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Abstract 
Background: There are many different ways today to expose the company brand. One of the 

most popular marketing forms is sponsorship. For every year that passes by, sponsorship 

becomes more and more popular. This despite the lack of knowledge if the companies can get 

return of the investment.    

 

Purpose: The purpose of this study has been to increase the knowledge of why companies 

choose to sponsor a sports club despite the difficulties to get return on the investment. We 

have chosen to focus on the Swedish elite football club IF Elfsborg.  

 

Design/methodology/approach: This study is using an abductive approach. This means that 

we have completed our original theory with more theory after our research on the field. We 

discovered when we started the interviews that we had a lack of theories that we therefore had 

to complete with. We’ve used a qualitative method where we’ve interviewed seven 

respondents in seven different companies. The respondents that we chose to contact were all 

gold-sponsors to IF Elfsborg for the 2014 season. The gold-sponsors are the next highest level 

in IF Elfsborgs sponsorship program. The empirical data were collected from the seven 

interviews. 

 

Findings: There are three main findings that came up in this study to why companies choses 

to sponsor an elite sports club. The first reason was to get access to the network that was 

provided by IF Elfsborg. It was also important to repay to the society and show that the 

company is a good citizen. Some of the respondents also wanted to be promised a business 

agreement before they chose to sponsor Elfsborg. 

 

Originality/value: The knowledge today about sponsorship on the Swedish market and why 

companies’ choses to sponsor an elite sports club are limited. Therefore this study adds 

knowledge that can be used for future research in the subject of sponsorship. 
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IV 

Sammanfattning 
 
Bakgrund: Det finns många olika sätt att marknadsföra sig på idag. Det kan exempelvis vara 

via sponsring. Sponsring är en markandsföringsform som ökar för varje år trots att forskning 

tyder på att det fortfarande är svårt att räkna på investeringen.    

 

Syfte: Studien har som syfte att öka förståelsen för varför företag väljer att sponsra en 

elitidrottsförening trots att det är svårt att räkna hem investeringen. Vi har valt att fokusera på 

fotbollsföreningen IF Elfsborg.  

 

Design/metod: I studien används en abduktiv ansats vilket innebär att vi har fått komplettera 

vår ursprungliga teoridel med mer teori allteftersom vi upptäckte fler delar under vår 

empiriinsamling. Empirin har samlats in genom en kvalitativ studie där vi har intervjuat 

personer som är ansvariga för företagets sponsring. De respondenter som vi valde att kontakta 

var de företag som är guldsponsorer till IF Elfsborg under säsongen 2014. Det är den näst 

högsta nivån i IF Elfsborgs sponsorskapsprogram. Empirin bygger på de svar som våra sju 

respondenter har delgett oss från de intervjuer som genomfördes. 

 

Resultat: I studien framkom det framförallt tre anledningar till varför IF Elfsborgs 

guldsponsorer valde att sponsra föreningen. Anledningarna var att få tillgång till föreningens 

nätverk och de andra företagen som verkade i nätverket. Det ansågs även viktigt att betala 

tillbaka till samhället och visa att företaget är en del av det samhället som det verkar i. Många 

av företagen fick även affärsavtal och motaffärer för att starta ett sponsringssamarbete med IF 

Elfsborg. 

 

Originalitet/värde: Det finns idag begränsat med forskning som berör den svenska marknaden 

och varför företag i Sverige väljer att sponsra en elitidrottsförening. Därför adderar den här 

studien mer kunskap som kan användas för framtida forskning inom ämnet sponsring.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Sponsring, Sport, Marknadsföring, Nätverk, CSR, Exponering, 

Relationsmarknadsföring, Affärssamarbete.  
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1 Inledning 
 

I det första kapitlet vill vi väcka intresse för ämnet sponsring och bygga upp en diskussion om 

varför företag väljer att sponsra en elitidrottsförening. Vi har en teoretisk avgränsning till att 

inte se på exponeringsfaktorn utan är mer intresserade av andra bakomliggande orsaker.  

 

1.1 Bakgrund 

Det finns många olika sätt för ett företag att marknadsföra sig på idag. Det kan vara via 

annonser i tidningar, reklam i tv, affischer på gator och torg, sociala medier men även via 

sponsring. För stora företag är sponsringen en viktig del i deras marknadskommunikation 

(Reiser, Breuer & Wicker, 2012). Sponsorskap är enligt McDonald (1991) en långsiktig 

relation och är en del av relationsmarknadsföringen. Relationsmarknadsföring är enligt 

Grönroos (1999) ett svårdefinierat uttryck. Relationsmarknadsföring består av relationer mellan 

företag, konsumenter och andra aktörer på marknaden. En av dessa relationer är således mellan 

de som sponsras och de som sponsrar. Grönroos (1997) skriver om hur marknadsföringen rörde 

sig i allmänhet från den dåvarande 40 åriga marknadsföringsmixen och 

transaktionsmarknadsföringen till relationsmarknadsföringen. Det blev allt viktigare för 

företagen att vårda sin varumärkesimage och skapa en relation samt interaktion med 

konsumenterna och andra företag.  

 

Sponsorskap kan enligt Meenaghan (1991) härledas till det antika Grekland och Romarriket 

men dagens sponsorskap skiljer sig mycket från vad det var då. Det finns flera definitioner av 

sponsring och Meenaghan (1983) definierar sponsring enligt följande:  

 

Sponsring är att tillhandahålla bistånd, ekonomiskt eller i natura, till en 

kommersiell verksamhet eller evenemang. Det här görs i syfte för att uppnå 

kommersiella mål. 

 

(Meenaghan 1983, s. 8) 

 

Waite (1979) beskriver sponsorskap som en gåva eller betalning till någon för att ge publicitet 

till donatorn. Sponsorskap är något som både kan höja och sänka ett företags varumärke 

beroende på vad det är som företaget sponsrar och hur sponsorn framställs (Mcdonald, 1991). 

Waite (1979) beskriver även tre olika riktlinjer för definieringen av ordet sponsorskap. Den 

första är en kommersiell organisation eller företag, som tillhandahåller resurser till förmån för 

en fritidsaktivitet. Den andra är att sponsorn gör det med förväntningen att det kommer leda till 

en kommersiell fördel. Den tredje är att den sponsrade fritidsaktiviteten tillhandahåller 

faciliteter och fördelar för sponsorn på det sponsrade evenemanget.  
 

Enligt Investment Events Group (IEG) (2013), en oberoende organisation från Chicago, IL, 

USA som gör rapporter angående sponsorskap inom sport, kultur och olika evenemang, ökar 

sponsring för varje år som går. De summor som företagen betalar för sponsringsrättigheterna 

under de senaste 25 åren har utvecklas från 5.6 miljarder USD år 1987 till 51.1 miljarder USD 

år 2012 världen över. Under år 2013 stod den nordamerikanska sponsringsdelen för 37,7 % av 

den totala sponsringsmarknaden. 
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Figur 1: Global sponsorskapsrättigheter spenderade från 1987 till 2012 och den förväntade sponsringsrättigheterna 

spenderade under 2013 (Meenaghan, 2013, s. 386) 

 

Som figuren visar så är det en ständig ökning av sponsringen i världen och Meenaghan (2013) 

skriver att den största delen av sponsringen går till sport. Sponsring inom idrottsrörelsen är 

utbrett. Evenemang som de olympiska spelen eller stora idrottsföreningar som exempelvis 

Manchester United FC och FC Barcelona har en mängd olika sponsorer. Sponsring finns även 

på lokal nivå där sponsorer till föreningar kan vara avgörande för att föreningen ska kunna 

existera. Ett exempel på ett svenskt uppmärksammat sponsringssamarbete var när finansbolaget 

Prioritet Finans under 2011 skrev på som ny stjärnsponsor till IFK Göteborg (IFK Göteborg, 

2011). Prioritet Finans avtal med IFK Göteborg innebär att Prioritet Finans ska betala 12 

miljoner årligen i sponsring till IFK Göteborg (Göteborgs-Posten, 2011). I Europa är dock 

summorna för att vara stjärnsponsor och exponeras på matchdräkten betydligt högre. År 2010 

blev AON Corporation, ett bolag som förmedlar försäkringar, huvudsponsor till Manchester 

United FC vilket innebär att AON under en fyraårsperiod kommer att betala 20 miljoner pund 

årligen till Manchester United FC (ESPN, 2009). Qatar Foundation blev år 2011 huvudsponsor 

till fotbollslaget FC Barcelona som ger klubben drygt en och en halv miljard kronor under de 

kommande fem- och ett halvt åren (Göteborgs-Posten, 2012). Speed och Thompson (2000) 

berättar exempelvis hur de olympiska sommarspelen (OS) i Sydney år 2000 budgeterade för 

830 miljoner australiensiska dollar i sponsorintäkter.  

 

Sponsorskap till såväl konst som sportevenemang blir ett allt populärare verktyg för att få 

konsumenterna att skapa positiva känslor om företaget (Meenaghan, 1991). Något som gör 

sponsorskap unikt enligt Meenaghan (2013) är att sponsorskap samverkar med konsumentens 

livsstil och dennes intressen. Företagen syns således i samband med konsumentens intresse.  

 

Sponsring har utvecklats till att bli mer än att företaget endast får exponera sin logga 

tillsammans med den sponsrade. Enligt Sponsor World (Sponsor World, 2014) ökar sponsring 

som kommunikationskanal snabbt. Rätt sponsringsavtal kan ge ett större värde samt effekt än 

traditionella marknadsföringskanaler. Sponsring är en marknadsföringskanal som är nästintill 

lika stor som TV (Sponsor World, 2014). När det kommer till sponsring är den mest uppenbara 

sponsringen den sponsring där ett företags varumärke exponeras. Det finns dock företag som 

sponsrar en idrottsförening eller ett evenemang utan att varumärket exponeras på bästa möjliga 

sätt (Cornwell, 2008). Det har även skett att en idrottsförening har sponsrat en 

välgörenhetsorganisation genom att de donerat exponeringsplatsen till 

välgörenhetsorganisationen istället för ett företag. Det här skedde när FC Barcelona och Unicef 
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blev samarbetspartner år 2006 och Unicefs logotyp exponeras fortfarande på FC Barcelonas 

matchdräkt (Unicef, 2014).   

 

Enligt Cornwell (2008) är det viktigt att skapa sig en förståelse för sponsorskap. Sponsring kan 

användas som ett marknadsföringsverktyg och ge upphov till en mängd fördelar för företaget 

exempelvis ur ett konkurrensperspektiv. Det finns även nackdelar med sponsringen, skulle 

evenemanget, idrottsutövaren, idrottslaget etc. skapa negativa rubriker så kan sponsorerna dras 

med (Porter, 1991; Cornwell, 2008). När ett företag väljer att sponsra kan deras 

varumärkesimage förändras till det positiva eller negativa. Ett företags varumärkesimage 

definieras enligt Keller (1993) som: ”uppfattningen av ett varumärke som reflekteras av 

varumärkesassociationerna som finns i konsumentens sinne” (Keller 1993, s.3). Enligt 

McDonald (1991) så påverkar marknadsföring och reklam hur konsumenterna ser på företagets 

image. McDonald (1991) menar även att när ett företag sponsrar ett evenemang/idrottsförening 

så påverkas konsumenternas syn på företaget.  

