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Sammanfattning  
Problem  
Intresset för sport är omfattande i världen och med sporten kommer möjligheter för 
företag att kommunicera med marknaden. Dessa möjligheter innefattar sponsring. 
Företag väljer olika sponsringsobjekt, sätter upp mål och aktiverar sin sponsring. I 
dagsläget finns det dock alltför många företag som investerar i sponsring utan eftertanke 
till objektets karaktär eller potentiella målsättningar. Dessutom brukar företagen enbart 
utöva varumärkesexponering vid sportevenemang. Att stanna vid detta koncept är inte att 
föredra då sponsring kan användas till så mycket mer vilket kommer att framställas i 
uppsatsen.  
 
Syfte  
Att analysera Volvo Ocean Race med hjälp av teorierna sponsring och 
marknadskommunikation, att analysera sponsorernas målsättningar med Volvo Ocean 
Race och att utforska hur de aktiverar sina sponsringar, representerar syftet med 
uppsatsen.  
 
Metod  
Undersökningen har genomförts utifrån ett hermeneutiskt synsätt med hjälp av kvalitativa 
metoder. I uppsatsen genomförs telefonintervjuer med respondenter från tre olika företag 
involverade i Volvo Ocean Race. Även sekundärdata inhämtades och applicerades i den 
teoretiska referensramen.  
 
Resultat  
Seglingstävlingarna Volvo Ocean Race är en plattform för kommunikation, 
nätverksbyggande och marknadsföring. I och med seglingarna kan sponsorerna uppnå en 
positiv brand awareness, brand loyalty, brand image samt att personliga relationer kan 
etableras mellan företagen och målgruppen. Dessutom kan företagen använda sponsring 
internt i organisationen för att göra den mer konkurrenskraftig.   
 
När ett företag investerar i sponsring är det av stor betydelse att sponsringen utnyttjas 
maximalt och skapar resultat. Detta görs genom en utförlig integration i 
marknadskommunikationsmixen. Public Relations, reklam, sales promotions, personliga 
försäljning och intern marknadsföring kan alla utnyttjas av sponsring.  
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1. Inledning  
I detta inledande avsnitt av uppsatsen belyses bakgrunden av projektet som sedan mynnar 
ut i en problemformulering, där jag presenterar de olika koncepten som ska illustreras och 
de frågeställningar som ska besvaras. Slutligen beskrivs syftet för projektet.  
 
1.1 Konceptet sponsring och dess historia  
För att nå ut med budskap och differentiera sig marknadsför sig företag genom olika 
aktiviteter. Eftersom de flesta företag använder sig av liknande aktiviteter sker en ständig 
utveckling och innovation inom marknadsföring (Steindórsson, 2004). Idag kan företagen 
använda sig av Public Relations, reklam, sales promotions, personlig försäljning och 
intern marknadsföring. Under dessa verktyg finns det ett flertal komponenter som 
publicitet, telemarketing, rabatter och sponsring (Blythe, 1999, Pickton & Broderick, 
2005).    
 
Sponsring är ett kommunikativt verktyg där fokus ligger på värden och känslor för att nå 
olika företags mål. Företagen som sponsrar förser den sponsrade med kapital, produkter, 
tjänster eller kunskap och den sponsrade förser företagen med tillgång till rättigheter och 
associationer som kan användas i kommersiella sammanhang (Lagae, 2005). En så kallad 
win-win situation skapas för båda partnerna (Skinner & Rukavina, 2003, Shilbury, Quick 
& Westerbeek, 2003).  
 
Konceptet sponsring uppkom när tobaks- och spritföretag inte fick marknadsföra sig via 
reklam. För att komma runt lagstiftningen och kunna nå ut till sin målgrupp i ett positivt 
sammanhang började dessa företag sponsra sportsliga evenemang och atleter (Troelsen, 
2005, Pickton, Broderick 2005). För övrigt har sponsring ofta varit associerad till att 
ledningen för ett företag hade en särskild hobby och därmed investerat i sporten, vilket 
betyder att sponsringen var baserad på personliga motiv (Grönkvist, 1999). Effekten blev 
att sponsring var betraktad som ett utomstående element i marknadskommunikationen, 
irrationella ekonomiska beslut kunde tas i samband med sponsringen och en negativ 
avkastning på investeringen var acceptabel (Lagae, 2005).  
 
Men nuförtiden har sponsring utvecklats till ett mycket viktigt inslag i företagens 
strategier beträffande marknadsföring. I vissa fall är sponsringen såpass integrerad i ett 
företags marknadskommunikation att den utgör grunden för alla efterkommande 
kampanjer (Clark, 1996, Lagae, 2005). Dessutom investerar inte företag längre i en 
sportorganisation eller i ett idrottsevenemang om de inte kan förvänta sig en positiv 
avkastning.  
 
1.2 Tillväxttakten för investeringar inom sponsring accelererar  
Investeringarna i sponsring har ökat, och sponsring är faktiskt det snabbast växande 
marknadsföringsverktyget. Mellan 1990-2000 var den årliga tillväxten i investeringar 10-
15 % och motsvarande för reklam och sales promotion var endast 6 % (Lagae, 2005). 
Denna utveckling sker på grund av olika anledningar. I dagens näringsliv finns det en oro 
över att traditionella former av marknadsföring inte har något spektakulärt som kan locka 
målgruppens intresse, sponsring skapar både medvetenhet bland målgruppen och 
associationer till företagen samt att sponsring ofta har en global ställning vilket leder till 
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att kulturella och språkliga hinder försvinner. Företagen kan inrikta sig på en specifik 
målgrupp genom valet av sponsringsobjekt samt att interna relationer inom de sponsrande 
företagen kan förbättras (Shank, 2002, Pickton & Broderick, 2005). 
 
1.3 Integrerad marknadskommunikation och strategiska inslag  
Ett företags marknadskommunikations mix är de aktiviteter och verktyg som finns 
tillgängliga för att kommunicera med sin målgrupp (Kotler, 1999). Sponsring besitter en 
fördel i detta sammanhang med tanke på att konceptet kan användas för Public Relations, 
reklam, sales promotion, personlig försäljning och intern marknadsföring. Därav strävar 
de allra flesta företag mot att integrera sponsring i den totala marknadskommunikationen. 
Om de olika marknadsmässiga aktiviteterna är integrerade genom sponsring ökar 
möjligheterna för att utnyttja media på ett effektivare sätt, att skapa precision i 
marknadsföringen, kostnadsbesparingar samt ett gemensamt arbetssätt i sponsringen 
(Pickton & Broderick, 2005).   
 
De strategiska inslagen i sponsring är påtagliga. Sponsring kan användas i syftet att 
expandera, att positionera sig på marknaden eller att ena olika organisationer vid uppköp 
eller sammanslagningar. För att kunna uppnå positiva effekter av sponsringen gäller det 
att företagen uppfyller vissa kriterier:  

- Den strategiska matchningen. Det sponsrande företaget bör matchas med 
sponsringsobjektet. Att målgruppen inser en stark koppling mellan de båda parterna är 
viktigt (Olesen, 2005).  
 - Svårt att imitera. Att differentiera sig i form av kreativ och innovativ 
positionering, samarbete eller association är betydelsefullt för att sponsringen inte skall 
kunna kopieras.  

- Att skapa exklusivitet. Ett sätt att undkomma framtida konkurrens för 
sponsringen är att skapa exklusivitet, ett exempel är när Budweiser sponsrade den 
amerikanska fotbollsfinalen Super Bowl. De lanserade framgångsrikt reklamkampanjen 
”Budbowl”, vilket gör att allmänheten associerar Super Bowl till Budbowl och därmed 
Budweiser (Pickton & Broderick, 2005). 

 
1.4 Swedish Match i Whitbread 1997/98  
I den världsomspännande kappseglingstävlingen Whitbread Round the World Race 
1997/98, numera Volvo Ocean Race, var Swedish Match huvudsponsor för en utav 
båtarna och utvecklade ett marknadsföringskoncept som var unikt vid tillfället. De 
använde tävlingen för att uppnå maximal effekt under tre olika värden; 
exponeringsvärdet, kontaktvärdet och det konceptuella värdet.  
 
Exponeringsvärdet var medieomfånget av kampanjen, kontaktvärdet var kundvården som 
sköttes i förhållande till projektet, och det konceptuella värdet bestod av intern 
marknadskommunikation. Detta innebar att projektet bestod inte bara i att placera sitt 
varumärke på båten och hoppas på en hög medieexponering, utan Swedish Match 
utövade ett mycket aktivt deltagande under sponsorkampanjen. Detta uttrycktes av Håkan 
Leeman, dåvarande projektledare för seglingskampanjen, Swedish Match Global Team:  
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”Jag hoppas bara att sponsring och denna typ av kommersiella partnerskap i framtiden 
ses mer som medel för profilöverföring än som anslagstavla för logotyper” (Krantz & 
Nilson, 1999).  
 
1.5 Problemformulering  
Jag upplever detta uttalande som ett modernt förhållningssätt till sponsring med tanke på 
att allt fler företag expanderar och utvecklar sina strategier beträffande sponsring. Ett 
exempel på detta är telekombolaget Samsung; elektronikjätten som sponsrar det engelska 
fotbollslaget Chelsea FC. De placerar inte enbart sitt varumärke på tröjorna utan 
använder spelare i deras annonser och reklamer samt har VIP-mottagningar för viktiga 
kunder vid de olika matcherna (Deloitte Sports, 2005).  
 
Ovanstående text leder fram till att med utgångspunkt från Volvo Ocean Race kommer 
jag att analysera följande frågeställningar;  

- Vilka förutsättningar och unika attribut besitter seglingstävlingarna som 
sponsringsobjekt?  

- Vad vill de olika sponsorerna uppnå genom Volvo Ocean Race? 
- Hur aktiverar företagen sina sponsringar i Volvo Ocean Race för att få maximal 

utdelning på sina investeringar?  
 
Dessa frågeställningar är intressanta för att i dagsläget finns det alltför många företag 
som investerar i sponsring och enbart utövar varumärkesexponering vid sportevenemang. 
Att stanna vid detta koncept är inte att föredra då sponsring kan användas till så mycket 
mer vilket kommer att framställas i uppsatsen.  
 
1.6 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att utefter tävlingarna analysera begreppen sponsring och 
marknadskommunikation. Det är också min avsikt att illustrera vad sponsorerna vill 
uppnå i och med sponsringen i Volvo Ocean Race. Samt huruvida sponsorerna i Volvo 
Ocean Race aktiverar sina sponsringar.  
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2. Metod  
I detta avsnitt av uppsatsen redovisar jag fyra olika delavsnitt som kommer att förklara 
det vetenskapliga synsättet, tillvägagångssättet, urval och genomförande av studien och 
kritiken mot metoden som har valts i uppsatsen.  
 
