalet tv-tittare idrotten attraherar. De 

som förhandlar om priset från företagens sida vet ungefär hur mycket avtalet bör kosta. Detta 

genom att förhandlaren antagligen känner till vad liknande avtal kostar. Med tanke på vad 

företagen har sagt till oss angående alla idrottsorganisationer som frågar om sponsringsavtal, 

leder detta till att de enkelt kan tacka nej och vända sig till en annan om priset blir för högt. 

Det som talar mot detta resonemang är att företagen vi pratat med ofta gått in med en liten 

summa i början av ett avtal för att känna av om sponsringen är tilltalande.  

 

Från idrottsorganisationens sida tror vi att det handlar mycket om hur budgetmålen för 

sponsorverksamheten är satta. Sponsringen är en intäkt som ska finansiera en del av 

verksamhetens kostnader och fokus blir därför att täcka den. Därför blir det viktigt att 

idrottsorganisationerna kan profilera sig på ett sätt där företagen känner att de blir attraherade 

direkt. Givetvis blir innehållet i avtalet det väsentliga för hur mycket sponsringen kommer att 

kosta företaget. De faktorer som blir avgörande där är exponeringsmöjligheterna, 

relationsmöjligheterna och rättigheterna att använda idrottsorganisationens varumärke. En 

ytterligare faktor vi anser idrotten bör tänka på är att attraktionskraften ökar med starka 

varumärken. Det är därför viktigt att skapa en bra mix av varumärken, som gör att nya företag 

är villiga att betala mer för att få vara med.  

 

6.1.3 Hur kan idrottsorganisationerna agera för att påverka värdet av ett 
sponsringsavtal? 

Det faktiska värdet är i dagsläget inte avgörande för priset, utan det är marknadspriset som 

avgör. Då flera idrottsorganisationer kan erbjuda ungefär samma saker och behöver ungefär 

samma intäkter, uppstår en konkurrens dem emellan vilket gör att priset hamnar lägre. Därför 

blir det viktigare att profilera sig rätt och kunna erbjuda bättre kvalitet än sina konkurrenter 

och hitta nya vägar som attraherar företagen. Idrottsorganisationerna kan påverka värdet 

främst genom att prestera bättre resultat. Detta resulterar i att de exponeras mera i media 

vilket gör dom mer åtråvärda för företagen. För att prestera bättre resultat krävs dock ofta 
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bättre ekonomiska förutsättningar först, och vi tror att det finns andra möjligheter att påverka 

värdet än att bara prestera sportsligt. En förutsättning för att påverka värdet av ett befintligt 

avtal är att agera utifrån dokumenterade fakta. Därför anser vi att det är viktigt att göra egna 

undersökningar om vad företagen efterstävar, göra egna mätningar om utfallet på befintliga 

avtal och sedan utvärdera dom och göra jämförelser mot övriga marknadsföringskostnader. 

För idrottsorganisationerna handlar det om att övertyga företagen om hur mycket ett avtal kan 

tänkas vara värt för dom innan förhandlingarna om ett pris tar fart. Vid förhandlingarna anser 

vi att idrotten bör komma ifrån resonemanget om hur mycket de själva behöver, utan 

huvudfokus bör alltid vara på det faktiska värdet för företaget. Ytterligare att föra fram vid 

förhandlingarna är den win-win situation som kan skapas. Betalar företagen mer, har idrotten 

större möjligheter att prestera bättre och exponeras därmed mer och innebär i sin tur att 

företagen får mer exponering i en positivare anda. Företagen blir förknippade med en vinnare.    

 

På samma sätt som idrottsorganisationerna används som en mötesplats av företag för att 

påverka kunder anser vi idrottsorganisationerna bör hitta miljöer för att möta sina kunder, 

nämligen företagen. Som det verkar idag träffar idrottsorganisationerna företagens kunder på 

sina egna evenemang och om dessa imponeras av evenemanget finns en stor chans att de 

själva vill sponsra idrottsorganisationen. Här tror vi att det finns mycket att göra för 

idrottsorganisationerna, genom att arrangera spännande mötesplatser där ledande personer 

från företagen bjuds in för att delta. Ett sådant arrangemang kan segmenteras in efter olika 

branscher som idrottsorganisationen kan profileras sig mot men det viktigaste bör vara att 

inleda personliga relationer som möjliggör framtida sponsringsavtal. Vi tror att dessa möten 

måste arrangeras på tider där företagen har möjlighet att enkelt delta, t ex frukostseminarier 

innan det ordinarie arbetet börjar. 

 

Vi har pratat om att försöka dokumentera tidigare resultat, profilera sig bättre och hitta nya 

sätt att skapa relationer med företagen. Vi anser också att idrottsorganisationerna kan försöka 

jobba mer med rörliga avtal. Detta var alla företag emot, antagligen för att det blir dyrare. 