1.2 Problemdiskussion 

Som IEG (2013) visar så är det en ständig ökning av sponsring i världen. Anledningen till att 

sponsringen ökade drastiskt under 1980 – talet är enligt Meenaghan (1991) att policyn för 

marknadsföring av alkohol och tobak ändrades. Kostnaderna för att genomföra 

marknadsföringskampanjer har ökat kraftigt, samtidigt har mediabevakningen för olika 

idrottsevenemang ökat vilket gjort att fler företag har fått upp ögonen för sponsring. Som 

tidigare nämnts så hävdar Cornwell (2008) att det är viktigt att skapa sig en förståelse för 

sponsring. Varje företag har sin egen anledning till att de har valt att gå in i ett 

sponsorskapssamarbete. Meenaghan (1983) skriver att den främsta anledningen till att ett 

företag väljer att sponsra en idrottsförening eller en organisation är för att man ska få publicitet 

och tillgång till evenemanget. Den här uppfattningen delas av Walliser (2003) som hävdar att 

sponsring är till för att öka ett företags varumärkeskännedom på lokal eller internationell nivå.  

 

Det är enligt Hayman och Schultz (1999) svårt att mäta om marknadsföringsinvesteringen 

betalar sig. Sponsring är idag mycket likt reklam och marknadsföring (Meenaghan & Shipley, 

1999). Cornwell och Maignan (1998) skriver att det är lite känt hur sponsorskap fungerar som 

marknadsföringsverktyg och vilken effekt det ger. McDonald (1991) påvisade redan år 1991 att 

det har varit få försök att mäta sponsringseffekten. Då användes uttrycket ”såklart det fungerar” 

när företagen analyserar sponsringen. Olsen (2010) skriver i relation till McDonald (1991) att 

trots att det har gått 19 år sedan artikeln skrevs så kvarstår kritiken mot att forskningen är 

bristfällig kring sponsringens effekter. McDonald (1991) skriver även att det är viktigt att 

företaget syns. Det är även viktigt att det är tydligt vilket företag det är som sponsrar 

evenemanget/idrottsföreningen för att de ska ge någon effekt överhuvudtaget. The European 

Sponsorship Associations (EPA) och Sports Marketing Survey (SMS) studie ifrån 2007 visar 

att 57 % av sponsorerna anser att det är viktigt att forskningen ökar kring sponsring ger Return 

of investment (ROI). Hur viktigt man ansåg det var skilde sig beroende på var i Europa man var 

bosatt. I norra Europa var siffran 72 % medan i de övriga delarna av Europa var den 42 %. 

Tillsammans blir det den tidigare visade siffran på 57 % (ESA 2007 se Meenaghan 2013, s 

387). En annan studie gjord av IFM SMS 2012 visar att 60 % av de tillfrågade respondenterna 

tror att betydelsen för ROI inom organisationen kommer att öka (IFM, 2012). Forskning kan 

inte påvisa om sponsring ger ROI då Meenaghan (2013) påvisar att forskningsbudgeterna är för 

små. Detta trots att många företag har en vilja att få fram en mätning om sponsring så att det 

går att påvisa att sponsorskap ger framgång. Mintel (Mintel 1980 se Meenaghan 2013, s 388) 

skriver att sponsorskap ska ses som en PR aktivitet. På grund av det så ska forskare inte kunna 

utvärdera sponsorskap vetenskapligt. Det här motsäger sig IEG (IEG 2012 se Meenaghan 2013, 
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s 388) då sponsringsindustrin har ökat sedan det ansågs att sponsorskap inte gick att mäta. Idag 

är det viktigare att kunna mäta ROI på sponsorskap men forskningen har inte följt med och det 

finns troligtvis inte någon etablerad forskning som visar hur det kan göras.  

 

Betydelsen för att kunna mäta om sponsorskap ger ROI visar sig bli allt viktigare, trots det så är 

det svårt att finna forskning som visar hur man ska göra. Ändå ökar sponsringen i världen år 

efter år (IEG, 2013) och företagen investerar stora summor i sponsring utan vetskap om det ger 

något tillbaka. Som följd av att det är svårt att mäta ROI kommer vi istället att fokusera på, som 

Cornwell (2008) skrev, öka förståelsen om sponsring. Denna förståelse vill vi öka och då det är 

få studier som har gjorts i svensk miljö kommer studien att undersöka varför företag väljer att 

sponsra en svensk elitidrottsförening när forskning visar att det är svårt att räkna på om 

sponsringskostnaden ger något tillbaka. Det här tillsammans med att EPA & SMS (ESA 2007 

se Meenaghan 2013, s 387) studie visar att vi i norra Europa är mer intresserade av att 

forskningen inom ROI och sponsorskap ökar. 

1.3 Problemformulering 

Som tidigare visats så ökar sponsringen år efter år samtidigt som forskning visar att det finns ett 

intresse men ingen vetskap om hur ett företag ska räkna ut sponsringens ROI. Det finns även 

många internationella studier om sponsring men få från Sverige. Det här gör att det är intressant 

för oss att öka förståelsen för hur svenska företag ser på sponsring och vilka faktorer det är som 

gör att ett företag väljer att sponsra en idrottsförening trots ovetskapen om att de får tillbaka 

investeringen.   

1.4 Syfte 

Syftet med den här studien är att öka förståelsen för varför svenska företag väljer att sponsra en 

elitidrottsförening trots att forskning visar att det är svårt att veta om man får tillbaka 

investeringen (ROI). 

1.5 Forskningsfråga 

Vår problemdiskussion har skapat följande forskningsfråga: 

 

Vilka faktorer är det som gör att företag väljer att sponsra en elitidrottsförening? 

1.6 Disposition 

Dispositionen i uppsatsen är till för att läsaren ska få en överblick över de olika delarna och vad 

som särskiljer dem åt. Uppsatsen är uppdelad i sju olika kapitel exklusive referenser och 

bilagor. 

 

Kapitel 1: Inledning - I det första kapitlet vill vi väcka intresse för ämnet sponsring och bygga 

upp en diskussion om varför företag väljer att sponsra en elitidrottsförening. Vi har en teoretisk 

avgränsning till att inte se på exponeringsfaktorn utan är mer intresserade av andra 

bakomliggande orsaker. 

 

Kapitel 2: Metod - I det här kapitlet presenterar vi vår arbetsprocess. Det kommer beskrivas hur 

vi kommit fram till ett hermeneutiskt förhållningssätt, den kvalitativa metoden, hur vi har 

kontaktat respondenterna och hur de semistrukturerade intervjuerna har gått till. Vi kommer 

även att föra en diskussion om studiens tillförlitlighet och de kritiska aspekter vi funnit till vår 

metod. 
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Kapitel 3: Teori - Det här kapitlet berör vår teoretiska referensram som innehåller sponsring, 

legitimitetsteorin, relationsmarknadsföring, CSR, word of mouth, brand awereness, top of mind 

awereness samt return of investment. 

 

Kapitel 4: Empiri - I det här kapitlet presenterar vi materialet ifrån datainsamlingen 

tillsammans med bakgrundsfakta om respondenterna samt IF Elfsborg. Respondenterna 

beskrivs för att hjälpa läsaren att enklare förstå de kommande delarna. Efter dessa delar så 

kommer datainsamlingen att presenteras. Datainsamlingen kommer att presenteras i fyra olika 

delar, (1) anledning till att respondenten valt att sponsra (med underrubriker, nätverk, 

exponering, affärssamarbete och CSR), (2) om respondenten mäter sponsringseffekten, (3) 

fördelar/nackdelar med sponsringen till IF Elfsborg samt (4) hur samarbetet med IF Elfsborg 

ser ut. Frågorna som ställdes till respondenterna finns i bilaga 1.  

 

Kapitel 5: Analys - Analyskapitlet följer samma struktur som i den empiriska delen. Det vill 

säga att vi kommer att först fokusera på anledningarna till att respondenterna väljer att sponsra 

IF Elfsborg samt koppla anledningarna till den teoretiska referensramen. Det här gör att vi även 

kommer att analysera mätningen av sponsringseffekten samt samarbetet med IF Elfsborg. 

Således kommer vi återkoppla empirin med applicering av teorin. 

 

Kapitel 6: Slutsats - Slutsatser är det kapitlet där vi för första gången kommer att presentera 

våra egna åsikter i uppsatsen om vad vi har kommit fram till i tidigare delar. Vi kan se tre 

slutsatser om studien, nämligen få tillgång till IF Elfsborgs nätverk, få ett affärssamarbete samt 

CSR relaterade orsaker 

 

Kapitel 7: Rekommendationer - I det här kapitlet finns våra rekommendationer till vidare 

uppsatsstudier med. Exempelvis att se på andra föreningar i andra städer. Här finns även de 

reflektioner som vi har gjort under vår uppsats samt att vi har fyllt en del av den lucka som 

presenterades tidigare i studien. 

 

1.7 Avgränsningar  

Avgränsning har gjorts till att inte se på exponeringsfaktorn bakom sponsorskap, studien har 

således inte undersökt om konsumenterna uppmärksammar sponsorerna. Det har även gjorts en 

avgränsning till att inte undersöka om företagen får tillbaka sin investering (ROI). 

 

1.8 Begreppslista 

 

B2B = Business to business (svenska= företag till företag) 

 

B2C= Business to consumer (svenska= företag till konsument) 

 

Code of conduct = (svenska= uppförandekod) Handlar om de riktlinjer (etiska, sociala och 

miljömässiga) som ett företag eller organisation har för sin verksamhet.  

 

CSR= Corporate Social Responsibility  

 

Filantropi = innebär verksamhet som syftar till att osjälviskt hjälpa människor som är i nöd, 

kopplas ofta ihop med välgörenhet.  
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Goodwill= Det goda anseende eller rykte ett företag kan få. Goodwill används ibland även vid 

företagsvärdering. 

 

Hermeneutik = Termen står inom samhällsvetenskap för teori och metod vid tolkning av 

människors handlingar. Betoningen ligger på behovet av att uppfatta saker och ting ur den 

sociala aktörens synvinkel.  

 

IEG = Investment Event Group, en oberoende organisation från Chicago, IL, USA som gör 

rapporter angående sponsorskap inom sport, kultur och olika evenemang. 

 

NCAA = National Collegiate Athletic Association, ett amerikanskt förbund som har hand om 

den amerikanska universitetsidrotten. 

 

ROI = Return of Investment (svenska = avkastning på investering) 
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2 Metod 
 

I det här kapitlet presenterar vi vår arbetsprocess. Det kommer beskrivas hur vi kommit fram 

till ett hermeneutiskt förhållningssätt, den kvalitativa metoden, hur vi har kontaktat 

respondenterna och hur de semistrukturerade intervjuerna har gått till. Vi kommer även att 

föra en diskussion om studiens tillförlitlighet och de kritiska aspekter vi funnit till vår metod.    

 

2.1 Förhållningssätt 

Vår studie fokuserar på att försöka öka förståelsen för varför svenska företag väljer att sponsra 

trots att forskning har visat att det är svårt att veta om sponsring lönar sig. Vår studie har en 

hermeneutisk karaktär på grund av att vi har försökt att tolka och skapa en förståelse för vad 

respondenterna har sagt i de intervjuer som vi har genomfört (Alvesson & Sköldberg, 2008; 

Ahrne & Svensson, 2011; Bryman & Bell, 2011). Hermeneutik är även vanligt inom kvalitativ 

forskning dit vår studie räknas. Inom samhällsvetenskapen beskrivs hermeneutik som teori och 

metod vid tolkning av människors handlingar. Betoningen ligger på behovet av att uppfatta 

saker och ting ur den sociala aktörens synvinkel (Bryman & Bell, 2011). Under hela studien är 

citaten som presenteras på svenska, vilket gör att de citat som är från en engelskspråkig 

referens är översatta. 