2.1 Vetenskapligt synsätt  
Som författare av uppsatsen besitter jag ett grundläggande vetenskapligt synsätt till hur 
kunskapen inhämtas och hur jag applicerar den till frågeställningarna. Inom 
vetenskapsteorin finns synsätten positivism, hermeneutik och kritisk teori. En utredare av 
en frågeställning med ett positiviskt synsätt är totalt objektiv gentemot vetenskapen och 
söker efter den definitiva kunskapen (Lundahl & Skärvad, 1999).  
 
Hermeunetiker skiljer sig åt från positivister, de anser att tolkningen i vetenskapen är 
central. Man skapar förståelse för enskilda fenomen genom att tolka deras sammanhang.  
Kritiska teoretiker tolkar i vetenskapen men har en kritisk medvetenhet. Detta innebär att 
de förstår att teorier finns i ramverk av verkligheter och kan därmed frigöra sig från dessa 
och förändra bakomliggande faktorer (Patel & Tebelius, 1991).   
 
Det synsätt jag mestadels har använt mig av i utredningen av frågeställningarna är 
hermeunetik. Att analysera hur kommunikation med marknaden genom sponsring sker är 
abstrakt och kan leda till många olika resultat beroende på vem som genomför 
undersökningen. Analysen är inte baserad på statistiska undersökningar eller relevanta 
iakttagelser som är logiskt prövbara. Dessutom anser jag att det är problematiskt för mig 
att nollställa all tidigare subjektiv kunskap och erfarenhet kring ämnet vid själva 
uppsatsskrivandet för att få total objektivitet. Detta har fått en konsekvens som innebär att 
skulle en annan student utreda samma ämne finns det en stor möjlighet till att resultatet 
inte skulle bli detsamma med tanke på inslag av personlig tolkning i olika sammanhang 
och subjektivism.  
 
2.2 Tillvägagångssätt  
Tillvägagångssättet för en uppsats kan struktureras i tre olika avsnitt. Det första handlar 
om undersökningen är en fall-, tvärsnitts- eller tidseriestudie. Det andra är om studie är 
kvalitativ eller kvantitativ. Slutligen behandlas primär- och sekundärdata i förhållande till 
inhämtningen av information (Lekvall & Wahlbin, 1993).  
 
2.2.1 Fall-, tvärsnitts- eller tidseriestudie  
En fallstudie är när en studie utförs med hjälp av en mindre och avgränsad grupp. 
Gruppen undersöks utifrån många perspektiv, vilket gör att man skaffar sig djup kunskap 
kring gruppen och ämnet man utforskar. Därför används fallstudier när man inte har 
avsikten att generalisera utan faktiskt skapa djupgående förståelse.  
 
En tvärsnittsstudie innebär att en bred och stor grupp utforskas vid en specifik tidpunkt. 
Målet är att hitta samband mellan de olika grupperna. En tidseriestudie är när en 
pågående undersökning sker under en viss tidsperiod (Lekvall & Wahlbin, 1993).   
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I den här uppsatsen har jag genomfört en fallstudie av Volvo Ocean Race med tanke på 
att en mindre grupp utreds i form av företagen Volvo, Ericsson och ABN Amro. Jag 
strävar mot att skaffa mig en djup kunskap och förståelse för deras specifika 
sponsringslösningar i tävlingen. Däremot är det av betydelse att påpeka för läsaren att i 
inledningsfasen av uppsatsen insamlades information kring alla sponsorer inom Volvo 
Ocean Race via hemsidor och andra mediekällor. Detta gjordes för att kunna få en 
grundlig och överbegripande förståelse kring evenemanget, som kan i viss mån associeras 
till en tvärsnittsstudie. Samt att få en hög grad av djupgående kunskap för företagen som 
undersöktes var inte realistiskt på grund av den korta tid de olika företagen tillägnade 
mig. 
 
2.2.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod   
En kvalitativ metod innefattar att forskaren kring en studie går djupt in på ett visst ämne 
för att få en sådan fullständig undersökning som möjligt. Forskaren strävar mot att hitta 
unika karaktärer i ett specifikt fall och det finns inget utrymme för överbegripande 
slutsatser eller generaliseringar. De flesta kvalitativa undersökningar sker via intervjuer 
och därför representerar ord ofta resultaten (Holme & Solvang, 1997). 
 
I en kvantitativ undersökning söker forskaren kunskap som ska mäta, beskriva och 
förklara olika ämnen. Motivet är att införskaffa sig så mycket kunskap som möjligt inom 
ämnet och detta sker genom breda och ytliga undersökningar. Dessa undersökningar är 
ofta strukturerade på ett sätt så att svarsalternativen inte faller utanför ramen. Detta får 
konsekvensen att informationen som insamlas är objektiv och överbegripande. Ett 
exempel på kvantitativa undersökningar är statistika undersökningar (Holme & Solvang, 
1997).  
 
Jag har applicerat en kvalitativ undersökning i den här uppsatsen som går i linje med att 
det vetenskapliga synsättet är hermeneutik och att valet av studie är en fallstudie (Patel & 
Davidsson, 1991). Ett fåtal sponsorer har intervjuats i öppna diskussioner vilket har 
utvecklat en specifik förståelse för dessa företag.   
 
2.2.3 Primär- och sekundärdata  
När man samlar in information i form av data under uppsatsskrivande dras en gräns 
emellan vad som är primär- och sekundärdata. Primärdata är information som inte kan 
påträffas någonstans, därav förskaffas den genom egna undersökningar. Däremot är 
sekundärdata sådan data som kan hittas via befintlig data. Vid datainsamlingar brukar 
båda användas, då detta förenklar insamlingen av information samt utökar perspektiven 
av ämnet i studien (Lundahl & Skärvad, 1999).  
 
Innan insamlandet av primära data var det nödvändigt för mig själv att genom 
sekundärdata skapa förståelse för ämnet sponsring. Jag sökte information på 
artikeldatabaser, på biblioteks databaser och på Internets allmänna databaser. Genom 
artiklar, litteratur, internetsidor och tidigare arbeten fick jag en överblick och insikt i 
ämnet.  
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För att få tillgång till primärdata använde jag mig av intervjuer via telefon. Frågor som 
ställs under intervjuer har olika grad av strukturering. Mina frågor hade en låg grad av 
strukturering, de var ostrukturerad vilket innebär att det gavs ett stort svarsutrymme till 
den intervjuade. Under intervjun följde jag inte mitt frågeformulär och på de svar som 
behövde analyseras djupare ställde jag följdfrågor. Anledningen till att jag genomförde 
sådana intervjuer var för att få en öppen diskussion och därigenom kunna urskilja känslor 
och attityder kring ämnet från de intervjuade. Denna metod lämpar sig för en kvalitativ 
undersökning.  
 
Vid intervjuer mäter man även graden av standardisering. Här analyserar man om 
likadana frågor har ställts i de olika intervjuerna. I denna aspekt har mina intervjuer haft 
en hög grad av standardisering i och med att vissa utav mina frågor upprepades till de 
personer som blev intervjuade. Syftet med detta var att skapa en språngbräda till 
diskussion men även för att hålla sig till vad som uppsatsen ämnar beskriva (Trost, 1997, 
Patel & Tebelius, 1991). 
 
2.3 Urval av studieobjekt samt genomförande av intervjuer 
Jag bestämde mig tidigt för att huvudsakligen använda mig av de sponsorer som är 
involverade i årets upplaga av kappseglingen Volvo Ocean Race. Skälet till detta var att 
den senaste tävlingen arrangerades 2002 och under denna tidsskillnad har sponsringen 
utvecklats och uppdaterats. Det fanns även en risk för att sponsorerna från 2002 inte 
kommer ihåg allt kring sponsringen i Volvo Ocean Race.   
 
Jag ansåg att det vore intressant att utreda ett antal företag som sponsrar båtarna i 
tävlingen samt den officiella sponsorn Volvo. Dessa två olika kategorier av sponsring har 
betydande skillnader och leder i uppsatsen till en mer utförlig inblick i sponsringen i 
Volvo Ocean Race.  
 
Nästa steg var att välja vilka sponsorer som skulle undersökas. Alla inbladande sponsorer 
kontaktades och sedan i brist på tid och evenemang valde vissa utav dem att avstå medan 
vissa valde att deltaga. Att det i slutändan blev två företag av tre som kommer från 
Sverige kan bero på att de kände ett socialt ansvar gentemot en svensk 
universitetsstudent. Det var viktigt för mig att ledningen för de olika sponsringsprojekten 
blev intervjuade då de besitter en överbegripande kunskap och därmed var fullfjädrade 
respondenter till min uppsats.  
 
Inom vetenskapliga sammanhang finns olika variationer och kombinationer av intervjuer. 
Den metod som användes i denna uppsats var telefonintervjuer. Detta berodde på att 
många utav de intervjuade var lokaliserade utomlands. Dock hade personliga intervjuer 
varit att föredra i en kvalitativ undersökning med tanke på att de skapar en informell 
atmosfär där personliga svar främjas. Telefonintervjuer kan tendera att få ett kvantitativt 
resultat (McDaniels & Gates, 2005). Ett annat dilemma med telefonintervjuer är att de 
intervjuade brukar ofta vara begränsade när det gäller hur lång intervjun ska vara 
(Lekvall & Wahlbin, 1993). Detta upplevdes dock inte i denna uppsats då varje intervju 
pågick i cirka trettio minuter.  
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Innan intervjuerna genomfördes skickade jag ut frågorna som jag hade tänkt ställa och 
använda som språngbräda för djupare diskussion. Under intervjuerna skrevs svaren ned 
på papper för att direkt efter intervjuerna renskrivas på en dator.   
 
2.4 Metodkritik 
Att inse svagheter med metoder vid uppsatsskrivande anser jag vara betydelsefullt för att 
kunna förbättra framtida arbeten. Däremot kommer inte all metodkritik återfinnas i detta 
kapitel då redogörelsen enbart är baserad på min personliga åsikt.  
 
Med tanke på att undersökningen är kvalitativ hade en personlig intervju varit fördelaktig 
då personliga attityder och åsikter kommer fram i en sådan miljö. Telefonen blockerar 
uttryck och känslor som kan ha avgörande betydelse för tolkningen i sammanhanget. 
Dock var telefonintervjuer mest lämpligast och att resa i Europa för att träffa de olika 
personerna hade blivit en mycket kostsam undersökning.   
 
Valet av intervjupersoner kan ifrågasättas med tanke på att de representerar 
ledningsnivån. Detta kan innebära att de förmedlade en kunskap som är överbegripande 
och inte så djupgående beträffande sponsring. En lösning på detta vore om jag 
intervjuade ytterligare anställda i sponsringsprojekten med specifika arbetsuppgifter inom 
marknadskommunikation. Dessutom, att enbart intervjua en person på de företag som jag 
utredde säkerhetsställer inte att personen i fråga är representativ för hela företaget.  
 