Även idrottsorganisationerna var lite tveksamma då de menade att riskerna ökade. Med tanke 

på att idrottsprestationer är väldigt svåra att förutspå kan ett prestationsbaserat avtal bli väldigt 

dyrt så där förstår vi att företagen helst vill arbeta med fasta avtal, detta underlättar ju även 

deras budgetarbete. Men det vi tycker skulle vara intressant är att den rörliga delen inte skulle 

bygga på prestationer utan mer på utfallet av exponeringen. Det borde gå att motivera för 

företagen att de betalar efter vad dom får, ungefär på samma sätt som en försäljare får betalt 

efter vad han presterar. Detta förutsätter dock att det går att göra kvantitativa mätningar som 
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parterna kan utgå ifrån samt att mätningar finns dokumenterade som den rörliga delen byggs 

på.  

 

6.1.4 Hur skaffar sig idrottsorganisationerna nya avtal?  

Som förhållandet är idag, tar oftast idrottsorganisationerna kontakt med företagen inför ett 

sponsringsavtal. Detta tyder på att det fortfarande finns mycket inom området för företagen att 

lära. För om sponsringen är så effektiv för företagen som de själva säger, borde de åtråvärda 

idrottsorganisationerna bli kontaktade av företagen i större utsträckning. Att utvecklingen går 

framåt bekräftas av att företagen i större omfattning nu hellre själva tar kontakt med 

idrottsorganisationerna själva men det förhållandet råder inte ännu så länge. 

Idrottsorganisationerna säger att många avtal börjar med en personlig kännedom hos någon 

beslutsfattare i företaget vilket vi anser bevisar lite att sponsring ännu inte är rent 

affärsmässigt utan många avtal fattas fortfarande genom personliga intressen hos företagen. 

Som vi pratade om i föregående avsnitt, att idrottsorganisationerna skulle arrangera olika 

typer av mötesplatser där de kan profilera sig mot företagen, tror vi skulle gynna 

möjligheterna till nya avtal i framtiden. 

 

6.2 Kritisk granskning 

Under arbetets gång har vi identifierat vissa brister i undersökningen men som vi inte tror har 

påverkat resultatet av undersökningen på ett nämnvärt sätt. Teorierna om sponsring beskriver 

nästan uteslutande positiva sponsringsprojekt vilket gör att teorin kan vara vinklad. Vi har 

dock haft detta i åtanke och tycker vi har beskrivit sponsring på ett objektivt sätt. En annan 

sak som skulle ha varit intressant var att ta reda på varför vissa företag inte sponsrar. De 

företagen vi intervjuat har nästan bara bra erfarenheter kring sponsring och kan göra att de ger 

en vinklad bild av saken.  

 

Vi har valt att göra en flerfallsstudie för att kunna dra generella slutsatser. Undersökningen 

har gett oss övergripande indikationer men inget direkt svar på problemet, möjligen beroende 

på att det är ett svårt problem som bygger mycket på subjektiva känslor.  Möjligen skulle vi 

ha kunnat få ett mer direkt svar om vi avgränsat oss till ett befintligt sponsoravtal och gått in 

djupare i det. Detta för att kunna genomföra egna mätningar och uppskattningar på avtalets 

värde jämfört med befintligt pris. Avseende undersökningens validitet i övrigt tycker vi oss ha 

lyckats med att undersöka det vi avsett att undersöka. 
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Vi har vid intervjuerna använt oss av en semistrukturerad frågemall och låtit respondenterna 

svara fritt för att ge en så fullständig bild som möjligt. Detta har gjort att intervjuerna tagit 

olika lång tid och vi har fått olika utförliga svar vilket påverkar jämförbarheten i intervjuerna. 

Det är också tveksamt om någon annan hade fått exakt samma svar från respondenterna på en 

liknande intervju vilket kan påverka reliabiliteten. Det har vi försökt att kompensera genom 

att skicka tillbaka en redigerad intervju tillsammans med frågemall och bett respondenterna 

att reflektera över sina svar. På så sätt har vi stärkt reliabiliteten och jämförbarheten mellan 

intervjuerna.  

 

 

6.3 Fortsatt forskning 

Den forskning vi läst angående värdering av sponsringskontrakt har nästan uteslutande 

handlat om olika sätt att mäta resultat av sponsring. Det skulle vara intressant att jämföra 

kostnaderna för att uppnå dessa resultat, med kostnaderna för att uppnå samma resultat med 

andra marknadsföringsmetoder. Vi tror att det skulle ge en bättre bild av vad ett 

sponsringsavtal kan vara värt för företagen ekonomiskt, än vad dagens forskning visar. 

 

Det skulle också vara väldigt intressant att jämföra med andra länders sätt att arbeta med 

sponsring i praktiken. Mycket av den teorin vi studerat är utländsk och riktad mot företag, 

varför det skulle vara av stor vikt att undersöka hur andra länders idrottsorganisationer arbetar 

med att profilera sig och deras sätt att hitta nya sponsorer. Det skulle också vara intressant att 

jämföra hur mycket pengar företagen betalar i relation till svenska företag. 