 

2.2 Val av vetenskaplig ansats 

Under vårt arbete har vi växlat mellan induktion och deduktion. Den här metoden definierar 

Ahrne och Svensson (2011) som abduktion. Anledningen till att vi valde en abduktiv ansats är 

att vi var tvungna att komplettera vår teoridel med mer forskning under vårt empiriinsamlande 

och detta definieras som abduktiv ansats av Alvesson och Sköldberg (2008). Under vårt 

empiriinsamlande insåg vi att en del av den teori som vi tagit fram på förhand inte passade in i 

de svar som respondenterna uppgav i intervjuerna. Vi har således tagit bort den teori som inte 

passade in i studien utifrån de svar vi fick från respondenterna. Det har även kompletterats med 

teori som respondenterna berörde under intervjuerna men som vi på förhand inte tagit med i 

den teoretiska referensramen. För att få en förståelse för vilka teorier som kunde vara aktuella 

för vår forskning så valde vi även att se på tidigare forskning. Det gjorde vi för att se vilka 

teorier som varit aktuella tidigare och fortfarande kunde tänkas vara. De teorier som vi sedan 

beslutade oss för att använda blev vårt ramverk. I slutändan ledde den här ansatsen till att vi 

kunde anse att vår teoridel var komplett i förhållande till det som framkommit i empirin. 

 

2.3 Val av vetenskaplig metod 

Bryman och Bell (2011) konstaterar att det i praktiken finns två olika typer av metoder som kan 

användas vid insamling av datamaterial. För den studie som vi genomförde så ansågs den 

kvalitativa metoden vara bäst lämpad. Kvalitativ metod är även den metod som anses enligt 

Bryman och Bell (2011) vara bäst lämpad när intervjuer genomförs. Vi har gjort en fallstudie 

av IF Elfsborg. Eisenhardt och Grabner (2007) definierar fallstudie som en populär 

forskningsdesign och som används brett inom företagsekonomi. Som utgångspunkt i vår studie 

där målet har varit att ta reda på varför företag väljer att sponsra en elitidrottsförening är 

fallstudie en bra forskningsdesign. Det här för att fallstudien ska vara djup, detaljerad och 

fokuserad på en elitidrottsförening och dess sponsorer, i vårt fall fotbollsklubben IF Elfsborg 

och sju av föreningens guldsponsor.  
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2.4 Urval 

Målet var från början att intervjua de sponsorer som valt att sponsra de tre idrottsföreningarna 

IFK Göteborg, Frölunda Indians HC och IK Sävehof. Syftet var att ta reda på varför företagen 

valt att sponsra ovan nämnda elitidrottsföreningar i Göteborgsområdet. Tyvärr fick vi inte 

någon respons från någon av de sponsorerna, vilket gjorde att vi fick se oss om efter alternativ. 

Det var här idén om att göra en fallstudie på IF Elfsborg väcktes genom ett bekvämlighetsurval 

då vår högskola och IF Elfsborg ligger i samma stad, Borås. Vi trodde på förhand att företagen 

i första hand valde att sponsra en elitidrottsförening för exponeringens skull. Vi hade aningar 

om att det kunde finnas fler anledningar till sponsring men huvudanledningen skulle vara 

exponeringen. Av den anledningen valde vi bort de sponsorer som var huvudsponsorer 

eftersom de exponeras mest. Vi fokuserade på kategorin under huvudsponsorer nämligen 

guldsponsorer. IF Elfsborg har sju stycken olika sponsornivåer och guldsponsorerna är på den 

näst högsta nivån. De betalar således mest utan att exponeras på matchdräkten. Vi ville veta 

vilka faktorer som driver företagen att sponsra en elitidrottsförening, i det här fallet IF Elfsborg, 

utan att få maximal exponering. Guldsponsorkategorin innehöll i februari 2014 44 stycken 

olika företag, jämfört med huvudsponsorerna som vid samma tillfälle var åtta. Nivån under 

guldsponsorer, silversponsorer, var 25 stycken i februari 2014. Det kostar dock mindre att vara 

silversponsor än guldsponsor. Enligt Glaser och Strauss (1967) så uppnås teoretisk mättnad 

efter sex till åtta intervjuer. Om vi hade valt IF Elfsborgs huvudsponsorer så hade vi varit 

beroende av att minst sex av åtta, således 75 %, av huvudsponsorerna skulle ställt upp. Med 

guldsponsorerna ökade vi chanserna för att vi skulle få ihop ett antal på sex till åtta intervjuer 

även om en stor del av sponsorerna skulle ha tackat nej.  

 

Respondenterna i studien valdes ut ur ett icke-sannolikhetsurval, respondenterna togs således 

inte fram av slumpen. Enligt Ahrne och Svensson (2011) så saknas det regler för hur ett urval 

ska bli representativt vid kvalitativa studier. Respondenterna är därför utvalda efter våra egna 

kriterier vilket innebär att de skulle vara guldsponsorer till IF Elfsborg under säsongen 2014. 

De skulle även vara tillgängliga och ställa upp på ett möte där vi kunde ställa de frågor som vi 

hade förberett. Företagen är även verksamma i och kring Borås vilket underlättade för oss när 

vi besökte företagen. Totalt kontaktade vi 18 av IF Elfsborgs 44 guldsponsorer för säsongen 

2014. När vi i februari gick igenom guldsponsorlistan för 2014 så var det en del företag som 

fanns med men som valt att inte förlänga sitt avtal till 2014. Anledningen till att de fanns kvar 

på IF Elfsborgs hemsida var att den inte var uppdaterad med årets sponsorer vid tillfället. Det 

här gjorde att vi fick kontakta IF Elfsborg för att kontrollera med dem vilka av företagen som 

hade valt att säga upp sitt guldsponsoravtal för säsongen 2014. Vi tog i första hand kontakt med 

företagen via företagets telefonväxel. Därifrån blev vi kopplade till den person som telefonisten 

tyckte var bäst lämpad för att svara på våra frågor. De företag som var intresserade av att svara 

på våra frågor bokade vi ett möte med på deras kontor. De företag som vi inte fick kontaktat via 

telefon mailade vi och bokade möten via e-post istället. Vi försökte komma i kontakt med 18 

guldsponsorföretag varav vi fick kontakt med tio. Av dessa tio företag så lyckades vi få till ett 

möte med sju av dem. Som tidigare nämnts så uppnås enligt Glaser och Strauss (1967) en 

teoretisk mättnad efter sex till åtta intervjuer. Tack vare den här kunskapen så valde vi att vid 

första steget boka in sju stycken möten och om vi inte hade uppnått teoretisk mättnad efter 

dessa sju möten så skulle vi göra om proceduren genom att kontakta fler av IF Elfsborgs 

guldsponsorer. Ambitionen var även att få med ett brett urval av företag från olika branscher 

för intervju. Det här för att kunna få en bredare grund samt att företag från samma bransch kan 

ha samma eller liknande anledningar bakom sponsorskapet. Vi valde även att ta med företag 

som verkade i samma bransch för att undersöka om det fanns några skillnader i deras svar. 
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2.5 Datainsamlingsteknik 

Vår datainsamlingsteknik bestod av kvalitativa intervjuer i formen semi-strukturerade. 

Anledningen till att datainsamlingstekniken var kvalitativa intervjuer var för att vi skulle kunna 

uppfatta och tolka det respondenterna menar, dess upplevelser, känslor, berättelser samt teman i 

enlighet med vad Bryman och Bell (2011) skriver. Den semi-strukturerade formen av intervju 

valdes för att vi skulle kunna härleda respondenten efter det olika temat i frågorna. Det här gav 

även möjligheten till att ställa följdfrågor samt be respondenten utveckla sina svar.  Det var sju 

intervjuer som genomfördes i och kring Borås. Intervjuerna tog ca 30 minuter att genomföra och 

vi hade vid alla tillfällen bestämt plats på företagets kontor. Vid samtliga tillfällen var vi båda 

två på plats där den ena av oss ställde frågorna medan den andra antecknade respondentens svar 

och det gjordes direkta tolkningar på dessa. Utöver anteckningarna spelades intervjun in och vi 

hade möjlighet att lyssna på den igen. Efter sju intervjuer ansåg vi att vi hade uppnått en 

teoretisk mättnad. Det här då respondenterna svarade likvärdigt på frågorna och inget nytt 

tillkom samtidigt som Glaser och Strauss (1967) påvisar att man uppnår en teoretisk mättnad på 

sex till åtta intervjuer.  

 

Vår tanke med den första intervjun var att den skulle klassas som en förstudie. Vi kunde dock i 

efterhand konstatera att svaren från den här intervjun föll väl ut med de övriga respondenternas 

svar. Vi valde därför att ta med förstudien med de andra svaren från de övriga respondenterna. 

Förstudien skiljde dig sig inte åt i utformningen från de andra intervjuer som genomfördes. Det 

vi kunde ta med oss från den första intervjun, som vi inte visste innan, var hur lång tid intervjun 

skulle ta. Det gjorde att vi kunde meddela de andra respondenterna hur lång tid de behövde 

avsätta till oss när intervjubokningen skedde. Vi testade även frågorna på oss själva för att få en 

uppfattning om frågorna och lät kurskamrater samt familj ta del av frågorna innan den första 

intervjun gjordes. Det gjorde att de gav en annan syn på frågorna då de inte har varit insatta i 

ämnet på samma sätt som vi har och har därför kunnat ge oss andra perspektiv. 

 

2.6 Studiens tillförlitlighet 

Bryman och Bell (2011) skriver att inom kvalitativ forskning så är det svårt att visa på validitet 

då det inte går att mäta i siffror det resultat som framkommit från intervjuerna. Enligt Bryman 

och Bell (2011) så är det nästintill omöjligt att efterlikna en kvalitativ undersökning då varje 

undersökning är signifikant för just den platsen och tidpunkten. Vår metod är replikerbar i den 

meningen att det går att följa vår metod och göra samma studie igen. Svaren tror vi dock 

kommer variera då det empiriska materialet och urvalet med stor sannolikhet kommer att skilja.  

För att kunna efterlikna den här studien krävs det att forskaren kommer i kontakt med samma 

personer som vi har gjort. De intervjuer som genomförts har skett med den person som direkt 

har hand om sponsringen och samarbetet med IF Elfsborg. Det här kan i framtida studier 

påverka resultatet då personerna kan välja att gå vidare till andra uppdrag. Det kan även 

påverka resultatet för framtida studier då en annan ansvarig kan ge andra svar än de vi har fått 

på våra frågor. Vi tror dock att de övergripande svaren kommer att vara, om inte samma, så i 

alla fall liknande. Det här gäller oavsett vem som är ansvarig för sponsringen på det specifika 

företaget. För att få fram liknande svar från respondenterna så valde vi att inte ändra på några 

av frågorna då det kunde ge upphov till olika tolkningar. För att en ny studie ska få samma eller 

liknande resultat som den här studien fått fram så måste samma företag intervjuas. Det här kan 

dock skifta i framtiden då de företag som var guldsponsorer 2014 kan välja att bryta 

samarbetet. De kan även till nästa år välja att gå upp eller ned i de olika sponsorpaket IF 
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Elfsborg erbjuder. Det här gör i så fall att de inte kvalificerar sig till att vara med i studien då 

fokus har varit på guldsponsorerna för säsongen 2014. 

 

Efter genomförda intervjuer med respektive företag så transkriberades intervjuerna direkt. Det 

som sagts och det som vi kom fram till skrevs ned. Det här gjordes för att intrycken fortfarande 

skulle vara färska i minnet och då kunna kompletteras med sådant som inte skrivits ned under 

intervjun. Eftersom att inspelningarna skedde vid varje intervju så lyssnade vi igenom intervjun 

igen när intervjun var avslutade och vi befann oss på högskolan. Allt det här gjorde vi för att 

öka trovärdigheten, eliminera eventuella missförstånd och för inte missa något. Fokus har varit 

på det som respondenterna sagt och vad de kan ha menat med de svar de gav oss. För att öka 

trovärdigheten och eventuella missförstånd i vår text så har vi låtit utomstående läsa vårt arbete 

såsom studiekamrater, vänner och familj. Noggrannhet har varit viktigt under hela 

arbetsperioden för att uppsatsen ska ha uppnått en så hög kvalitet som möjligt.  