Slutligen, jag har genomfört studien från ett företagsmässigt perspektiv. Jag har samlat 
information kring deltagande företag och inte deras målgrupper som har medverkat i 
evenemanget. Att ABN Amro anser att en viss aktivitet får en specifik effekt behöver inte 
vara detsamma som målgruppen anser. En undersökning baserad på målgruppen hade 
varit att föredra då detta hade givit mig en djupare kunskap och uppsatsen en större 
tillförlitlighet.   
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3. Teoretisk referensram 
Detta kapitel kommer att handla om de olika koncepten sponsring och 
marknadskommunikation. Dessa två begrepp kommer att analyseras och beskrivas på ett 
utförligt sätt för att ge läsaren de nödvändiga förutsättningarna för att i ett senare skede 
kunna förstå och tolka analysen. Först ut är sponsring.  
 
3.1 Vad är sponsring?    
Det finns olika definitioner för sponsring med de flesta går i samma spår. En definition 
som symboliserar och sammansmälter dessa är; Sponsorship is a contribution to an 
activity by a commercial organisation in cash, or in kind, with the expectations of 
achieving corporate and marketing objectives (Pickton & Broderick, 2005). 
 
I förhållande till denna definition är det av betydelse att poängtera skillnaden mellan 
välgörenhetsdonationer och sponsring. I situationer av välgörenhet är företagen inte 
engagerade för att gynna sin egen verksamhet exempelvis genom ett mediepådrag som 
ger positivt uttryck bland allmänheten. Sponsring däremot är en investering som man 
förväntar sig få tillbaka i form av ökad försäljning, utökad målgrupp, förstärkt varumärke 
(Shaw, 1994).  
 
3.1.1 De olika kategorierna inom sponsring   
Inom sponsring finns det olika kategorier som företag kan sponsra. Det måste inte vara 
sportsliga händelser utan kan även vara kulturella evenemang. Andra kategorier inom 
sponsring kan vara humanitära och sociala projekt, forskning och undervisning, arenor, 
TV och radio samt produktplaceringar (Clark, 1996, Roos, Algotsson, 1996). Sponsring 
av TV och radio och produktplacering är de två som har utvecklats mest under de senaste 
åren (Pickton & Broderick 2005).  
 
Att sponsra ett specifikt TV eller radioprogram besitter fördelen att företag kan inrikta sig 
på en specifik målgrupp och associera varumärket till ett program som är positivt utifrån 
målgruppens perspektiv. Produktplacering är när en sponsor placerar en produkt så att 
den blir sedd i media, exempelvis i filmer. (Roos & Algotsson, 1996, Pickton & 
Broderick, 2005).  
 
För att få en uppfattning om omfattningen på idrottsrelaterade sponsringar kan det 
nämnas att de representerar 70 % av den totala sponsringen (Grönkvist, 1999). Den 
idrottsrelaterade sponsringen är uppdelad i olika dimensioner som presenteras i följande 
text.  
 
Att sponsra individer har blivit ett populärt ämne inom sponsring med tanke på den 
starka fokus som riktas mot enskilda idrottsmän/kvinnor. Dessa personer brukar ofta 
skilja sig från mängden tack vare sin exceptionella talang eller karismatiska personlighet 
och därmed erhålla mer uppmärksamhet. Att sponsra en individ innebär att en person får 
en ersättning i utbyte att stödja en specifik produkt eller tjänst (Shank, 2002). Eftersom 
det bara handlar om en person ligger det en stor risk i denna typ av sponsring, något som 
Adidas har fått erfara när David Beckham beskylldes för förlusten i VM i fotboll mot 
Argentina 1998. Den individuella sponsringen kan också leda till konflikter när 



 13

exempelvis en fotbollspelare spelar i Nike skor medan laget är sponsrat av Adidas 
(Shilbury, Quick & Westerbeek, 2003, Pickton & Broderick, 2005).  
 
Ett annat alternativ är att sponsra ett lag, vilket innebär att en sponsors varumärke 
publiceras på lagets officiella matchställ, bussar, väskor och dylikt. Såsom i den 
individuella sponsringen finns det risker med detta, dock är det mer utspridda med tanke 
på att ett lag behöver inte nödvändigtvis påverkas negativt av en enskild spelares dåliga 
beteende. Ett lag symboliserar team-work vilket många företag använder sig av och 
eftersträvar i valet av sponsring (Shank, 2002) 
 
Ett tredje alternativ är att vara sponsor av ett event och därav få sitt varumärke integrerat i 
tävlingsnamnet. Företaget blir den officiella sponsor och exempel på detta är just Volvo 
Ocean Race, där Volvo Lastvagnar tillsammans med Volvo Cars är sponsorn av 
kappseglingarna. Detta kan innebära att man administrerar tävlingen eller att den sköts av 
en kommitté som i de Olympiska Spelen (Pickton & Broderick, 2005).  
 
Andra typer av sponsring kan vara att man sponsrar prisceremonier eller arenor där 
sportslag har sina matcher. Att sponsra ett stadium är dock en mer allmän fokusering på 
en målgrupp med tanke på att både sportsliga, musikala och företagsmässiga 
arrangemang sker i arenor (Clark, 1996). Ett vanligt förhållningssätt i arenasponsring är 
att sponsra det lokala laget där sponsorerna är verksamma. Denna typ av projekt brukar 
kallas för Good Citizen-sponsring där företagen visar intresse för det geografiska området 
där de är verksamma i och för den lokala befolkningen (Smith, Westerbeek, 2004, 
Grönkvist 1999).  
 
Dessa olika kategorier av sponsring är strukturerade på geografiska plan som illustreras i 
den teoretiska modellen Sports Event Pyramid. Det finns fem olika nivåer som är 
följande; global, internationell, nationell, regional och lokal. Det globala planet innefattar 
den bredaste täckningen i media runt om i världen. Företag som vill ingå i dessa typer av 
evenemang är beredda att investera en stor summa pengar på grund av det starka intresse 
och täckning som finns för tävlingarna, exempel är de Olympiska Spelen eller VM i 
fotboll.  
 
Det internationella planet har en stark täckning i världen men inte genom alla länder. 
Denna typ av sponsring är lämplig för företag som har en mer specifik internationell 
målgrupp. Nationella nivåer på sponsring lockar företag som inriktar sig starkt på en 
målgrupp i ett visst land, som Super Bowl i USA. Regionala sponsringar är lämpliga för 
företag med en kundbas som är starkt kopplad till en viss region. Slutligen, i lokala nivåer 
ingår sponsring där man enbart har intresse av en lokal målgrupp (Shank, 2002).   
 
3.1.2 Motiv och mål  
När sponsorer ingår i olika projekt har de olika motiv och målsättningar med 
investeringen. Däremot har alla sponsorerna en gemensam nämnare i sammanhanget 
vilket är att de strävar efter en positiv avkastning på deras investering. Enligt Shank 
(2002) är de mest framstående förklaringar till varför ett företag involverar sig i 
sponsring följande;  
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- Att öka brand awareness  
- Att förstärka brand loyalty 
- Att omdefiniera och bygga brand image 
- Bygga personliga relationer genom hospitality events  
- Att öka försäljning   
- Att genomföra en strategi beträffande företagskultur och anda  

 
Brand awareness är förmågan att identifiera ett varumärke i såpass hög grad att det kan 
spela en roll vid nästa inköpstillfälle av produkten/tjänsten. Det finns två olika nivåer av 
awareness som är promted awareness och unpromted awareness. Promted awareness är 
när ett företags varumärke visas upp och konsumenten känner igen det. Unpromted 
awareness är när ett varumärke är ”top-of-the mind” av en viss produkt- eller 
tjänstekategori. Den sistnämnda är mer värdefull för företag då den oftare leder till att 
konsumenter går från medvetenhet till aktion och köper företagets produkter/tjänster 
(Pickton & Broderick, 2005).  
 
Brand awareness måste skapas bland målgruppen innan intresse, önskan eller aktion kan 
uppstå. Konceptet är det första steget i en kommunikationskampanj som sponsring och en 
del av exponeringen av varumärket. Dock behöver inte varumärkesexponering 
automatiskt leda till brand awareness (7lap, 2005).  
 
Att förstärka brand loyalty är en utav de vanligare orsakerna för att ingå i sponsring. 
Brand loyalty är den grad av lojalitet en kund har gentemot ett varumärke eller ett 
företag. En konsument som insisterar på ett företags varor/tjänster sprider med stor 
sannolikhet positiv marknadsföring för företaget i sin omgivning samt överger inte 
företaget för en konkurrent i första taget (Pickton & Broderick, 2005).  
  
Om kunder är intresserade av en specifik sport och om ett företag, som de köper 
produkter eller tjänster ifrån, är verksamt som sponsor inom sporten, tenderar de att 
förstärka eller skapa lojalitet till företaget. Alltså en korrekt investerad sponsring gör att 
konsumenter ger tillbaka i form av lojalitet. 
 
Brand image är det totala av förväntningar och värden som är skapade hos konsumenten 
genom marknadskommunikationen samt andra forum där konsumenten har blivit 
exponerad av företaget. Brand image kan komma från varumärkets karaktär, fördelar, 
reklamkampanjer, sponsring, slogans osv. Enligt marknadsföringsikonen David Oglivy 
byggs brand image genom mentala eller psykologiska associationer som uppstår via 
symboler, bilder, färger eller utstakade strategiska satsningar som sponsring (Pickton & 
Broderick, 2005).   
 
Att bygga brand image är ett ömsesidigt samarbete mellan sponsorn och den sponsrade. 
Företaget som sponsrar associerar sig självt till de värden som det sponsrade laget eller 
evenemanget representerar. Därav är det viktigt att företagen väljer att sponsra en sport 
som matchar eller strävar mot önskad brand image (Shank, 2002). De associationer som 
kopplas till sponsorn bygger i sin tur förväntningar på företaget bland målgruppen. De 
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fungerar som ett löfte till målgruppen om att varan/tjänsten uppfyller förväntningarna och 
skulle det inte vara fallet kan konsumenten vara förlorad på lång sikt (Pickton & 
Broderick, 2005).  
 
Att bygga personliga relationer leder till långsiktiga utbyten av erfarenheter, information 
och skapar en stark koppling mellan olika aktörer på marknaden. Relationship marketing 
är ett koncept som illustrerar detta. Att bygga relationer med kunder och anställda ses 
som en viktig strategi i företagsvärlden (Jiffer & Roos, 1999).  
 
Dessa personliga relationer byggs genom hospitality events som innebär att företaget som 
sponsrar har tillgång till en viss plats under den sportsliga händelsen där målgruppen för 
projektet är inbjuden. Företag spenderar enorma summor av pengar på ett få antal VIP-
rum i arenor för att kunna bygga och upprätthålla dessa relationer.  
 