 

Vi tycker att vi sett vissa problem för idrotten att öka värdet på sina avtal för att företagen inte 

tycker att de ska behöva betala mer än idrottsorganisationerna behöver. Det accepteras inte 

riktigt att idrottsorganisationerna kan gå med vinst. Därför skulle det vara intressant att 

genomföra en undersökning där attityden hos företagen och även allmänheten kartläggs inom 

dessa frågor. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor företag 
 

Vad innebär sponsring för er? 
Välgörenhet 1 ren affärsverksamhet 10 

Har ni någon sponsringspolicy? 
Vem har det övergripande ansvaret? 
Vilka typer av sponsringsprojekt passar er? 
Vilka typer av sponsringsprojekt känner ni till? 
Vad vill ni förknippas med? 
-I allmänhet 
-I sponsringssammanhang 
I vilket syfte används sponsringen? 
-kunder 
-B to B (storkunder, leverantörer) 
-anställda 
Har ni några klausuler som gör att ni kan häva kontraktet i förtid? 
Sponsrar ni lag, enskilda idrottare eller både och, och i så fall varför?  
 

Hur värderar ni ett sponsringsprojekt? 
Vilka faktorer påverkar värdet? 
-värderingar 
-goodwill 
-klubbens/landslagets/idrottarens varumärkes värde, (värt för er att förknippas med?) 
-exponeringskanaler 
-relationer 
Vilken faktor värderar ni högst? 
Vilka förstudier gör ni? 
-används externa konsulter vid förstudierna? 
Har ni några förarbetade mallar? 
-vilka 
Söker ni projekt där ni har ensamrätt? 
-vad kostar den? 
Vilka marknadsföringsmetoder använder ni er av? 
Hur jämför ni sponsring med andra marknadsföringsmetoder? 
Hur rangordnar ni olika marknadsföringsmetoder? Skala? 

Utvärdering 
 
Hur utvärderar ni ett sponsringsprojekt?   
-samarbetar ni vid utvärderingen med den sponsrade? 
Vad mäter utvärderingen? 
Hur tillförlitliga är utvärderingarna? 
Hur viktig är utvärdering/hur används resultaten? 
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Påverkar andra sponsorer till objektet er inställning (konkurrenter, samarbetspartners, möjliga 
kunder, varumärkesassociationer)? 

Hur går en avtalsförhandling till? 
Vem tar första kontakten? 
Hur tas första kontakten? 
Konsult? 
Hur lång tid tar det från första kontakt till underskrivet avtal? 
Använder ni er av rörliga, prestationsbaserade avtal? 
På vems initiativ? 
Gör ni någon riskvärdering, hur? 
-rörliga avtal 
-skandaler 
Kalkylerar ni med ytterliggare kostnader utanför avtalen? 
 

Hur ser det optimala upplägget ut för er? 
Vilka förändringar jämfört med idag skulle ni vilja se? 
 
Något att tillägga? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor klubbar 
 

Vad innebär sponsring för er? 
Välgörenhet 1 ren affärsverksamhet 10 

Har ni någon sponsringspolicy? 
Vem har det övergripande ansvaret? 
Vilka typer av sponsringsprojekt passar er? 
-lokala 
-nationella 
Vilka typer av sponsringsprojekt känner ni till? 
Finns det andra motiv till att bli sponsrad än rent ekonomiska? 
- en sponsor kan attrahera fler? 
Vad vill ni förknippas med? 
-I allmänhet 
-I sponsringssammanhang 
Har ni några klausuler som gör att ni kan häva kontraktet i förtid? 
 

Hur värderar ni ett sponsringsprojekt? 
Vad kan ni erbjuda företag? 
Vilka faktorer påverkar värdet? 
- värderingar 
- goodwill 
- exponeringskanaler 
- relationer 
Hur arbetar ni för att få upp värdet på dessa faktorer? 
-stärka varumärket 
Vilka förstudier gör ni? 
- på er själva 
- på företag 
Används externa konsulter vid förstudierna? 
Har ni några förarbetade mallar? 
-vilka 
Om företag vill ha exklusivitet, hur hanterar ni det? 

Utvärdering 
 
Hur utvärderar ni ett sponsringsprojekt?  
-undersökningar 
-konsulter  
-samarbetar ni vid utvärderingen med företaget? 
Vad mäter utvärderingen? 
Hur tillförlitliga är utvärderingarna? 
Hur viktig är utvärdering/hur används resultaten? 
Hur mycket pengar lägger ni ner på utvärderingar? 
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Hur går en avtalsförhandling till? 
Hur marknadsför ni er mot företag? 
Vem tar första kontakten? 
Hur tas första kontakten? 
Konsult? 
Hur lång tid tar det från första kontakt till underskrivet avtal? 
Använder ni er av rörliga, prestationsbaserade avtal? 
På vems initiativ? 
Hur utformas dom? 
Gör ni någon riskvärdering, hur? 
-rörliga avtal 
 

Hur ser det optimala upplägget ut för er? 
Vilka förändringar jämfört med idag skulle ni vilja se? 
 
Har ni något att tillägga? 
 
 