 

2.7 Kritisk metodreflektion 

Uppsatsen har en kvalitativ undersökning med semi-strukturerade intervjuer vilket har gjort att 

vi har träffat respondenterna öga mot öga. För att vi ska kunna träffa våra respondenter så har 

vi varit tvungna att boka in ett möte och det här har gjort att vi har upptagit deras tid i cirka en 

halvtimme. En del av respondenterna hade ont om tid men ställde trots det här upp på att träffa 

oss. De kan således ha känt sig stressade av att få återgå till sina sysslor och svarat kortfattat på 

de frågor vi har haft. Det här var dock något som vi inte upplevde som ett problem under våra 

besök. Innan intervjun så påtalade vi vikten av att sitta i ett rum utan störningsmoment. Det här 

ledde till att intervjun tog plats på respondentens kontor eller i ett av företagets mötesrum. 

Bryman och Bell (2011) menar på att en kvalitativ undersökning har brist på insyn. Det är svårt 

att få reda på hur studien har kommit fram till sina slutsatser, respondenter med mera. Det här 

har vi försökt att motverka genom att vara tydliga och ge läsaren insyn i hur arbetsprocessen 

har gått till.   

 

Frågorna skickades inte i förväg och det här kan ha gjort att respondenten inte kunde tänka 

igenom svaren eller förbereda sig på det sätt som respondenten hade önskat. Anledningen till 

att frågorna inte skickades i förväg var att vi ville få svar som de inte kunde förbereda och 

omformulera sig på. Det kunde på så vis ställas följdfrågor på respondenternas svar. Vi är dock 

medvetna om att vi vid vissa tillfällen kan ha missat att ställa rätt följdfrågor alternativt inte 

uppfattat deras svar på samma sätt som respondenten. Den respondent som svarade på 

företagets vägnar har inte valts ut av oss då vi bad om att bli hänvisade till den personen som 

hade hand om sponsringen med IF Elfsborg. Företagen har då valt att hänvisa oss till den 

personen som har hand om sponsringssamarbetet. Det kan dock vara så att den personen inte 

bestämmer om företaget ska sponsra IF Elfsborg eller inte. I en del av intervjuerna framkom det 

att det var en person som bestämde om företaget skulle sponsra IF Elfsborg medan det i andra 

fall krävdes ett styrelsebeslut.  

 
Det är även enligt Bryman och Bell (2011) enkelt att våra egna uppfattningar om saker och ting 

tar för mycket plats vilket kan leda till missvisande av information.  Detta i enlighet med att 

respondenternas svar tolkas av oss som intervjuar och det här menar Bryman och Bell (2011) är 

en kritik mot den kvalitativa undersökningen. Enligt Bryman och Bell (2011) är det enkelt att 

en kvalitativ undersökning blir för impressionistisk samt subjektiv vilket är en kritik mot vårt 

metodval. De tolkningar som har gjorts kan av andra personer uppfattas annorlunda. 

Respondenten kan tro att vi har fått uppdraget av IF Elfsborg för att undersöka deras 

sponsringssamarbete och på så vis svarat på frågorna på ett sätt som de tror att IF Elfsborg vill 
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höra. De kan även ha dolt sitt missnöje till IF Elfsborg. De kan även ha valt att inte 

kommenterat de förbättringssynpunkter som kan ha funnits i avtalen. Respondenterna kan ha 

valt att försköna verkligheten och då det inte framkom några ekonomiska bevis på att deras 

sponsrings samarbete gav en ekonomisk vinst så måste vi gå på deras ord. Ett exempel på det 

här är när respondenten uppgav att de hade ett affärsmässigt samarbete med IF Elfsborg och 

påvisar att de lyckas gå med vinst. Det här var något vi inte kunde kontrollera. Respondenterna 

visste även om att studien blir offentlig handling och det kan ha påverkat att de ville försköna 

bilden av sig själva eller samarbetet. Enligt uppgift från en av våra respondenter sade Olle 

Blomqvist, grundare av Ellos, att om det går bra för Borås så går det bra för företagen i Borås. 

Det sa många av våra respondenter i intervjuerna och de lade även till att går det bra för IF 

Elfsborg så går det bra för Borås och då går det bra för företagen i Borås. De har således valt att 

använda sig av det här uttrycket istället för sina egna ord.   

 

En annan kritisk aspekt är att alla företag är från Borås då vi har valt den avgränsningen. Det 

här gör att vi inte kan generalisera studien över hela Sverige då vissa saker som framkommit i 

intervjun var kopplade till staden Borås.  De företag som kontaktades och gav en intervjutid till 

oss var de sju företagen som tackade ja först. Det här gjorde att det var en stor spridning på 

företagen inom många olika branscher och storlek. Det är dock intressant att se hur så vitt 

skilda företag väljer att enas genom en idrottsförening i Borås och ingå i samma 

sponsorskapspaket. Det kan även vara så att respondenterna anser sig få tillbaka andra faktorer 

från sin sponsring men som de valt att inte berätta för oss.   

 

2.8  Etiskt förhållningssätt 

Under intervjuerna delgavs vi en del fakta mot löfte om att vi inte fick sprida den vidare. Det 

kunde handla om på hur lång tid avtal med IF Elfsborg skrevs eller hur mycket ett specifikt 

företag betalade för sitt affärsavtal. Det här fick inte spridas vidare då det kunde vara av 

intresse för konkurrenter. Respondenterna har även valt att inte delge oss all information. 

Under flera av intervjuerna så fanns frågor som respondenten valde att inte kommentera. Innan 

intervjuerna har vi presenterat oss själva och vad vårt syfte med intervjun och vårt arbete har 

varit. Respondenterna har informerats om vad svaren skulle användas till och att uppsatsen blir 

en offentlig handling efter att den blivit godkänd.  

 

2.9 Källkritik 

Det finns en del källkritik från vår sida till de studier som vi har använt oss av. Majoriteten av 

de vetenskapliga studier som vi har använt oss av och som berör sponsring är amerikanska eller 

har ett perspektiv som inte berör den svenska marknaden. Det här innebär att studierna i första 

hand har undersökt den amerikanska marknaden både på förenings- och företagssidan. För vår 

del hade det varit bättre om vi hade använt oss av fler studier som haft Europa som 

utgångspunkt. Det hade varit ännu bättre om studierna berört Norden. En del av de studier som 

vi har använt oss av är skrivna för många år sedan. Vi kan därför ifrågasätta hur aktuella de är 

idag och hur aktuell bild av sponsring de ger. Utvecklingen inom sponsringen har gått framåt 

sedan de vetenskapliga artiklarna skrevs. En komplettering med vetenskapliga artiklar som är 

nyare har gjorts. Det har gjorts för att få en så aktuell bild som möjligt av sponsringen. De äldre 

artiklarna har använts för att ge en bred bild av ämnet sponsring till litteraturgenomgången. Det 

har även blivit viss diskrepans mellan de amerikanska studierna och vad som sedan har 

framkommit under intervjuerna. Vi har därför varit tvungna att använda oss av en abduktiv 

ansats. Det gjordes för att komplettera med de teorier och den forskning som inte har täckts upp 

i den amerikanska forskningen.   
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3 Teoretisk referensram  
 

Det här kapitlet berör vår teoretiska referensram som innehåller sponsring, legitimitetsteorin, 

relationsmarknadsföring, CSR, word of mouth, brand awereness, top of mind awereness samt 

return of investment.   

3.1 Sponsring 

3.1.1 Sponsring  

Sponsring är enligt Meenaghan (1983) när ett företag tillhandahåller bistånd (ekonomiskt eller i 

natura) till en kommersiell verksamhet för att uppnå kommersiella mål. I relation till vad 

Meenaghan (1983) skriver så definierar Waite (1979) sponsorskap som när ett företag ger något 

till en rörelse och de förväntar sig bra publicitet tillbaka. IEG (2000) definierar sponsorskap 

som en betalning till en verksamhet för att i gengäld få reklam av och tillgång till 

verksamheten. Nationalencyklopedin (2014) (NE) definierar sponsring med följande: ”när ett 

företag eller en privatperson bekostar ett evenemang eller verksamhet och i utbyte får reklam 

eller PR”. Meenaghan (1983) skriver vidare att sponsorskap fram till dess inte var definierbart 

då man hade olika syn på sponsorskap världen över. I USA ansågs sponsorskap vara när ett 

företag betalade för en tv produktion och i gengäld fick synas innan programmet med 

”programmet sponsras av…” medan i Storbritannien fanns inte den här typen av sponsorskap. 

Där sågs sponsorskap mer som när staten gick in och stöttade en verksamhet ekonomiskt utan 

att de fick publicitet.  

 

Det finns en mängd olika anledningar till att företag väljer att sponsra en rörelse, där framförallt 

sponsringen av sport är den vanligaste. Det kan vara som Walliser (2003) beskriver det, 

nämligen att man vill öka företagets varumärkeskännedom, på lokal eller på en global nivå. 

Den främsta anledningen till att man väljer att sponsra ett evenemang/idrottsföreningen är för 

att man vill få publicitet samt tillgång till evenemanget (Meenaghan, 1983).   

 

När företag ska välja vilken verksamhet de ämnar sponsra så spelar känslorna in för många av 

företagen. För företagen som väljer att sponsra ett specifikt evenemang så är attityden till 

evenemanget avgörande ifall de blir sponsrade eller inte (Bal, Quester & Plewa, 2010). 

Undersökningen som Bal, Quester och Plewa (2010) har gjort har dock vissa begränsningar då 

de endast undersökte tennisens fyra grand slam turneringar som sänds över hela världen. Bal, 

Quester och Plewa (2010) skulle vilja undersöka om företag med positiv attityd till den 

sponsrade verksamheten även gäller utanför tennisen i andra sporter och evenemang. Att 

attityden till evenemanget spelar roll påvisar även Speed och Thompson (2000) men de visar 

det ur ett konsumentperspektiv. Speed och Thompson (2000) påvisar nämligen att om 

respondenten gillar ett evenemang så är det en större chans att respondenterna påverkas av 

sponsringsföretagen. Speed och Thompson (2000) visar även att ju mer lyckat ett evenemang 

blir desto mer ökar sponsringseffekten. Det räcker dock inte att endast evenemanget har en 

positiv effekt för att respondenterna ska bli positivt inställda till sponsorerna. Det är även 

attityden till sponsorerna som påverkar och de sponsorer som har den mest gynnsamma imagen 

får ut mest fördelar av sponsringen.  

 

För ett företag är varumärket en av de viktigaste tillgångarna de har. När man som företag 

väljer att gå in i ett sponsorskap så är det varumärket som påverkas mest. Det som företaget vill 

uppnå med sponsringskapet är enligt Meenaghan och Kourovskaia (2013) uppdelat i fem olika 

mål. (1) Att öka varumärkeskännedomen, där sponsringen gör att varumärket exponeras för en 
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större allmänhet. (2) Att göra så att företaget särskiljer sig på marknaden från konkurrenterna 

genom en egen stil och att man på så vis ökar företagets image. (3) Bygga kundrelationer, att 

sponsringen blir en dörröppnare för företag som kan samverka med andra sponsorer. (4) 

Förbättra företagets anställdas syn på sig själva, då sponsring kan skapa en stolthet och kultur 

som kan göra att de anställda vill vara kvar i företaget. (5) Att stärka samhällsrelationer, att 

företaget visar sitt engagemang för samhället och att de ger samhället sitt stöd genom 

sponsring. Meenaghan och Kourovskaia (2013) menar på att i ett effektivt sponsringsprogram 

så kan man se de fem målen och det är de fem målen som företag strävar efter att nå. Det är 

dock inte det lättaste att välja rätt sponsorskap, det är enligt Meenaghan och Kourovskaia 

(2013) svårt men författarna har två verktyg som ett företag kan använda för att finna rätt 

sponsorpartner. Det är att företaget anpassar sig till sponsringens lämplighet samt hur företagets 

varumärke matchas med sponsorverksamheten.  