Ett annat motiv för involvering i sponsring är att öka försäljningen i företaget. Dock är 
det viktigt att påpeka att ökad försäljning är ett resultat av det tidigare stadierna; brand 
awareness, brand image, brand loyalty och personliga relationer. Därav kan man påstå att 
en ökad försäljning sker indirekt vid en sponsringskampanj (Shank, 2002). 
 
Ett sista motiv är att bygga en önskvärd företagskultur och företagsanda hos de anställda. 
Att manifestera företagets värderingar i och med sponsring är vanligt. När ett företag 
sponsrar olika lokala evenemang utvecklar de anställda en positiv känsla gentemot mot 
företaget. Sponsring tenderar även att ena anställda i en form av VI-känsla i företaget 
som främjar samarbete och sammanhållning. Vid sammanslagning av olika företag kan 
sponsring av internationella evenemang användas som en plattform för gemensamma 
aktiviteter med syftet att integrera företagen. Slutligen, ett sponsringsprojekt brukar ge en 
känsla av spänning till företaget som raderar den monotona och alldagliga företagsmiljön 
(Shank, 2002). 
 
3.1.3 Kriterier för val av sponsring  
När företag väl bestämmer för att sponsring är den rätta taktiken i deras 
marknadskommunikation analyserar de först om vilka kategorier av sportsponsring som 
kan vara aktuella. Därefter måste de klargöra vilka mål de har med sponsringen för att 
effektivt kunna välja ett objekt.  
 
Enligt Clark (1996) finns det kriterier som bör uppfyllas i och med valet av 
sponsringsobjekt. Att definiera sin målgrupp är viktigt för att kunna välja aktiviteter som 
är fokuserade på den. De associationer som ska kopplas från sponsringen till företaget bör 
innehålla gemensamma attribut för att maximalt påverka sin målgrupp. Det ska finnas ett 
massmedialt intresse för en stor genomslagskraft av exponeringen. Ytterligare 
överväganden som bör funderas kring är förmågan att nå målgrupper genom 
sponsringsobjektets geografiska räckvidd och distributionskanaler samt hur företagen kan 
använda sponsringen i andra marknadskommunikativa åtgärder. (Clark, 1996, Jiffer & 
Roos, 1999).  
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3.1.4 Uppföljning av sponsring  
Att mäta effekterna av sponsring är viktigt, vid jämförelse med målsättningar avgörs det 
om det har varit en positiv avkastning eller inte. Däremot är det problematiskt att mäta 
effekter av sponsring på grund av dens abstrakta natur, till exempel hur man mäter om 
målgruppens attityder har förändrats.  
 
Det finns dock erkända metoder, där de vanligaste är att göra undersökningar bland 
kunder för att se om de har blivit påverkade vid inköpsbeslut av sponsringen, hur deras 
medvetenhet har ökat för företaget, eller se hur försäljningen för företagets 
tjänster/produkter har förändrats under perioden. Dessa undersökningar brukar 
genomföras i form av intervjuer och frågeformulär och bör göras under sponsringen eller 
strax efteråt. Ett annat populärt mätningsinstrument är att mäta antal tillfällen företaget 
har varit i media för sponsringen (Busby 1997).   
 
3.2 Marknadskommunikation  
I många utav fallen beträffande sponsring har företagen ingen större koppling till själva 
sporten som de är kommersiellt engagerade i, exempelvis ABN Amro (bank-segling) 
eller ICA (matvarukedja-fotboll). Därmed är sponsringen en investering som är ämnad 
för marknadskommunikation. I tider av ett överflöd av medie- och reklamkampanjer blir 
det alltmer populärt att kommunicera med marknaden via sponsring (Hagstedt, 1989). 
Genom att utnyttja en specifik sport i marknadsföringen av ett företag, dess produkter 
eller tjänster lyckas de påverka målgruppen i en miljö som klassificeras som positiv 
(Duffy, Hooper, 2003).  
 
3.2.1 Integrerad marknadskommunikation  
Sponsring är integrerbar i marknadskommunikationen genom att konceptet kan användas 
i public relations, reklam, sales promotion, personlig försäljning och intern 
marknadsföring. En synergi inom dessa element i och med sportsponsring ökar den totala 
effekten på målgruppens kunskap, attityd och beteende än vad varje element skulle göra 
för sig självt (Pickton, & Broderick, 2005).  
 
Public relations är ett verktyg för att etablera och upprätthålla goodwill och ömsesidig 
förståelse mellan en organisation och en publik. Public relations formar grunden av 
företagets kommunikation. PR inom sport innebär relationship marketing, klassificera de 
olika intressegrupperna för sponsring och sedan bygga långsiktiga relationer. En annan 
viktig komponent inom PR vid sponsring är media. För att få maximal publicitet gäller 
det att sponsorerna har en god relation med medierna. Däremot är det svårt att kontrollera 
och påverka medier på grund av deras starka självständighet och integritet, vilket har lett 
till att vissa evenemang sköter pressreleaser, presskonferenser och dylikt via egna 
medieföretag (Lagae, 2005).  
 
Reklam är en utav de äldsta och populäraste verktygen vid marknadsföring och innefattar 
att leverera markandskommunikativa budskap till målgrupper. Det viktiga i reklam är att 
formulera företagets budskap i en mening eller i ett koncept. Det vanligaste uttrycket 
inom reklam är att sponsra en individuell stjärna och därefter använda personen i 
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reklamkampanjer, exempelvis David Beckham för Pepsi. Television är den mest effektiva 
plattform för att få ut dessa reklambudskap (Shank, 2002).  
 
Sales promotions är associerat med erbjudanden beträffande ett företags produkter eller 
tjänster, mestadels till förmånliga priser för att locka kunder. Detta är ett kortsiktigt 
verktyg med syftet att öka försäljning och stärka lojaliteten till varumärket. Detta kan 
innebära att vissa erbjudande har negativa effekter på sportsponsring med tanke på att 
den ofta har ett strategiskt och långsiktigt inslag. Den vanligaste aktiviteten av sales 
promotions inom sponsring är tävlingar om produkter eller när en idrottsman/kvinna är 
med vid invigandet av något inom företaget, som en ny produktlinje eller en ny byggnad 
(Clark, 1996, Pickton & Broderick, 2005).  
 
Personlig försäljning innebär att man fokuserar på en direktrelation mellan säljare och 
köpare. Den är ofta anpassad efter individen för att få en så stor träffsäkerhet som 
möjligt. Vad som är intressant med sportsponsring är att publiken har ett personligt 
intresse i sporten enligt modellen 3D permission marketing. Företagen träffar målgruppen 
i en väldigt personlig miljö vilket gör att genomförandet av personlig försäljning 
förenklas (Duffy & Hooper, 2003).  
 
Inom sportsponsring resulterar personlig försäljning i en mer effektiv och kreativ 
marknadskommunikation än vad massmarknadsföring skulle ge. Ett exempel på en sådan 
strategi är när man använder sig av direktpost till kunder med referenser till sponsringen. 
En bank som var sponsor för ett judolag inkluderade grattiskort i brev till sina kunder 
som de i sin tur kunde skicka till judolaget, vilket gav en integration av kunderna i 
sponsringskampanjen (Lagae, 2005).  
 
Intern marknadsföring innebär att man försöker påverka den egna personalen med olika 
kampanjer och strategier. Sponsring kan vara ett sätt att förmedla företagets värden eller 
önskade värden till den egna personal eller att samla en utspridd personal under ett 
gemensamt projekt. Detta kan ha sin grund i en organisation med en stor geografisk 
spridning eller i ett företag där det just skett en integration mellan två olika företag på 
grund av en sammanslagning eller ett uppköp. Sponsring kan även användas i 
sammanhang av rekrytering för att uppmärksamma och locka potentiella medarbetare 
(Clark, 1996).  
 
Detta förhållningssätt till sponsring illustreras av 
Nigel Geach (1998); ”successful sponsorship 
requires a total marketing package. It is not just a 
sticker on a car, a patch on a tennis player; you 
have to integrate it with all your other marketing 
activity”. Denna föreställning förtydligas genom 
nedanstående modell (Clark, 1996, s. 4).   
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Dock är det av betydelse att komma ihåg att integrera en sponsring i företags olika 
marknadskommunikativa verktyg är tids-, personal- och kapitalkrävande. Coca Cola 
spenderade 55 miljoner dollar på att vara den officiella sponsorn av år 2000 Olympiska 
Spel. Men företaget räknar med att de spenderade ytterligare 500 miljoner dollar för att 
integrera och utnyttja deras officiella sponsring i reklam, public relations, sales 
promotion, personlig försäljning och intern marknadsföring (Shank 2002).  
 
3.3 Kritisk granskning av sponsring  
Slutligen i den teoretiska referensramen ämnar jag förklara fördelar och nackdelar med 
sponsring. Läsaren undrar säkert; varför väljer vissa företag sponsring som verktyg för 
marknadskommunikation när det finns många andra fördelaktiga att använda sig av? Hur 
kommer det sig att vissa företag avstår från att engagera sig i sponsring?  
 
3.3.1 Sponsringens fördelar   
Som jag har beskrivit tidigare i kapitlet bakgrund besitter sponsring fördelen att den kan 
användas som grund inom ett företags hela marknadsföring. Sponsring väcker både en 
medvetenhet bland sponsorns målgrupp samtidigt som associationer skapas till sponsorn. 
Sponsringen är effektiv i att inrikta sig på en specifik målgrupp, samt att den kan 
förbättra interna relationer bland anställda.  
 
Hospitality events, är en viktig fördel i och med sponsring. Företagen kan både påverka 
och bygga relationer med kunder, partners, leverantör eller distributörer genom samlade 
aktiviteter kring ett sportarrangemang. Detta beskrivs av Meenaghan (1983) som menar 
på att hospitality events är var företag kan ha face-to-face kontakt med en utvald publik i 
ett unikt socialt sammanhang, och därigenom stärka personliga relationer med 
beslutsfattare, handelskanaler och företagspartners.  
 
Media leverage, är ett koncept som innebär att få täckning i media. Detta är något som är 
intressant för sponsorerna och framför allt för alkohol och tobaksföretag som i vanliga 
fall inte får annonsera i media. Exemplet Swedish Match i Whitbread och Marlboro i 
Formell 1 är två företag som har lyckats i denna aspekt. Dessutom, eftersom de flesta 
sportarrangemang är internationella brukar detta innebära att varumärket exponeras 
utanför nationella gränser vilket är extremt viktigt för multinationella företag (Pickton & 
Broderick, 2005).  
 