 

Det är viktigt att företag väljer att sponsra rätt evenemang då vissa evenemang endast infaller 

vart fjärde år (de olympiska vinter- och sommarspelen, FIFA World Cup, Uefa Euro, IRB 

Rugby World Cup mm.) medan vissa evenemang infaller årligen (Tour de France, Wimbledon, 

Super Bowl, NCAA Final Four, Formula 1, Champions League mm.) (Bal, Quester & Plewa, 

2010). Det är däremot inte alla evenemang som sponsras, för enligt Yiamouyiannis (2009) så 

sker det ingen sponsring i NCAA då atleterna i universitetslagen måste vara amatörer enligt 

reglementet och därför saknas det sponsorer på ett lag vars matcher sänds på nationell tv.  

 

För att få konsumenten att uppmärksamma sponsorskapet har Meenaghan (2001a) skapat en 

modell som innehåller fyra olika grundkomponenter för ett lyckat sponsorskap. Den första (1) 

är goodwill i sponsorskapet som innebär hur mycket företaget väljer att sponsra på grund av 

goodwill. Det innebär även hur konsumenten uppfattar företaget. Den andra (2) är imagen av 

sponsorskapet, hur sponsorns image påverkas av sponsringen. Den tredje (3) är supportrarnas 

engagemang och hur väl man som sponsor har lyckats att välja det evenemanget som har 

samma eller liknande målgrupp som företaget har. Den fjärde (4) är hur konsumenternas 

respons till sponsringen är, om det går att se några försäljningseffekter eller 

marknadsföringseffekter.  

 

Trots att sponsorskap har varit populärt att forska om i den vetenskapliga litteraturen sen tidigt 

1980-tal så finns det fortfarande en del outforskade områden. Walliser (2003) skriver att det 

inte finns forskning om attityden bakom sponsorskap. I relation till det här har Meenaghan 

(2001b) skrivit att det finns ett outforskat område som är hur sponsorskap står sig i relation till 

övrig marknadsföring och reklam.  Meenaghan (2001b) har dock gjort ett försök att täcka upp 

vad som påverkar attityden till en sponsor och har kommit fram till följande: Uppfattning till 

sponsring i allmänhet, uppfattning om sponsring som reklam, uppfattning om sponsorn, hur 

kommersiellt sponsringen sker, hur den upplevda avsikten är att övertala konsumenten om 

produkter genom sponsringen, vilket intrång/störning i det evenemanget som sponsras samt, 

imagen som är associerad med sponsringens deltagande. Meenaghan (2001b) skriver att 

attityden till sponsorskap skiljer sig även beroende på geografiska som demografiska 

parametrar. Det Meenaghan och Shipley (1999) har kommit fram till är att sponsring idag är 

mycket likt marknadsföring och reklam. Cornwell och Maignan (1998) skriver att det är lite 

känt hur sponsorskap fungerar som marknadsföringsverktyg och vilken effekt det ger. 

Meenaghan och Kourovskaia (2013) skriver att sponsorskapseffekt kan ses på två olika sätt 

men ingen av dem kan fastställa den exakta effekten av sponsorskap. Sponsorskapseffekten 

påverkas av externa faktorer och man kan således inte endast mäta effekten av sponsorskapet. 

En annan viktig effekt på sponsorskapet är enligt McDonald (1991) att sponsorskapet gör att 

varumärket hamnar i ”top of mind” istället för ”in mind”. Cornwell och Maignan (1998) har 
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skrivit en sammanfattning av den forskning som har gjorts inom området och de hittade tre gap 

inom litteraturen. Det första outforskade området är att det inte finns någon förståelse för 

relationen mellan de fastställda målen och resultatet inom olika typer av sponsorskap. Den 

andra är att det finns lite forskning om hur sponsring påverkar företagets image. Den tredje och 

sista är att det saknas teorier som det går att grunda sponsorskap på. Cornwell och Maignan 

(1998) skriver även om att det har varit lite forskning om huruvida sponsorskap ger någon 

effekt på varumärket eller affärerna.    

 

3.1.2 Interaktion och nätverk 

Inom relationsmarknadsföringen så finns det en del som klassificeras som interaktion och 

nätverk. Interaktion och nätverk kan beskriva de långsiktiga och stabila relationerna mellan 

företagen, där företag väljer att använda samma leverantörer för att relationen däremellan är 

god (Gadde & Mattsson, 1987). Interaktion och nätverk har starka band med 

relationsmarknadsföringens rötter. Det var dock först under 90-talet som 

relationsmarknadsföringen tog fart och relationen mellan företag fick uppmärksamhet från 

praktiker (Mattsson, 1997). För företagen är relationer oerhört viktigt med en leverantör eller 

sponsor. Det finns en mängd fördelar för ett företag att gå ihop och skapa ett långsiktigt 

samarbete med ett annat företag. De fördelar som finns är exempelvis att det blir mer effektivt, 

mindre resurskrävande, ekonomiska fördelar men även saker som trygghet och lojalitet 

(Podolny & Page, 1998). Nätverk mellan olika företag har definierats enligt Anderson, 

Håkansson och Johanson (1994) som en uppsättning av två eller flera affärsrelationer som är 

bundna med varandra som kollektiva aktörer. Det här lyfter även Cobbs (2011) upp där 

författaren undersöker affärsrelationerna och sponsringen mellan ett Formel 1- (F1) stall och 

företagen. Cobbs (2011) beskriver hur ett F1 stall skapar relationer med företagen 

(sponsorerna) så företagen kan få ut maximala fördelar av deras sponsorskap. De företag som 

väljer att sponsra Williams F1 stallet skapar en B2B med de andra sponsorerna. Företagen som 

väljer att sponsra ett F1 stall befinner sig då i samma nätverk och har kontakter de tidigare inte 

har haft tillgång till. Det här är ett bra sätt för företag att kunna nätverka med varandra och 

skapa sig ett samarbete. Cobbs (2011) visar hur nätverk är uppbyggda genom att analysera det 

brittiska F1 stallet Williams.  

 
Figur 2: Sponsorer till F1 stallet Williams (Cobbs 2011, s. 593). 

 

I figuren kan man se hur Cobbs (2011) påvisar att 19 stycken företag sponsrar Williams 

inklusive det Göteborgsbaserade företaget SKF. Det här gör att SKF numera befinner sig i 

samma nätverk med aktörer som Philips, Air Asia och Allianz.  
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3.1.3 Påverkan/image av sponsorskap   

Sponsorskap påverkar konsumenternas syn på företaget och det är företagets 

marknadsföringsbudget som används till sponsorskap. Sponsorskap är ett viktigt verktyg för 

företaget i deras marknadsföring (McDonald, 1991; Tanvir & Shahid, 2012). När ett företag 

väljer att gå in i ett sponsringssamarbete kan företagets image förändras. När företaget väljer att 

sponsra en verksamhet så gäller det att göra en analys av miljön, trender och då framförallt 

imagen av den verksamhet man väljer att sponsra. Ur företagets synvinkel så vill de synas över 

en längre tid eftersom att sponsorskap är ett långsiktigt samarbete (McDonald, 1991; 

Meenaghan & Kourovskaia, 2013). När företag går in i ett sponsringssamarbete så kan det ge 

tillbaka investeringen och mer därtill (Tanvar & Shahid, 2012). En studie som har gjorts av 

Woisetschläger och Michaelis (2009) påvisar att över tid så är det positivt för ett företags image 

att ingå ett sponsoravtal. Enligt studien som undersökte om konsumenterna i högre utsträckning 

minns sponsorerna till FIFA World Cup 2006 så kommer konsumenterna ihåg företaget över en 

längre tid om de sponsrar ett evenemang eller en idrottsförening. McDonald (1991) skriver att 

fram tills 1991 användes uttrycket ”såklart det fungerar” och vars innebörd var att all sponsring 

är bra sponsring. Det hade fram tills dess varit få försök för att undersöka ifall sponsorskap 

påverkar ett företags image eller att mäta ifall det ger någon effekt. För enligt McDonald (1991) 

så har det varit två undersökningar och båda har visat att konsumenterna ser mer positivt på 

företaget efter sponsringen än innan. Sponsorskap är mer än bara marknadsföring, det genererar 

även goodwill och sociala förmåner. McDonald (1991) fortsätter sitt resonemang genom att 

påvisa att det är viktigt att företaget och sponsringen har gemensamma nämnare.  

 

3.2 Legitimitetsteori 

CSR rapportering för företag är frivilligt och inget som är lagstadgat att företagen måste 

rapportera. Många företag väljer dock att lämna ut en CSR rapport ändå och den främsta teorin 

till att förklara varför företagen CSR rapporterar är legitimitetsteorin (Campbell, Craven & 

Shrives, 2003). Legitimitetsteorin definieras av Dowling och Pfeffer (1975) som ett tillstånd 

eller status som existerar när ett företags värdegrund är överensstämmande med det större 

sociala system som företaget är en del av. Om en dispyt, verklig eller potentiell sådan uppstår 

så finns det ett hot mot företagets legitimitet. (Dowling & Pfeffer, 1975) 

Deegan och Rankin (1996) fann inledande empiriska bevis som stödjer att legitimitetsteorin är 

en reaktion. Reaktionen handlar om att företagen eftersträvar att få acceptans för händelser som 

påverkar företagets upplevda sociala acceptans. Cambell, Craven och Shrives (2003) hävdar att 

legitimitetsteorin troligtvis är den mest använda teorin för att förklara miljömässiga och sociala 

avslöjanden. De hävdar även att legitimitetsteorin kräver en ömsesidig förståelse mellan olika 

parter.  En särskild del av legitimitetsteorin är att det finns ett socialt kontrakt som antingen är 

uttryckt eller underförstådd. Det här sociala kontraktet gäller mellan en organisation och ett 

samhälle enligt Cambell, Craven & Shrives (2003). De menar även att legitimitet handlar om att 

bygga, underhålla och reparera den relation eller kontrakt som företaget har.  

 

Wilmhurst och Frost (1999) skriver att företagens ansvar är att arbeta inom de gränser som 

samhället har är socialt accepterade av samhället. Om den verksamhet som företaget bedriver i 

samhället har en dålig påverkan på miljön och samhället så motiverar legitimitetsteorin att 

företaget ska informera omgivningen. Teorin innebär att om företagets påverkan är negativ på 

samhället och miljön så ökar samhället intresse. Det anses då vara viktigt för företaget att dela 

med sig av mer information via exempelvis CSR redovisning som ett svar på den påverkan som 
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företaget skapar med sin verksamhet Wilhurst och Frost (1999). Deegan, Rankin och Tobin 

(2002) benämner legitimitetsteorin som ett socialt kontrakt mellan samhället och företaget. 

Företaget eller organisationen behöver reflektera över vilka handlingar som kan anses vara 

legitima i det samhället som företaget eller organisationen är en del av. Legitimitetsteorin 

handlar även om hur företagets ledning ska agera mot de förväntningar som samhället har på 

företaget. Legitimitetsteorin förutsätter även att företagen försöker i den mån det är möjligt att 

sköta verksamheten inom uttryckta gränser. De gränser som menas är de värderingar som 

samhället förväntar sig att företaget ska verka inom (Deegan, Rankin & Tobin, 2002).  

 

Deegan (2002) tar upp ett exempel där Nike kritiserades internationellt för arbetsförhållandena i 

en del av sina fabriker i Asien.  Nike svarade på kritiken genom att ta hjälp av Global Alliance 

for Workers and Communities för att förbättra förhållandena för de anställda. Resultatet av 

förändringen publicerades dessutom på Nikes hemsida där den som är intresserad får mer 

information. Det här hänger ihop med att visa att man är ett företag som tar ett ansvar för de 

marknader man verkar på.  

 

Enligt Deegan (2002) så finns det flera anledningar till att företagen väljer att visa vad företaget 

gör inom socialt engagemang/samhället och miljö. Några av de anledningar som Deegan 

(2002) tar upp är, ekonomisk rationalitet och att det kan finnas affärsfördelar med att göra det 

rätta. De här anledningarna tros vara huvudmotiveringen snarare än att få acceptans för några 

sociala ansvarstaganden inom affärsvärlden. Fler anledningar som Deegan (2002) räknar upp 

är, för att hantera specifika och ibland starka ägargrupper i företaget som ett resultat från 

speciella hot mot företagets legitimitet att uppfylla samhällets förväntningar, försöka återspegla 

en uppfattning som samhället har om företaget och försöka överensstämma. För att få 

samhällets licens att verka beror det på om företaget arbetar med vissa sociala och 

miljömässiga resultat. Det kan även ha att göra med ett hot mot företagets legitimitet. 

Exempelvis dålig publicitet i media som har specifikt att göra med att sociala och miljömässiga 

anledningar. Det kan även ha med ”code of conduct” att göra där andra företag i samma eller 

andra branscher har skrivit på. Då sätter de press på företaget som inte skrivit på att även gå 

med. Det kan även ha att göra med att företaget vill attrahera investerare. Enligt Mobus (2005) 

så är det även ett antal intressegrupper som är intresserade av den information som företaget 

väljer att dela med sig av utifrån legitimitetsteorin. De grupper som nämns är investerare, 

miljöorganisationer och samhällsmedborgarna. 

 

Mobus (2005) har identifierat tre olika mål med legitimitetsteorin. Målen handlar om att 

antingen erhålla, underhålla eller reparera den legitimitet som företaget eftersträvar. Företetaget 

eftersträvar att erhålla legitimitet när det ger sig in på en ny marknad. Företaget måste då få 

legitimitet som är kopplad specifikt till företaget men även till de handlingar som företaget utför 

på marknaden. Att sedan underhålla den legitimitet som företaget har erhållit är enligt Mobus 

(2005) relativt enkelt. Det är dock ett arbete som kräver en kontinuerlig process för företaget. 

Det varnas även för att erhållen legitimitet lätt kan tas för givet och att underhållningen av 

legitimiteten lätt kan glömmas bort. Det kulturella landskapet tas även upp som en riskfaktor då 

Mobus (2005) menar att det förändras och med det även företagets legitimitet. Den sista faktorn 

som handlar om att reparera legitimitet anser Mobus (2005) vara lika krävande som att försöka 

erhålla legitimitet. Reparera legitimitet har vanligtvis med en tidigare kris i bolaget att göra och 

att reparera legitimiteten är ofta en reaktion mot en tidigare eller pågående kris. Mobus (2005) 

menar att det är vanligt att företag blir bekväma i sina rutiner för underhållningsarbetet av sin 

legitimitet. Det här i sin tur gör att de missar de kulturella förändringar som samhället gör. Det i 

sin tur kan leda till en legitimitetskris för företaget. 
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En faktor som Deegan (2002) framförallt vill lyfta fram inom legitimitetsteorin är att företagen 

vill göra sin verksamhet legitim, det är det här som är själva kärnan i legitimitetsteorin. Företag 

är en del av ett stort socialt system. Legitimitet anses vara en resurs som företagen är beroende 

av för att överleva. Enligt Mobus (2005) handlar det även om för företaget att erhålla, 

underhålla och reparera legitimiteten kontinuerligt. 

  

3.3 Relationsmarknadsföring 

Palmer, Lindgreen och Vanhamme (2005) berättar om hur transaktionsperspektivet med 

tillgång och efterfrågan har varit den dominerande modellen inom marknadsföring under en 

lång tid. Med den här modellen stimulerades efterfrågan genom att justera priset eller 

introducera en ny differentierad produkt inom olika segment. I takt med att marknaderna har 

mognat och kunderna blivit allt mer krävande så har en övergång skett till 

relationsmarknadsföring och service integrerat med produkterna som erbjuds. Palmer, 

Lindgreen och Vanhamme (2005) presenterar ett antal orsaker till att 

relationsmarknadsföringen blir allt viktigare.  

Fördelen med långsiktiga affärsrelationer är att företagen, alltså både kund och leverantör,  kan 

minska på eller helt slippa transaktionskostader. Transaktionskostander uppstår när företag byter 

leverantör. Det kan samtidigt även uppstå en kvalitetskostnad eftersom det är osäkert hur väl det 

nya företaget klarar av att leverera produkten eller tjänsten (Grönroos, 1994). Grönroos (1997) 

berättar att transaktionsmarknadsföringen med den klassiska ”marketing mix” modellen började 

få konkurrens av en ny modell vid namn relationsmarknadsföring. Gummesson (2004) 

definierar relationsmarknadsföring som: ”relationsmarknadsföring är marknadsföring baserad 

på interaktioner inom nätverk av relationer” (Gummesson 2004, s 136). Grönroos (1994) 

definierar å andra sidan relationsmarknadsföring på följande sätt, “Relationsmarknadsföring är 

att etablera, underhålla och förbättra relationerna med kunder och andra partner med vinst” 

(Grönroos, 1994 s. 9). Både Grönroos (1997) och Gummesson (2004) är överens om att det är 

svårt att sätta en klar definiering av vad relationsmarknadsföring är. Det som de båda författarna 

kommer fram till är dock att relationsmarknadsföring handlar om att bygga och vårda relationer 

mellan företag och kund på marknaden.  

Enligt Gummesson (2004) handlar relationsmarknadsföring om långsiktiga relationer både 

mellan kund och företag (B2C) och inkluderar även företag till företag så kallad företag till 

företag (B2B). Författaren fortsätter med att nyckelaspekterna inom relationsmarknadsföring 

inte handlar om att bara skaffa kunder och skapa transaktioner. Grönroos (1999) skriver om hur 

relationsmarknadsföringen bygger på två steg. Steg ett handlar om att hitta och attrahera kunder 

och få dem att vilja bygga en relation med företaget. Steg två handlar sedan om att underhålla 

och stärka den pågående relationen mellan parterna. Att även skapa löften som sedan ska infrias 

är även en viktig faktor för att relationen ska fortsätta. Grönroos (1999) skriver att även kunden 

blir en resurs inom relationsmarknadsföring. Det här motiveras med att mycket av det som 

uppnås i relationen grundas på kundens information, initiativ och specifika behov. Det här 

innebär att företaget inte kan förlita sig på varor och tjänster som är standardiserade, de ska även 

vara möjliga att anpassa för respektive kund för att under relationens gång uppnå en så hög 

nöjdhet från båda parter som möjligt. Grönroos (1994) skriver dock att alla relationer inte är 

lönsamma även om kunderna är nöjda. Det anses därför vara viktigt att segmentera kunderna 

utifrån hur lönsamma de är för bolaget. Det är även viktigt att säga upp en relation som inte är 

lönsam för företaget på lång sikt. 
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För att relationsmarknadsföringen ska bli framgångsrik så är det viktigt att båda parterna arbetar 

ömsesidigt i relationen för att kunna använda sig av varandra och båda få ut mer av samarbetet. 

Om relationen blir olönsam för parterna så är det även sunt att säga upp relationerna. (Grönroos 

1999). Grönroos (1994) menar att det blivit allt vanligare att arbeta för att skapa en förståelse 

för kunden för att uppnå resultat. En central del inom relationsmarknadsföring är enligt 

Grönroos (1994) löftesprincipen. Om löften ges kan företaget attrahera kunder och direkt bygga 

relationer. Om löftena inte hålls så går det inte utveckla, underhålla och bygga vidare på 

relationerna. Tidigare har det varit vanligare att försöka uppnå resultat genom utveckling av 

skalekonomi med stora volymer. Det ska även tilläggas att Grönroos (1999) anser det vara minst 

lika viktigt att behålla kunderna som att attrahera nya. Det finns även de kunder som inte vill ha 

en relation med företaget och det ska i så fall respekteras (Blois, 1996). 

 

3.4 Corporate Social Responsibility – (CSR) 

Europeiska kommissionen (2011) definierar CSR enligt följande: ”företagens ansvar för sin 

påverkan på samhället.” För att klara av att möta det sociala ansvaret så tar Europeiska 

kommissionen (2011) även upp följande, ”företaget borde ha en process för hur man integrerar 

sociala, miljömässiga och mänskliga rättigheter och konsumentfrågor i sin verksamhet och 

kärnstrategi i nära samarbete med sina intressenter” (Europeiska kommissionen, 2011). Enligt 

Dahlsrud (2008) så är konceptet CSR inget nytt, företag har alltid haft sociala, ekonomiska och 

miljömässiga effekter. Det här har sedan utvecklats under flera år. Det har även gjort att det 

finns många olika definitioner för vad CSR egentligen är. Dahlsrud (2008) hittade 37 olika 

definitioner för vad CSR innebar. Författaren uttrycker en fara med det här eftersom det 

innebär att det uppstår förvirring med vad som menas med CSR när företag och organisationer 

pratar om det.  Det kan leda till att till att framgångarna för CSR inom företaget eller 

organisationen kan utebli. Carroll (1991) berättar hur man har försökt enas om en standard för 

vad CSR står för sedan 60-talet. CSR fanns redan på 50-talet men det handlade då mer om 

Social Responsibility (SR) än CSR. 

 

Dahlsrud (2008) fann 37 olika dimensioner av CSR. Av de 37 dimensionerna så ansågs fem 

vara mer centrala. De dimensioner som togs upp var den (1) miljömässiga, alltså miljön och att 

exempelvis arbeta för en mer hållbar miljö. (2) Den sociala dimensionen, som handlar om 

relationen mellan företaget och samhället. (3) Den ekonomiska dimensionen, kombinerar 

socialekonomiska och finansiella aspekter och att beskriva CSR i företagets affärsverksamhet. 

(4) Aktieägardimensionen, om att interagera med olika aktieägargrupper och hur man 

interagerar med anställda, leverantörer och kunder. (5) Slutligen den frivilliga dimensionen, 

vilket innebär olika handlingar som inte är lagstadgade, baseras ofta på etiska värden. Dahlsrud 

(2008) diskuterar även om var den optimala nivån för CSR ligger. Insatsen borde ligga över det 

som är lagstadgat men samtidigt påverkar aktieägarna då deras mål ofta går i motsatt riktning 

från CSR. Dahlsrud (2008) finner att den optimala nivån beror på hur långt aktieägarna vill gå 

och vilken nivå de är villiga att lägga sig på. 

 

Carroll (1991) presenterar CSR-pyramiden som innehåller fyra viktiga sociala ansvarsområden 

som CSR handlar om. Den första delen handlar om det ekonomiska och att företags primära 

mål är att tjäna pengar. För att kunna göra det måste de producera varor och tjänster som 

konsumenterna efterfrågade. För att företaget ska kunna leva vidare måste företaget tjäna 

pengar. Den andra delen är att uppfylla kraven och följa de lagar och regler som finns från 

samhället. Det handlar om att uppfylla det sociala kontrakt som finns mellan företaget och 

samhället.  De här samexisterar tillsammans med det ekonomiska ansvaret. Den tredje delen är 

det etiska ansvar som aktieägare, anställda, lagar och samhället anser som skäliga att ha på 
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företaget. Exempel på krav kan gälla miljö eller mänskliga rättigheter. Det etiska skiktet 

samspelar även med det juridiska andra skiktet. På senare år har det etiska ansvaret etablerat sig 

som en legitim CSR komponent för företaget. Den fjärde och sista delen är att företaget har ett 

filantropiskt ansvar. Skillnaden mellan filantropisk och etisk är att samhället inte har några 

förväntningar på att företaget ska göra det här varken ur ett etiskt eller moraliskt perspektiv. 