Ytterligare, sporter är associerade med känslor som ger sponsorerna en unik mening i 
målgruppens ögon. Sporter väcker oftast känslor som euforis, drama och heroism vilket 
är starka känslor som många företag vill koppla sitt varumärke till (Lagae, 2005). 
Dessutom menar en person vid namn Bill Kallaway att sport är tolkbart och accepterat, 
inga mysterium eller udda förhållningssätt vinklar ett varumärke utan det är simpelt. 
Därmed reducerar sportsponsring misstolkningar och andra diffusa moment vilket kan 
uppstå hos andra marknadskommunikativa inslag (Troelsen, 2005).  
 
3.3.2 Sponsringens nackdelar  
Dock som med de allra flesta projekt finns det negativa aspekter som kan uppkomma. Ett 
stort dilemma i sponsring är mätningen av effekten på sponsring. Det är svårt i dagsläget 
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att bedöma om en viss kampanj har lett till en ny syn bland målgruppen på ett företags 
varumärke och image och i så fall på vilket plan det har skett. Dessutom är det 
problematiskt att bestämma om vilken metod man ska använda sig av för att mäta 
sponsringens effekt.  
 
Sedan finns det målgrupper som hävdar att en sponsring inte påverkar deras inköpsbeslut. 
Detta kan bevisas genom en japansk undersökning som gjordes kring vinter-OS i 
Lillehammer 1996. 212 japanska konsumenter blev tillfrågade och 80 procent ansåg att 
sponsringen inte har haft någon påverkan på deras inköp. Dock finns det kulturella 
skillnader mellan målgrupper för att en liknande undersökning gjordes bland amerikanare 
där flertalet ansåg att inköpsbesluten påverkas faktiskt av de Olympiska Spelens 
sponsorer (Shank, 2002).   
 
En annan anledning är att konsumenterna blir ofta överexponerade av olika varumärken 
och dess budskap, och därav bestämmer sig för att ignorera de olika sponsorerna vid 
tävlingar (Shank, 2002). Formell 1 är ett sådant exempel där varje stall har ett trettiotal 
varumärken på bilen, det kan uppfattas som diffust och ointressant hos målgruppen 
(Pickton & Broderick, 2005).   
 
En risk som kan utvecklas till en nackdel i och med sponsring är konceptet Ambush 
marketing. Ambush marketing är när ett företag medvetet försöker försämra effekten av 
ett annat företags sponsring. Det finns olika strategier inom ambush marketing men de 
mest frekventa är att sponsra medietäckningen av ett visst evenemang men inte själva 
evenemanget, att sponsra en individuell atlet som ingår i ett lag samtidigt som laget har 
andra sponsorer, ett företag kan sponsra en mindre kategori av ett evenemang och sedan 
använda hela i sin brand association eller att ett företag har en parallell reklamkampanj 
samtidigt som en officiell sponsor försöker marknadsföra sig. Denna typ av aktiviteter 
besitter en stor effektivitet och därmed en stor risk för de företag som sponsrar. Däremot 
finns det olika strategier för att förhindra detta, exempelvis att skapa ett unikt koncept, att 
ha exklusivitet på ett evenemang samt att skapa marknadskommunikativa fördelar för 
sponsorer, till exempel mediekampanjer enbart för sponsorer (Duffy & Hooper, 2003, 
Shilbury, Quick & Westerbeek, 2003, Schlossberg, 1996, Blythe, 2000, Pickton & 
Broderick, 2005).  
 
Slutligen, sponsring kan utveckla negativa associationer. Om Nike skulle sponsra en 
idrottsatlet som grips för dopning eller om ett fotbollslag skulle bete sig illa på plan kan 
detta få negativa effekter på sponsringen. Därför är det viktigt att vara medveten om sin 
egna riskprofil, riskgraden på sponsringen för att försöka minska den till minsta möjliga 
(Pickton, Broderick 2005).  
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4. Resultat  
I detta kapitel kommer empirisk data angående Volvo Ocean Race att redovisas. Den 
empiriska datan är baserad på de intervjuer som genomförts i samband med uppsatsen. På 
Volvo intervjuades Anders Löfgren, Commercial Director för Volvo Event Management, 
på Ericsson Ola Rembe, Director of Media Relations och slutligen på ABN Amro 
intervjuades Jan Berent Heukensfeldt Jensen, CEO för Team ABN Amro.  
 
Innan jag mer specifikt går in på varje företag och dess sponsring ämnar jag att beskriva 
kortfattat om vad Volvo Ocean Race är. Detta ger läsaren en nödvändig baskunskap för 
att kunna fördjupa sig inom ämnet.  
 
Vart fjärde år arrangeras den världsomspännande kappseglingen Volvo Ocean Race. 
Tävlingen är betraktad som världens tuffaste, mest krävande seglingstävling och skall 
utgöra ”the premier league of yacht races for professional sailors” (Krantz & Nilson, 
1999). Båtarna består av högteknologi och material som är av den senaste utvecklingen 
och seglarna är rankade bäst i världen. Tävlingen pågår i cirka 8 månader och stannar i 
sju olika hamnar i sju olika länder. 2006 års tävling stannar bl.a. i Göteborg, Kapstaden, 
Rio de Janeiro.  
 
4.1 Volvo  
Volvo är ett företag som historiskt sett varit engagerad i sponsring och besitter därmed en 
stor erfarenhet i ämnet. Framför allt har tennis, golf och hästsporter varit frekventa 
sponsringsobjekt då intresset bland målgruppen har varit stort för dessa sporter. Dock är 
sporterna, särskilt tennis, väldigt dyra att sponsra och företaget började då analysera 
andra sporter som kunde vara uppskattade av målgruppen.  

Volvo hade tidigare varit engagerad i seglingssammanhang, fast då på ett lokalt plan i 
Göteborg genom seglingstävlingar i Marstrand. När företaget uppmärksammade 
Whitbread Round the World Race bestämde sig Volvo för att vara Trophy sponsor i 
tävlingen. Senare kom en öppning för att bli officiell sponsor och arrangör då Whitbread 
var till salu.  

Vid detta tillfälle iscensatte Volvo tillsammans med företaget Sports Marketing Surveys 
en undersökning för att bedöma om tävlingen mötte Volvos krav. De identifierade styrkor 
och svagheter med Whitbread för att kunna utforma effektiva markandsförings- och 
mediestrategier vid framtida evenemang. Företagen utforskade vilka värden som 
associerades till tävlingen och segling som sport samt vilken avkastning som skulle vara 
realistisk på en investering i förhållande till medievärde och marknadsföringsvärde. När 
dessa undersökningar hade genomförts bestämde sig Volvo för att ta över evenemanget.  

Detta ledde till att AB Volvo tillsammans med Ford-ägda Volvo Cars är officiella 
sponsorer av Volvo Ocean Race1. De två företagen står för vardera 50 % av investeringen 
i Volvo Ocean Race och det är samarbetsprojektet Volvo Event Management i 
Southampton som är ansvarig för arrangemanget.  
                                                 
1 I texten kommer dessa två företag att gå under en och samma benämning; Volvo.  
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4.1.1 Kategorier av sponsring  
Volvo är engagerade i kultursponsring men det mesta av deras investeringar inom 
sponsring hamnar inom sport. Inom ämnet sport finns det väl differentierade sporter från 
diskus till fotboll som är potentiella sponsringsobjekt. Därefter inom en viss sport kan 
företagen sponsra en individ, ett lag eller en hel tävling (Pickton & Broderick, 2005). 
 
En viktig aspekt för Volvos involvering i Volvo Ocean Race är att företaget sponsrar hela 
tävlingen, de är inte ansvariga för ett specifikt lag och dess motgångar/framgångar. Volvo 
sköter därmed administrationen och utformningen men även produktionen av TV och 
bilder på båtarna under seglingen. Volvo Event Management har antagit ett unikt 
förhållningssätt i denna aspekt som minskar riskerna för de andra båtarnas prestationer. 
De har valt att ge lika mycket TV tid för alla båtarna oavsett placering ute på haven till 
skillnad från många andra sporter där stor fokusering ligger på vinnarna. Volvo Event 
Management bestämmer även, dock med inverkan från de andra båtarnas sponsorer, i 
vilka hamnar båtarna stannar i.  
 
4.1.2 Motiv och Mål  
Eftersom Volvo arrangerar hela tävlingen kan Anders Löfgren berätta att motiven för att 
ingå i Volvo Ocean Race är differentierade bland sponsorerna och en utveckling sker 
inom detta segment. I år har Disney genomfört en sponsring med ett motiv som tidigare 
inte existerat, de sponsrar båten Pirates of the Carribean för att marknadsföra filmen 
”Pirates of the Carribean”. Volvos motiv med tävlingen är att medietäckningen är stor för 
evenemanget och därmed blir varumärkesexponeringen till målgruppen omfattande. För 
att ge läsaren en uppfattning om medievärdet i och med tävlingen presenteras följande 
diagram;  

Källa: Impact Study (2002), Volvo Event Management.  
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De olika bokstäverna under staplarna representerar de olika sponsorerna som var med i 
Volvo Ocean Race 2002. Med tanke på att kapitalinvesteringen för att vara huvudsponsor 
för en båt ligger kring 13-15 miljoner dollar kan vi skåda en positiv avkastning 
beträffande medievärdet.  
 
Exponeringen som kommer med ett högt medievärde är tänkt att leda till att Volvo 
associeras med värdena som Volvo Ocean Race förmedlar och bygger på företagets brand 
image. Efter en undersökning som genomfördes på initiativ av Volvo Event Management 
bland olika typer av målgrupper kom man fram till att dessa var värdena som kopplades 
till tävlingen;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Impact Study (2002), Volvo Event Management.  
 
Det är viktigt att poängtera att för att kunna implementera dessa värden till brand image 
måste företagen gå igenom stadiet för brand awareness först. Men Anders Löfgren menar 
att Volvos varumärke är redan erkänt världen över att detta inte fyller någon funktion.  
 
Det finns även dotterbolag inom AB Volvo som har direkt koppling till segling; Volvo 
Penta, som säljer båtmotorer. Detta företag hoppas på att öka direkt försäljning i och med 
tävlingarna. Ett sista men väldigt betydelsefullt motiv är möjligheten till att samla kunder, 
partners, anställda och andra intressenter till en händelse för att främja personliga 
relationer.  
 
Sammanfattningsvis föredrar jag att citera ett evenemang, GP-fyrverkerierna, som är 
motsatsen till Volvo Ocean Race för att förklara för läsaren att valet var enkelt enligt 
Anders Löfgren. Göteborgs Postens fyrverkerier i hamnen i Göteborg under nyårsafton är 
det jag beskriver. Fyrverkerierna håller på i cirka 20 minuter, det är en liten målgrupp 
som uppmärksammar evenemanget, media har inget större intresse av händelsen, det är 
på ett lokalt plan och det finns ingen möjlighet att nätverka med åskådarna.  
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4.1.3 Integrerad marknadskommunikation  
Anders Löfgren menar att sponsring som koncept är mer värdefullt än exempelvis enbart 
reklam då sponsring kan utnyttjas för andra marknadskommunikativa åtgärder. Volvo 
Cars har använt sig i viss mån av Volvo Ocean Race för att marknadsföra lanseringar av 
nya sportigare bilar där företaget vill koppla fordonen till värdena äventyr, naturvänlig, 
snabb och utmanande bil.  
 