Carroll (1991) skriver även att samhället förväntar sig att företaget ska ställa upp med 

arbetskraft, kapital och lokaler till olika humanitära program. Samhället kommer dock inte att 

betrakta företaget som oetiskt eller omoraliskt om företaget väljer att inte ställa upp. Enligt 

Carroll (1991) så är den filantropiska delen mycket eftertraktad men även mindre viktig än de 

andra tre delarna i CSR-pyramiden. Pyramiden och CSR handlar sammanfattningsvis om att 

det måste vara ekonomiskt för företaget. Om företaget inte tjänar pengar är det svårt att bedriva 

CSR. Företaget förväntas även att följa de lagar och regler som finns i det samhälle som 

företaget verkar i. Det tredje steget är att företaget ska ha ett etiskt förhållningssätt. Det innebär 

att företaget ska göra det som anses rätt och etiskt. Samtidigt ska de se till att undvika eller 

minimera skadorna för intressenterna till företaget (aktieägare, anställda, konsumenter, naturen 

etc.). Det sista steget innebär att företaget ska vara en god samhällsmedborgare. 

Affärsverksamheten förväntas att delta med finansiella och mänskliga resurser till samhället för 

att förbättra livskvaliteten (Carroll 1991). Carroll (1991) skriver att i framtiden kommer få se 

nya sätt på hur vi ska tänka om företagens ansvar för samhällets aktieägare. Det handlar 

framförallt om att ansvaret ligger på en global nivå. CSR har enligt Carroll (1991) en ljus 

framtid eftersom det fångar upp de viktigaste delarna som handlar om företag och sociala 

relationer.  

 

3.5 Word of mouth  

Anderson (1998) definierar Word of mouth (WOM) på följande sätt, ”WOM är en informell 

form av kommunikation om utvärderingen av varor och tjänster mellan konsumenter som är 

självständiga från marknadsförarna” (Anderson 1998, s. 6). WOM är ett kostnadseffektivt och 

trovärdigt sätt att sprida information om produkter och tjänster (Chung & Lim, 2011). Flera 

författare konstaterar att lojala kunder som är nöjda med företagets produkter och tjänster även 

sprider WOM som är positivt för företaget (Bloch, 1986; Bitner, 1990). Boon och Cindy (2014) 

menar att WOM spelar en viktig roll när konsumenterna bildar sig en uppfattning om företag. 

Det här beror på att konsumenterna söker information om produkter bland andra konsumenter 

(exempelvis vänner och familj). De kan då ge ytterligare information som kan ge stöd utöver 

den information som konsumenten redan kände till sedan innan. Konsumenten gör en 

utvärdering av den information konsumenten har fått.  Om informationen anses trovärdig så tar 

konsumenten även åt sig informationen.  För att informationen ska vara trovärdig så är det 

viktigt att personen som sprider WOM inte har något motiv som går ut på att sälja produkter 

(Chung & Lim, 2014).  

 

Chung och Lim (2011) konstaterar i sin artikel att negativ WOM har en större påverkan på 

attityden till okända varumärken än positiv WOM. Det WOM handlar om är att den som ger 

informationen måste vara en person med expertis och hög trovärdighet för att WOM ska 

fungera. WOM är framförallt viktigt för företag som säljer tjänster eftersom det är svårt för 

kunden att pröva tjänsten innan den är konsumerad. Det här skapar en osäkerhet som kan lindras 

genom WOM från en trovärdig källa som tidigare prövat tjänsten (Chung & Lim, 2011). 

Konsumenten tenderar enligt Chung och Lim (2011) att söka information om produkten eller 

tjänsten genom alternativa kanaler. Det gör de eftersom säljaren oftast sitter på mer information 

än köparen och kan således lura densamma. Därför söker köparen information från flera kanaler 

där WOM är en av de mer trovärdiga. WOM behöver dock inte alltid vara trovärdig då WOM 
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grundar sig på en enskild upplevelse från en WOM givare (Chung & Lim, 2011). WOM har 

dock fortfarande en stark trovärdighet som särskilt gäller för okända otestade varumärken där 

det är svårt att veta vad produkten står för. Detsamma gäller inte för etablerade kända 

varumärken där varumärket kan vara starkare än WOM (Chung & Lim, 2011).   

 

3.6 Brand awareness 

Enligt Swerdlick (2008) så är det viktigt att företagen påminner konsumenterna om att de finns. 

Graden av hur ofta konsumenterna påminns påverkar även vilket företag som först dyker upp i 

huvudet när de tänker på en viss produktkategori (top of mind). Swerdlick (2008) menar därför 

att varje företag borde ha en plan för företagets kännedom och närvaro högt upp på 

prioriteringslistan för marknadsföringen. Författaren räknar upp två typer av närvaroskapande, 

den ena är Community-Focused Initiatives (CFIs) och Practice-Based Initiatives (PBIs). Om ett 

företag vill bygga upp en långvarig närvaro på marknaden med hög igenkänning så är det 

viktigt att båda dessa prioriteras. Rubio, Oubiña och Villaseñor (2014) skriver att kunderna 

använder sig av vissa egenskaper i produkten för att utvärdera varumärket och dess kvalitet. De 

egenskaper som räknas upp är; paketering, pris och namnet på produkten. Om priset är lägre så 

är förväntningarna på produkten inte lika höga. CFIs innebär enligt Swerdlick (2008) 

exempelvis sponsring, donationer och medlemskap i viktiga organisationer. Tanken är att 

företaget skapar närvaro och publicitet genom att ge tillbaka genom exempelvis sponsring. Det 

handlar även om att vårda sitt varumärke i olika organisationer och nätverk. Det här leder i sin 

tur till nya kontakter och att nätverket växer och fler kommer i kontakt med varumärket. Ju fler 

som känner till varumärket och vad det står för, desto större chans att fler företag kommer ha en 

positiv bild av företagets varumärke (Swerdlick, 2008) 

 

Swerdlick (2008) skriver att vid sponsring ska det finnas en koppling mellan sponsorn och den 

organisation som sponsras. Exemplet som tas upp handlar om att företag i läkemedelsbranschen 

kan donera pengar till forskning om olika sjukdomar. Den eventuella sponsring som görs ska 

även ge ett stort genomslag och stärka varumärket och ge något tillbaka för investeringen. Det 

är även viktigt att veta vart det investerade kapitalet går och hur det spenderas. Författaren 

hävdar dock att det inte är själva investeringen i sig som är det allra viktigaste, det är 

framförallt att visa att företaget ger tillbaka till samhället. PBIs handlar precis som CFIs om att 

bygga upp närvaro och kännedom om varumärket. Här handlar det dock om mindre summor än 

CFIs och det är svårare att veta vad investeringen ger igen. Exempel som Swerdlick (2008) tar 

upp är exempelvis sportflaskor eller muggar med företagets logotyp på. De här är populära 

eftersom de kan ges som gåvor och kan vara effektiva på att skapa kännedom om varumärket 

på sikt. Rubio, Oubiña, och Villaseñor (2014) presenterar sex olika faktorer som påverkar 

risktagandet i att köpa en produkt från ett varumärke. Det kunden gör är att samla information 

från trovärdiga källor såsom vänner och familj (WOM) men även exempelvis säljare. Kända 

varumärken sänker risken. Försäkran om att produkten är bra genom att testa den, exempelvis 

genom prover. Eventuell tidigare lojalitet till varumärket (har tidigare köpt produkten), pris och 

butikens image. De här punkterna bidrar enligt Rubio, Oubiña, och Villaseñor (2014) till att 

sänka känslan av risktagandet för en konsument när det kommer till köp av produkter. Av ovan 

nämnda punkter så är det framförallt informationssökandet och välkända varumärken som 

används av konsumenterna för att sänka risken vid köp av varor.  

 

3.7 Top of mind awareness 

Moore (1999) berättar att Top Of Mind Awareness (TOMA) uppnås när man lyckats med en 

introduktionskampanj. Sedan fortsätter företaget med en hållbar kampanj som har till uppgift 
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att hålla produkten eller tjänsten som säljs fräsch och lättillgänglig i huvudet på kunden. Det 

här för att påminna kunden att tänka på ett visst företag före konkurrenterna. Tanken är att 

företaget ska hålla sig till ett simpelt meddelande till mottagaren för att nöta in budskapet hos 

denna. Moore (1999) tillägger även att det första meddelandet/kampanjen måste vara så pass 

unik att den kan bryta igenom mediebruset och nå potentiella kunder.  

 

Hakala, Svensson och Vincze (2012) skriver följande om vad ett varumärke innebär: ”Ett 

varumärke är en produkt eller tjänst som lägger till dimensioner som differentierar sig på något 

sätt från andra produkter eller tjänster designade att tillfredsställa samma behov” (Hakala, 

Svensson & Vincze, 2012 s 439). Hakala, Svensson och Vincze (2012) definierar även TOMA 

som det första varumärket som dyker upp i huvudet på respondenterna när de skulle tänka på en 

produkt inom olika produktkategorier. De skriver även att TOMA inte är en benämning på hur 

benägen en konsument är att köpa produkten eller att det är favoritvarumärket. Författarna 

klassificerar istället TOMA som ett beteende. Hakala, Svensson och Vincze (2012) fann även 

ett samband där en starkare koppling till TOMA även kan ge en starkare intention till att köpa 

produkten från det varumärket.  

 

Moore (1999) betonar även hur viktigt det är att följa upp introduktionskampanjen med en 

långsiktig kampanj med uppgift att fortsätta nöta in budskapet och varumärket i kunden. 

Författaren skriver att bara för att företaget gjort en bra introduktionskampanj som sticker ut så 

kan de inte falla tillbaka utan måste fortsätta med uppföljning av denna. Det anses även vara 

viktigt med snabb uppföljning. Det här för att konsumenten inte ska glömma bort budskapet då 

risken finns att konsumenten tar in intryck från ett konkurrerande företags reklamkampanj. 

Budskapet ska vara kort och enkelt och återkomma löpande för att kunden inte ska glömma 

eller börja föredra ett annat företag före (Moore, 1999). 

 

3.8 Return of investment  

Return of Investment (ROI) innebär hur mycket avkastning investeringen genererar. Det här är 

en vanlig metod inom marknadsföring om hur man mäter om en investering var lyckad eller 

inte. ROI är till för att företagen ska kunna tillgodose kunderna samtidigt som de ger maximal 

avkastning på insatt kapital (Hayman & Schultz, 1999). Stone (2005) visar en modell över hur 

man räknar ut ROI där ROI är lika med intäkterna ett företag får minus kostnaderna dividerat 

med kostnaderna. Det här gäller inte endast marknadsföringskampanjer utan kan appliceras på 

alla typer av intäkter som kostnader.  Det illustreras med följande figur av Stone (2005).  

 

 
Figur 3: ROI (Stone 2005, s.188). 