AB Volvo däremot har stora och få kunder som köper deras lastbilar och båtmotorer. 
Därav är det viktigare för AB Volvo att skapa bra affärsrelationer i och med evenemanget 
och inte en allmänriktad reklamkampanj. För att bygga dessa affärsrelationer satsar AB 
Volvo mycket på hospitality events.  
 
Ett vanligt hospitality event i Volvo Ocean Race består i att exempelvis AB Volvo bjuder 
in existerande eller potentiella kunder och partners vid de olika stoppen i hamnarna. Där 
erbjuds målgruppen en upplevelse i form av träffar med seglarna och de har möjlighet att 
segla med båtarna samt att de får analyser, taktiska och tekniska uppvisningar av 
tävlingen. Dessutom har Volvo företagspresentationer, produktpresentationer och 
nätverksträffar i samband med tävlingarna. Ytterligare, Volvo Cars arrangerar en tävling 
där vinnaren har chansen att vinna en bil. Enligt Anders Löfgren har detta varit väldigt 
effektivt då de olika Volvo har skapat och förstärkt relationer med alltifrån leverantörer 
till slutkunder. 
 
Volvo bjuder även in egna anställda till tävlingarna, där det sista stoppet i mitten av juni i 
Göteborg kommer att bli det största interna evenemang med tanke på att huvudkontoret 
ligger i staden. Dessutom är Volvo anställda rekommenderade att följa tävlingarna på 
hemsidan.  
 
4.1.4 Uppföljning av Volvo Ocean Race  
Att uppfölja satsningen i Volvo Ocean Race är ett viktigt inslag för Volvo. Både för att 
mäta sin egen avkastning på investeringen men också för att hitta argument och bevis för 
att locka nya sponsorer vid framtida tävlingar.  
 
Anders Löfgren medger att mäta sponsringens effekt är ett svårt dilemma; ”Hur mäter 
man till exempelvis hur attityden har förändrats gentemot Volvo när 300 000 personer 
går runt i Volvo Ocean Race kepsar?”. Det Volvo gör är att mäta täckningen i media 
samt att slumpmässiga intervjuer via telefon och Internet genomförs med syftet att 
uppskatta brand exposure och brand awareness.  
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4.2 Ericsson  
Telekombolaget Ericsson är inblandat i flera sporter där deras policy är att hitta miljöer, 
sammanhang där företaget kan förbättra kundrelationer. Ericsson är engagerat i 
motorsport, segling, musik, hästhoppning och tennis. De sponsrar även två 
idrottsanläggningar, en i Australien och en i USA.  
 
Ericsson är huvudsponsor för en utav båtarna i Volvo Ocean Race som är döpt efter 
företagsnamnet till Ericsson Racing Team. Bolagen SonyEricsson och designföretaget 
Semcon är partners på samma båt. Ericsson har anlitat expertis för aktiviteterna i Volvo 
Ocean Race i och med konsultföretaget Atlant Ocean Racing2.  
 
4.2.1 Kategorier av sponsring 
Ericsson har valt att sponsra en båt och ett team. Båten har inte presterat särskilt bra 
under tävlingen och ligger långt ner i sammandraget samt att en skipper har blivit utbytt 
under kappseglingarna3 (www.volvooceanrace.org).    
 
Däremot i en intervju med Dagens Nyheter med Bert Nordberg, försäljningsdirektör 
Ericcson menar han på att Ericsson drar en skarp linje mellan det sportsliga och det 
professionella och säger att många utav kunderna vet inte hur båten presterar i tävlingen 
(www.dn.se). VD Carl-Henric Svanberg fortsätter, ”även om båten har gått dåligt 
sportsligt så har kundintresset för evenemanget varit tillfredställande vilket går ihop med 
målet i tävlingen; att locka kunder” (www.di.se).  
 
4.2.2 Motiv och mål  
Ericssons motiv till att sponsra en båt i Volvo Ocean Race består i att bygga nya 
affärsrelationer och förstärka gamla. Att expandera är det slutliga målet och för att nå dit 
tror Ericsson på hospitality events. I vanliga fall brukar Ericsson få upp till 15 minuter 
med ledningen av en potentiell eller existerande kund och hinner därmed inte bygga 
någon vidare relation. Men genom Volvo Ocean Race får Ericsson ibland upp till 2 
timmar med beslutsfattare som VD: n och denna kvalitetstid med kunderna är väldigt 
viktig för Ericsson. I år har kundaktiveringen varit över förväntan med anledningen av 
hög uppslutning och de har ofta varit VD: ar eller finanschefer på besök. Detta har också 
lett till att Ericsson- chefer på olika nivåer har mött flera av sina kunder. 
 
Att förmedla värdena hos kappseglingen till sin egen verksamhet är ett annat motiv i 
kampanjen. Det är meningen att de anställda ska kunna få en affärsförståelse för 
evenemanget och applicera det till Ericsson.  
 
Geografiskt är tävlingen unik och med tanke på att Ericsson har globala kunder är det ett 
positivt evenemang. Dock poängterar Ola Rembe att många utav deras kunder är på 
resande fot och därav har var stoppen i hamnarna sker inte någon större betydelse. 
Däremot är det viktigt att stoppen sker på alla olika kontinenter.  

                                                 
2 Atlant Ocean Racing är ett konsultföretag inriktat på att arrangera seglingar i Volvo Ocean Race. Det 
drivs av seglingsveteranerna Johan Sahlén och Richard Brisius.   
3 En skipper är själva chefen ombord på segelbåten och personen styr båten.  
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4.2.3 Integrerad marknadskommunikation  
Vad som är viktigt att poängtera angående Ericssons inblandning i tävlingen är att 
Ericsson inte har så många kunder – operatörsföretag i antal runt om i världen. I grova 
drag brukar man säga att de är cirka 2000. Detta har lett till att Ericsson har begränsade 
möjligheter för integration av sponsringen i sin marknadskommunikation eftersom den 
mestadels innefattar business-to-business.   
 
Ericsson anordnar hospitality events för kunderna där Ericsson erbjuder dem sociala 
aktiviteter kring segling men även företagsmässiga aktiviteter som seminarium och 
demonstrationer av deras produkter/tjänster. De visar framför allt tekniken bakom 
mobilportalen som Ericsson sköter i tävlingarna och deras 3G nät. Uppsättningen som 
Ericsson har på telekommässor har starkt influerat uppsättningarna under Volvo Ocean 
Race. Ericsson har också försökt att sälja sig som företag till finansmarknaden genom 
Volvo Ocean Race. Deras årliga analytikermöte med cirka 150 investerare och analytiker 
arrangerades i New York i samband med starten av den följande sträckan för 
seglingsteamet.  
 
Företaget försöker att engagera sin egna personal kring Volvo Ocean Race genom att 
skapa en affärsförståelse för evenemanget hos personalen och förmedla affärsbudskapet 
som tävlingen förmedlar. Detta affärsbudskap innebär professionalism, team-work, hög 
konkurrens och det är under extrema och tekniskt avancerade former affärerna sker. 
Enligt Ola Rembe är detta en beskrivning av Ericsson och dess omgivning på marknaden. 
Ericsson bjuder även in sina anställda till evenemangen. I Baltimore samlades Ericssons 
bästa säljare i världen och i det näst sista stoppet Portsmouth är cirka 3000 engelska 
medarbetare välkomna till en familjehelg som Ericsson anordnar.   
 
4.2.4 Uppföljning av sponsring  
Ericsson uppföljer evenemanget genom mätningar både plats och utanför själva Volvo 
Ocean Race där de helt enkelt frågar kunderna vad de tycker om projektet. Ericsson 
mäter även internt om hur den egna personalen uppfattade evenemanget genom 
frågeformulär. Slutligen mäter företaget exponeringen av varumärket i media under 
tävlingarna.   
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4.3 ABN Amro  
Den holländska storbanken ABN Amro är involverade i många sponsringsprojekt. De 
sponsrar en ATP turnering i tennis i Rotterdam och det holländska fotbollslaget Ajax. 
Genom ett dotterbolag sponsrar de även Chicago Marathon och basebollaget Chicago 
White Sox. Företaget är även involverat i sponsringsprojekt av kultur som National 
Gallery i London och Australian Chamber Orchestra.  
 
ABN Amro sponsrar två båtar i årets Volvo Ocean Race och båten ABN Amro One har 
redan vunnit tävlingen i det totala poängsammandraget. Team ABN Amro är 
organisationen som sköter involveringen i Volvo Ocean Race och de består av cirka 35 
personer där ett eget produktionsteam och marketing communications team ingår. 
Produktionsteamet har hand om fotografier och intervjuer på land som senare distribueras 
till media och interna ändamål för att ge de anställda möjlighet att följa tävlingen medan 
marketing communications avdelningen tar hand om evenemangets 
marknadskommunikation.  
 
4.3.1 Kategorier av sponsring  
ABN Amro har en unik ställning i tävlingen genom att de sponsrar två båtar. På ABN 
Amro One består av erfarna och professionella seglare medan ABN Amro Two består 
mer utav ”second generation” för att utvecklas och ta lärdom av båt nummer ett i 
tävlingen.  
 
Anledningen till ABN Amro sponsrar lag och inte evenemang är att de vill förmedla 
lagens värden till målgrupperna. Att kunder och andra intressenter får träffa seglarna är 
extremt viktigt enligt Jan Berent Heukensfeldt Jensen. De fungerar som ambassadörer 
och profiler för företaget ABN Amro. Däremot vad ABN Amro har fått erfara i och med 
sponsringen av ett lag är risken för negativ publicitet. I maj månad föll den holländska 
seglaren Hans Horrevoets av en utav båtarna i tuffa väderförhållanden, de lyckades 
inhämta honom från havet men inte att återuppliva honom. Detta gav en dyster effekt på 
sponsringen genom negativ publicitet och trist anda i teamet och i företaget, båten 
övervägde till och med att avsluta tävlingarna men bestämde till slut att man skulle 
slutföra dem. 
 
4.3.2 Motiv och Mål   
ABN Amros största mål med projektet är att skapa och förstärka företagets brand image. 
De värden som tävlingen associerar som ABN Amro önskar bli kopplade med är 
innovation, team-work, utmaningar, integritet, respekt och professionalism. Ytterligare 
motiv med att sponsra är att skapa en plattform för enhet bland de olika målgrupperna. 
Denna plattform för kommunikation, nätverksbyggande och marknadsföring ske leda till 
mer kunder och mer affärer enligt Jan Berent Heukensfeldt Jensen.  
 
ABN Amro tyckte att det kändes naturligt att engagera sig i Volvo Ocean Race då 
stoppen som tävlingen skulle anlända till var bland annat Brasilien, USA och Holland där 
företag har stark koppling till. Dessutom har många olika banker engagerat sig inom 
sponsring av just kappsegling och ABN Amro ville inte tappa konkurrens inom denna 
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aspekt. Tidigare involvering inkluderar United Bank of Switzerland, Deutsche Bank och 
den svenska banken SEB.  
 
Deras målgrupp, som består av privatpersoner, företag och finansiella institutioner, i 
evenemanget är bred och tack vare Volvo Ocean Race stora medietäckning och 
geografisk positionering kan alla nås mer eller mindre.  
 
4.3.3 Integrerad marknadskommunikation  
ABN Amro anser att integrationen av sponsring inom de andra marknadskommunikativa 
verktygen är avgörande för ett engagemang som Volvo Ocean Race. ABN Amro skiljer 
sig markant från Volvo och Ericsson inom ett utav dessa verktyg och det är reklamen. 
Företaget använder sig mycket av sponsringen i sina reklamkampanjer, där den mest 
betydelsefulla är stora planscher med bilder på båten runt om världens flygplatser.  
 
ABN Amro arrangerar hospitality events för kunder. Huvudsyftet för ABN Amro under 
dessa events är att ena intressenter med företaget och främja relationship marketing. De 
anordnar evenemang för kunder och partners där de visar upp sina produkter och tjänster 
i form av presentationer. Vad företaget har gjort till en standard vid stoppen är att bygga 
egna restauranger som fungerar som en mötesplats för involverade personer. Där kan 
kunder, seglare, partners och anställda träffa varandra och nätverka. Denna miljö har varit 
mycket lyckad och det har funnits en öppen atmosfär inom restaurangerna.   
 
Alla account managers inom koncernen har fått uppgiften att förmedla tävlingarna till de 
anställda som alltid varit inbjudna till evenemangen. Dessutom rekommenderades, vilket 
också inträffade, varje affärsenhet inom företaget att spendera kapital på projektet som 
var utöver budgeten Team ABN Amro fick till sitt förfogande.  
 
Sedan har ABN Amro reklamkampanjer gentemot anställda för evenemanget för att 
upplysa och påminna dem om seglingarna. Till exempel, på ABN Amros investment 
banking kontor i London finns det utställningsmaterial i entrén med information om 
tävlingarna. Resultatet är enligt Jan Berent över förväntan och han ser inget annat 
evenemang som kan ena och föra samman alla ABN Amros kontor världen över med 
anställda som pratar 20 olika språk på ett smidigare sätt för att genom att ena alla kring 
sporten försvinner kultur- och språkbarriär (Pickton & Broderick, 2005).  
 
4.3.4 Uppföljning av sponsring  
Denna kategori är mycket lik Ericssons och Volvos genom att ABN Amro följer upp 
genom frågeformulär till anställda om hur evenemanget har varit, och hur det skulle 
kunna göras bättre samt att antalet träffar i media mäts (Jiffer & Roos, 1999). En mätning 
av antal träffar i media beräknas likaså.   
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5. Analys och diskussion  
I detta kapitel kommer jag att analysera den empiriska datan med hjälp av de teorier som 
beskrivits i den teoretiska referensramen.  
 
5.1 Kategorier av sponsring i Volvo Ocean Race 
Volvo, Ericsson och ABN Amro är alla sponsorer i Volvo Ocean Race. Däremot har de 
investerat i olika kategorier av sponsring, där Volvo skiljer sig mest markant. Volvo är 
officiell sponsor och står som arrangör för seglingstävlingarna. En utav anledningarna till 
att Volvo ingår i denna typ av sponsring är att företaget får sitt varumärke publicerat i 
tävlingsnamnet, vilket i sin tur får positiv effekt på antalet träffar i media. Genom denna 
investering riskerar Volvo inte att bli utmanövrerad av andra varumärken och deras 
företag då Volvo alltid har exklusivitet på kappseglingsnamnet och därmed uppfyller de 
strategiska kriterierna för sponsring (Pickton & Broderick, 2005). 
 
Att sponsra ett evenemang besitter ytterligare en fördel i och med riskspridningen. Volvo 
behöver inte vara orolig för att en viss båt underpresterar utan de kan förlita sig på att 
några båtar alltid kommer att öka spänningen och uppmärksamheten för tävlingen 
(Shank, 2002). Däremot är sporten extrem och de tävlar under tuffa förhållanden vilket 
ökar riskerna för skador och till och med dödsfall. I årets tävling inträffade just det senare 
när en besättningsman på ABN Amro 2 föll av båten. Detta skapade en negativ 
association till tävlingen och säkerheten ifrågasattes. Säkerhet är grunden i Volvos 
varumärke och eftersom de är arrangörer av tävlingen skadade händelsen varumärket och 
dess image.   
 
Volvo sköter som sagt administrationen och utformningen men även produktionen av TV 
och bilder på båtarna under seglingarna. Volvo har därmed möjlighet att maximera sin 
investering genom att bestämma huruvida tävlingen ska visas i media. Detta har reducerat 
osäkerheten i sponsring kring ett beroende av media (Shilbury, Quick & Westerbeek, 
2003). Volvo Ocean Race har arbetat fram ett unikt förhållningssätt inom sportsponsring 
som minskar riskerna för de enskilda båtarnas sponsorer. Volvo Ocean Race ger alltid 
lika mycket TV tid för alla båtarna oavsett placering i seglingarna. Det leder till att 
sponsorerna får en jämnare varumärkesexponering i media oberoende av sportsliga 
prestationer (Shank, 2002). Detta gynnar bland annat Ericsson som har haft stora problem 
med båten och mindre bra sportsliga prestationer.  
 
Att sponsra en båt har andra egenskaper än att sponsra ett enskilt evenemang. Vad som är 
viktigt vid sponsring av en båt är att välja ett representativt lag (Krantz & Nilson, 1999). 
De kommer att representera företaget under många företagsträffar och presentationer vid 
stoppen i hamnarna (Shank, 2002). En risk med seglarna är att den stora fysiska 
påfrestning som inträffar under seglingarna kan göra att de motvilligt ställer upp för 
aktiviteter med företagspartners under vilodagarna.  
 
Dessutom är lagen bevakade av media, som inte Volvo är ansvariga för, när de väl 
kommer till land. Detta får effekten att intresset är störst på de vinnande båtarna och de 
båtar som inte presterar bra hamnar i skymundan. Detta är en stor risk som kan inträffa 
vid sponsring av ett lag (Pickton & Broderick).  
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5.2 Varför är företagen sponsorer i Volvo Ocean Race  
Volvo, Ericsson och ABN Amro får ett hundratal förfrågningar varje år om att ingå i 
olika sponsringsprojekt och de väljer bara ut ett fåtal, varav ett är Volvo Ocean Race. 
Dessa företag har olika verksamheter, målgrupper och strategier men har alla valt 
seglingstävlingarna, vilket innebär att Volvo Ocean Race erbjuder dem något unikt och 
fördelaktigt.  
 
Att skapa eller att öka brand awareness har inte varit fullt prioriterat av de olika 
företagen. Alla tre menar på att de redan är starkt etablerade bland potentiella kunder. 
Dessutom har Ericsson, AB Volvo och delar av ABN Amro ett fåtal stora kunder och 
inom deras branscher finns det inte så många aktörer, vilket gör att kunskapen om de 
olika företagen existerar redan. Det finns två olika nivåer inom brand awareness, promted 
och unpromted. Att uppnå unpromted awareness är att föredra genom att den leder till att 
konsumenten går från medvetenhet om företaget till att köpa produkter/tjänster från 
företaget (Pickton & Broderick, 2005).   
 
Det är av betydelse att vara medveten om att exponeringen av företagen i Volvo Ocean 
Race inte behöver automatiskt leda till en ökad brand awareness (Shank, 2002). Utan det 
sker genom olika aktiviteter kring sponsringen (Pickton & Broderick, 2005). Därav borde 
företagen fokusera mer på detta motiv. Detta illustreras i följande diagram där A-G är de 
olika huvudsponsorerna från 2002 års tävling och wave 1 symboliserar starten av 
tävlingen och wave 2 slutet. Läsaren kan utskilja skillnader i ökning mellan olika företag, 
vilket innebär att vissa har presterat bättre i den här aspekten än andra.  

 
 
Källa: Impact Study (2002), Volvo Event Management.  
Däremot kan man dra slutsatsen att alla företagen hade en positiv ökning i både promted 
och unpromted awareness vilket innebär att företagen presterar överlag bra i den här 
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aspekten. Fast detta kan bero på att evenemanget Volvo Ocean Race pågår i 8-9 månader 
och därmed ges chansen till målgruppen att lära sig om de olika sponsorerna.  
 
Ericsson genomför löpande undersökningar hos sina existerande och potentiella kunder 
om vilka sporter de är intresserade av. Eftersom de är involverade i Volvo Ocean Race 
har kunder uttryckt intresse för seglingstävlingarna. Genom att då sponsra en båt 
utvecklas en lojalitet hos kunderna till företaget (Pickton & Broderick, 2005). 
 
ABN Amros största mål med projektet är att förstärka företagets brand image. Innan de 
valde att sponsra Volvo Ocean Race hade de ett antal värden som de ville koppla till 
deras brand image. Dessa värden var representerade i Volvo Ocean Race och då valde de 
att sponsra sporten som matchade deras önskade brand image (Shank, 2002). ABN Amro 
ämnar att bli associerade med; innovation, team-work, utmaningar, integritet, respekt och 
professionalism. Dessutom, genom att sponsra två båtar, där den mer erfarna hjälper den 
mindre erfarna, är de även ute efter att bli associerade med värdena ledarskap, utveckling 
och vägledning.  
 
Att bygga en brand image baserad på ovanstående värden är även en strategi som 
Ericsson strävar efter. Ericsson poängterar dock att sponsringsobjektets förmedlande av 
dessa värden är huvudsakligen till för de anställda medan ABN Amro vill förmedla dem 
externt. Genom att de applicerar värdena till organisationen hoppas Ericsson på ett mer 
konkurrenskraftigt företag.  
 
En utav Volvo Ocean Race unika attribut är att hospitality events är starkt integrerade i 
tävlingarna med hjälp av de olika hamnstoppen. Evenemanget ger möjlighet att fysiskt 
träffa målgrupper och skapa relationer i ett sammanhang som målgruppen associerar till 
något intressant och positivt. De allra flesta i målgruppen som medverkar på plats är där 
på sin fritid vilket gör miljön personlig samt att hade de inte haft ett intresse i sporten, 
skulle de förmodligen inte ha deltagit. Detta ställer väl överens med teorin kring 3D 
permission marketing (Duffy, Hooper, 2003).  
 
I en jämförelse med andra sportsliga evenemang är Volvo Ocean Race geografiskt unik.  
Seglingen är världsomspännande och båtarna stannar i flertalet världsdelar. Det lämpar 
sig för internationella koncerner och har varit ett utav motiven i att engagera sig i Volvo 
Ocean Race för alla tre företag. Volvo Ocean Race positionerar sig på den internationella 
nivån i Sports Event Pyramid. För att evenemanget ska motsvara global nivå gäller det att 
den har en global täckning och attraherar alla olika samhällskikt (Shank, 2002).  
 
Att Volvo Ocean Race attraherar alla olika samhällskikt är inte riktigt uppfyllt. För om 
läsaren går tillbaka till diagrammet, som visar de olika värdena tävlingen associeras med, 
upptäcker man elitism. Seglingstävlingarna Volvo Ocean Race har en tendens att vara ett 
evenemang för överklassen i samhället. Enligt Anders Löfgren är det väldigt tydligt i 
utlandet där själva sporten segling har en stark koppling till överklassen. Detta kan både 
vara till företagens nackdel och fördel. Nackdelen är att överklassen i olika länder är en 
väldigt liten grupp av personer, vilket gör att företagen inte berör speciellt många i sin 
sponsring. Däremot har näringslivstoppar, som ofta tillhör överklassen, ett särskilt 
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intresse till sporter som tennis, golf och segling. Därav är Volvo Ocean Race lämpligt för 
Ericsson där de eftersträvar kvalitativ tid med VD: ar på olika företag.  
 
Sammanfattningsvis föredrar jag att citera Anders Löfgren jämförelse med motsatsen till 
Volvo Ocean Race, Göteborgs Postens nyårsfyrverkerier, för att belysa varför företag bör 
sponsra seglingarna. ”Fyrverkerierna håller på i cirka 20 minuter, det är en liten målgrupp 
som uppmärksammar evenemanget, det är på ett lokalt plan, media har inget större 
intresse av händelsen och det finns ingen möjlighet att nätverka med åskådarna.”  
 
Däremot är det inte sagt att alla företag vill sponsra i Volvo Ocean Race. Enligt Anders 
Löfgren har de mött många företag som har tackat nej och de vanligaste anledningarna är 
att målgruppen för evenemanget passar inte företaget, att investering är för omfattande i 
kapital och tid eller att sponsring förekommer inte i vissa företag.  
 
5.3 Integrerad marknadskommunikation  
I Volvo Ocean Race är de olika sponsorerna väldigt aktiva. De aktiverar sina sponsringar 
på ett omfattande sätt och bevisar att sponsringen kan integreras i Public Relations, 
reklam, sales promotion, personlig försäljning och intern marknadsföring. 
 
Teorin indikerar att Public Relations är grunden för företagets kommunikation och en 
utav de mest viktigaste komponenterna i detta koncept är att ha en god relation med 
medierna (Pickton & Broderick, 2005). Trots att Volvo Ocean Race är ansvariga för 
distributionen av media under seglingarna på haven, är det av avgörande betydelse att 
medierna publicerar material för att få en så stor medietäckning som möjligt. Volvo 
Event Management bearbetar medierna regelbundet och försöker marknadsföra tävlingen 
så att den ska skapa så stort intresse som möjligt. Detta är förmodligen en utav 
anledningar till att Volvo Event Management utmålar tävlingen som en utav de tuffaste 
inom sport och visar bilder där det är enorma vågor och hårda väderförutsättningar för 
seglarna just för att öka spänningen bland åskådarna.    
 
ABN Amro skiljer sig från Volvo och Ericsson inom ett utav dessa verktyg och det är 
reklamen. ABN Amro publicerar reklamplanscher med bilder på båtarna tillsammans 
med ledord som ”team-work, sustainability, professionalism, innovation, competitive”. 
Dessa finns på flygplatser världen över och är även planerad inom andra kampanjer. 
Genom dessa kampanjer är förhoppningen att förstärka brand image. Volvo Cars, som 
står för halva sponsring inom Volvo Event Management, använder sig också i en viss 
mån av sponsringen i deras reklamer för bilar.  
 
Sales promotions är det verktyg som är minst integrerat i sponsringen hos de olika 
företagen. Däremot har Volvo ett sådant engagemang då de i hamnarna arrangerar 
tävlingarna där vinnaren har chansen att ta hem en bil och mobilföretaget SonyEricsson 
har en båtpaviljong med olika säljerbjudanden för mobiltelefoner. Dessa två typer av 
aktiviteter är de vanligaste av sales promotion inom sponsring (Clark, 1996).  
 
Personlig försäljning som innebär att man investerar i att bygga relationer med 
målgruppen, är högst aktuellt för företagen i Volvo Ocean Race (Lagae, 2005). Vid 
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stoppen i de olika hamnarna anordnar de hospitality events. Det är under dessa event 
relationer byggs för framtida samarbete och affärer. Ericsson arbetar i långa cykler, de 
skriver till exempel kontrakt på utbyggande av telefonnät gällandes i cirka 10-15 år, och 
då är det extremt viktigt att bygga starka affärsrelationer. Detta illustreras i konceptet 
relationship marketing som enligt Wim Lagae (2005) är det mest primära vid personlig 
försäljning.  
 
Alla de tillfrågade företagen anser att de interna aspekterna av tävlingen är väldigt 
viktiga. De bjuder in anställda till olika evenemang, låter dem få investera i projektet osv. 
för att integrera dem i sponsringen. Syftet med detta är oftast att antingen förmedla 
värdena som Volvo Ocean Race förmedlar till organisationen eller för att sammansvetta 
personalen under ett gemensamt evenemang. Företagen som intervjuades beskrev dessa 
två syften som om de vore det enklaste och följdfrågorna gav inte mycket information. 
Att förmedla värden till en organisation kan vara problematiskt då de redan finns 
etablerade (Linstead, Stephen, Fulop, Liz & Lilley, Simon, 2004). Samt hur lyckas ett 
företag bygga upp en VI-känsla kring en aktivitet då segling inte väcker intresse hos alla 
inom företaget.  
 
5.4 Uppföljning av sponsring  
Att mäta utfallet för investeringen är betydelsefullt för att se om uppsatta mål har blivit 
genomförde och vad företaget kan lära sig inför nästa gång (Shilbury, Quick & 
Westerbeek, 2003). De intervjuade företagen fokuserar på att mäta exponering i media, 
vilket är missledande då exponering inte automatiskt leder till brand awareness som i sin 
tur leder till lojalitet. Det viktiga är att mäta attityder hos målgruppen vilket hänger ihop 
med verktygen personlig försäljning och intern marknadsföring.  
 
Detta gör företagen men det finns fortfarande inte någon erkänd eller effektiv metod för 
detta. Utan de tre företagen använder sig av frågeformulär till slumpmässigt utvalda 
personer i målgrupperna. Dessa enkäter ger en indikation på hur avkastningen på 
projektet kan mätas (Busby 1997).   
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6. Slutsats  
Begreppet sponsring är unikt i marknadskommunikativa sammanhang med tanke på att 
det kan integreras och användas effektivt i företagets heltäckande marknadsföring. Public 
Relations, reklam, sales promotion, personlig försäljning och intern marknadsföring kan 
alla utnyttjas vid implementering av sponsring. Genom sponsring kan ett företag 
exponera sitt varumärke för allmänheten genom olika kanaler samt att målgruppen 
kommer i framtiden associerar det specifika företaget till de värden som sporten 
förmedlar.  
 
Volvo Ocean Race är en krävande världsomsegling. Den innehåller de bästa seglarna och 
de svåraste förutsättningarna. Därav har olika värden utvecklats för sporten som 
innefattar: teamwork, utmaning, äventyr, professionalism, hängivelse, natur, dynamik, 
prestige och spänning. Detta är värden som många företag strävar efter att koppla till 
deras organisationer och varumärken. Genom att använda sponsringen internt engageras 
de anställda till att förmedla en positiv bild av företaget externt.   
 
Volvo Ocean Race har utvecklat en framgångsrik plattform för sponsorerna vid de olika 
hamnstoppen där de kan arrangera hospitality events som är en av de stora anledningarna 
till att företagen väljer just kappseglingen som sponsringsobjekt. Under dessa events 
arrangeras företagspresentationer, produktpresentationer, nätverksträffar, seminarium 
med seglarna där de belyser taktik och strategi för kunder, anställda, partners, politiker, 
leverantörer etc.  
 
Dessa events skapar en stark förutsättning för att bygga personliga relationer i en miljö 
som är positivt associerad enligt 3D permission marketing modellen. Målgruppen har ett 
personligt intresse till tävlingen och många inser även att tävlingen inte hade varit vad 
den är idag utan sponsorerna och deras investeringar. De sociala aktiviteter som anordnas 
för anställda kan leda till ökad entusiasm och positiv bild av företaget. Att samla och ena 
alla anställda under ett evenemang skapar dessutom en känsla av samhörighet men kan 
vara svår att uppnå.   
 
Därefter har Volvo Ocean Race utvecklat och etablerat andra aspekter som är 
fördelaktiga för företag när de involverar sig i sponsringsobjekt. Evenemanget håller på i 
8 månader, vilket ger målgruppen att faktiskt inte bara skapa ett medvetande kring 
företaget utan även en djupare kännedom som förhoppningsvis leder till unprompted 
awareness och brand loyalty. Det massmediala intresset är stort vilket har givit 
sponsorerna stora möjligheter till varumärkesexponering. Att tävlingen gör nio olika 
stopp i olika hamnar världen över gör att båtarna för internationell medietäckning samt 
lokala förgreningar, insikter och kontakter som utvecklas vid varje stopp.  
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Bilaga  
 
Frågeformulär 
Detta frågeformulär användes som grund och språngbräda för en öppen diskussion i och 
med de tre telefonintervjuer som genomfördes.  
 

1. Varför använder ert företag av sponsring i marknadskommunikationen?  
 
2. Hur kommer det sig att ni valde att sponsra Volvo Ocean Race och inte något 

annat sportsligt evenemang? 
 

3. Vilka målsättningar har ni med tävlingen?  
 

4. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det i och med er sponsring i Volvo 
Ocean Race?  

 
5. Integrerar ni sponsringen i Volvo Ocean Race i andra marknadskommunikativa 

åtgärder och i så fall hur? 
 

6. Vilken problematik och utmaningar uppstår i den ovanstående processen? 
 

7. Vilka effekter ämnar ni att uppnå med hjälp av satsningen i Volvo Ocean Race? 
 

8. Hur uppföljer ni er investering efter evenemanget?  
 