 

Att mäta ROI är enligt Stone (2005) viktigt, det här är en uppfattning som Hayman och Schultz 

(1999) delar. Hayman och Schultz (1999) menar även på att fast man vet dess betydelse och 

efterfrågan på att kunna mäta ROI så har få, om några, marknadsföringsföretag lyckats med 

det. Det är enligt Hayman och Schultz (1999) svårt för företag som marknadsför sitt varumärke 

att kunna mäta den effekten. Det kan bero på att företaget marknadsför sitt varumärke på flera 

kanaler samtidigt. En av dessa marknadsföringskampanjer kan vara att sponsra en 

idrottsförening. Hayman och Schultz (1999) driver sitt resonemang vidare genom att man mäter 

ROI fel. Man borde se hur många potentiella kunder som nås av marknadsföringskampanjen 



 

- 22 - 

istället för att mäta hur mycket intäkter man fick av marknadsföringskampanjen. Om ROI 

skulle mätas utifrån Hayman och Schultz (1999) resonemang så är sponsring en ypperlig 

marknadsföringskanal att använda. Sponsorskap har nämligen under de senaste fem åren ökat 

över hela världen (IEG, 2013).  
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4 Empiri  
 

I det här kapitlet presenterar vi materialet ifrån datainsamlingen tillsammans med 

bakgrundsfakta om respondenterna samt IF Elfsborg. Respondenterna beskrivs för att hjälpa 

läsaren att enklare förstå de kommande delarna. Efter dessa delar så kommer datainsamlingen 

att presenteras. Datainsamlingen kommer att presenteras i fyra olika delar, (1) anledning till 

respondenten valt att sponsra (med underrubriker, nätverk, exponering, affärssamarbete och 

CSR), (2) om respondenten mäter sponsringseffekten, (3) fördelar/nackdelar med sponsringen 

till IF Elfsborg samt (4) hur samarbetet med IF Elfsborg ser ut. Frågorna som ställdes till 

respondenterna finns i bilaga 1.  

 

4.1 IF Elfsborg 

Idrottsföreningen Elfsborg grundades år 1904 som Borås Fotbollslag och två år senare bytte 

man namn till IF Elfsborg. IF Elfsborg har haft 14 olika sektioner med bland annat ishockey 

och boxning men det är fotbollen som har varit den stora och framgångsrika sektionen. IF 

Elfsborgs sportsliga meriter är att de har spelat 70 år i allsvenskan och blivit svenska mästare 

vid sex stycken tillfällen (1936, 1939, 1940, 1961, 2006 och 2012). De har även vunnet svenska 

cupen vid tre tillfällen (2001, 2003 och 2014) och placerar sig på en femte plats i den 

allsvenska maratontabellen. IF Elfsborg spelar sina hemmamatcher på Borås Arena som tar 

16 284 åskådare och ersatte den gamla arenan (Ryavallen) år 2005. IF Elfsborgs mest kända 

spelare genom tiderna är Sven Jonasson som fortfarande innehar det gällande rekord för flest 

antal mål i Allsvenskan genom tiderna. I dagens IF Elfsborg spelar Anders Svensson som är 

den spelare i Sverige som spelat flest landskamper för det svenska herrlandslaget. IF Elfsborg 

har även vid två tillfällen kvalat till UEFA Champions League det gjordes år 2007 där det dock 

blev förlust mot det spanska laget Valencia och 2013 då det blev förlust mot Celtic från 

Skottland (Elfsborg 2014a; Elfsborg 2014b). 

 

IF Elfsborg har delat upp sina sponsorer i sju olika kategorier, där huvudsponsor är den högsta 

följt av guldsponsor, silversponsor, bronssponsor, knallesponsor, biljettsponsor och 1904 

klubben. Det som skiljer sponsorkategorierna åt är allt från tillgång till logerna eller att man är 

med i en biljettpool. Det är även det ekonomiska som skiljer sponsorpaketen åt, för att bli 

huvudsponsor till IF Elfsborg är kostanden 1 000 000 kr medan guldsponsoravtalet ligger på 

230 000 kr och silversponsoravtalet på 135 000 kr. I guldsponsoravtalet ingår inte en 

exponeringsplats på matchdräkten, istället får sponsorn en reklamskylt på 5-6 meter på Borås 

Arena. För att få exponeras på matchtröjan behöver man inte vara huvudsponsor utan det är en 

individuell prissättning som avgör om man syns på dräkten. Det är exempelvis dyrare att synas 

på tröjan än på strumporna. Det finns dock ett begränsat antal platser på IF Elfsborgs 

matchdräkt. Som guldsponsor har man två biljetter till VIP loungen samt 16 matchbiljetter per 

match (om man inte har tecknat ett individuellt avtal). I VIP loungen finns även andra 

sponsorer samt inbjudna gäster som kan vara motståndarlagets styrelse eller Sveriges 

förbundskapten. IF Elfsborg skriver sina sponsoravtal oftast på ett år men vill i den mån de går 

skriva längre avtal. IF Elfsborg skriver inte sponsoravtal med alla olika typer av företag, det 

finns vissa krav som att företaget måste ha likvärdiga ekonomiska, politiska och etiska 

värderingar
1
.  

  

                                                 
1
 Magnus Hedelin Marknad Elfsborg, telefonsamtal den 25 februari 2014.  
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4.2 Respondenter  

Som tidigare nämnts i studien så valdes nedanstående sju respondenter ut för att de är 

guldsponsorer till IF Elfsborg under 2014. De var även de sju företagen som vi fick tillgång till 

först. Det är företag från olika branscher (utom Handelsbanken och SEB) med två 

gemensamma nämnare, de är verksamma i Boråsområdet samt är guldsponsorer till IF 

Elfsborg. Den person vi träffade på varje företag presenteras med för och efternamn samt 

vilken titel de har på företaget. Anledningen till att vi inte valt att ge mer information om 

personen är att respondenten har utgett information till oss som vi inte får sprida vidare samt att 

de inte vill få mer information om dem presenterade av den anledningen att uppsatsen kommer 

att bli offentlig.  

 

4.2.1 Aki Travel 

Aki Travel är ett Boråsbaserat resebolag som har specialiserat sig på affärs- och gruppresor. De 

har kontor i Borås, Kinna och Varberg (Aki Travel, 2014a). Aki Travel grundades år 1991 med 

fokus på affärs- och gruppresor med inriktning på företag i Sjuhäradsbygden samt numera 

Hallands län. Aki Travel har sedan 2003 ett samarbete med VIA Egencia som är Skandinaviens 

största affärsresebyrå med ca 14 000 anställda med en omsättning på ca 11 miljoner NOK per 

år. År 2005 bildades dotterbolaget Aki Golf Travel där alla resor som inkluderar golfspel är 

inräknade (Aki Travel, 2014b). Vi träffade Aki Travels VD Magnus Järrenfors. 

 

4.2.2 Borås Tidning 

Borås Tidning grundades år 1826 och namnet var då Borås Weckoblad. Idag har Borås Tidning 

en upplaga på ca 50 000 exemplar dagligen och ges främst ut i Sjuhäradsbygden med Borås 

som sitt huvudsäte. Tidningen hade sin upplagetopp år 1990 med 60 000 exemplar och åtta år 

senare var det premiär för Borås Tidning på internet. År 2003 gick Borås Tidning med i 

koncernen Gota Media. Borås Tidning har kontor på fyra ställen, Borås (där huvudkontoret 

ligger), Kinna, Svenljunga och Bollebygd (Borås Tidning, 2014). På Borås Tidning träffade vi 

Morgan Andersson som är annonschef. 

 

4.2.3 First Hotel Grand 

First Hotel Grand är en hotell- och konferensanläggning som ligger i de centrala delarna av 

Borås. Hotellet byggdes år 1972 och har 316 stycken bäddar. På hotellet finns det spa, 

restaurang, nattklubb och ägs av det Boråsbaserade företaget Svenska Stadshotell AB. First 

Hotell Grand är även med i franchise kedjan First Hotels som har hotell på 40 olika orter i 

Sverige, Norge och Danmark (First Hotel Grand, 2014). På First Hotel Grand träffade vi Mia 

Landin som är Sales and Marketing director samt Jessica Till som är marknads- och 

försäljningsassistent. 

 

4.2.4 Handelsbanken 

Historian om Svenska Handelsbanken tar sin början 1871 då Stockholms Handelsbank 

grundandes och kontor öppnades i Gamla Stan i Stockholm. Huvudkontoret är idag beläget vid 

Kungsträdgården och där har kontoret legat sedan 1905. Namnet Svenska handelsbanken har 

företaget haft sedan 1919 efter ett antal år med förvärv av bankföretag. Handelsbanken har idag 

cirka 9000 anställda och erbjuder finansiella tjänster både traditionella tjänster inom företags- 

och privattjänster men även inom finansiering, placering och livförsäkring. I Sverige har 
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företaget cirka 450 kontor spridda över hela landet (Handelsbanken, 2014). Vi träffade Thomas 

Bogsjö som är kontorschef på Handelsbanken i Viared. 

 

4.2.5 Knalleland 

Knalleland är en handelsplats som är beläget vid Borås stad. Handelsplatsen består av 17 

fastigheter som ägs av 13 olika fastighetsägare. Knalleland omsatte 2012 ca 1,9 miljarder 

kronor och varje år har Knalleland cirka 7 miljoner besökare (Knalleland, 2014a). 

Butiksutbudet består av allt från butiksgallerior, volymhandel till kaféer och restauranger. 

Totalt finns det nästan 100 butiker i Knalleland. Knalleland anordnar även ett större antal 

events varje år (Knalleland, 2014b). En del av de kanaler som ingår i marknadsmixen är radio, 

annonsering, webb och tv. På Knalleland träffade vi Magnus Johansson som arbetar som 

centrumledare.  

 

4.2.6 SEB 

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) är en bank som erbjuder finansiella tjänster och 

rådgivning. SEB grundades år 1856 i Stockholm av André Oscar Wallenberg och var därmed 

den första privatbanken i Sverige.  Vid starten var namnet Stockholms Enskilda Bank men med 

en sammanslagning den Skandinaviska Banken år 1972 var den Skandinaviska Enskilda 

Banken ett faktum. SEB har idag ca 4 miljoner privatkunder, 400 000 små och medelstora 

företagskunder, 1200 stora bolag och institutioner och ca 16 000 anställda. SEB finns över hela 

världen med kontor som i Sverige, Shanghai och i New York. SEB har fem olika divisioner 

(stora företag och institutioner, kontorsrörelsen, kapital och försäkring, liv och Baltikum) där 

kontorsrörelsen har 165 bankkontor över hela Sverige (SEB Group, 2014a). SEB i Borås är 

idag guldsponsor till IF Elfsborg. SEB har en sponsringspolicy att inte endast bidra med 

finansiella medel utan även engagemang och all sponsringsverksamhet utgår från bankens 

grundläggande värdegrund (SEB Group, 2014b). Intervjun på SEB var med Ulf Hansson som 

är kontorschef på Boråskontoret.  

 

4.2.7 Team Sportia 

Team Sportia är en sportkedja som grundandes 1989, antalet anställda uppgår till cirka 1000 

personer och ägarstrukturen är att franchisetagarna (butiksägarna) äger butikerna. Team Sportia 

finns representerat med 117 butiker från Kiruna i norr till Ystad i söder. Företaget har valt att 

bland annat fokusera på kategorierna, träning, fotboll, löpning och aktiv fritid. De har även som 

ambition om att inspirera de som gillar sport och ett aktivt liv. Butikerna besöks årligen av mer 

än 600 000 människor och företaget jobbar med cirka 1500 idrottsföreningar och idrottsklubbar 

vilket innebär cirka 200 000 aktiva idrottare på olika nivåer. Företaget har på nationell nivå 

även olika samarbetspartners, ett urval av dessa är; IF Elfsborg, Djurgårdens IF och Östers IF. 

Team Sportia samarbetar även med olika evenemang såsom Vätternrundan, Vansbrosimningen 

och O-ringen (Team Sportia, 2014). På Team Sporta träffade vi Bengt-Åke Persson som är 

butiksägare över två Team Sportiabutiker i Borås. 

 

4.3 Anledningar till sponsring 

För att finna anledningar till att våra respondenter väljer att vara guldsponsorer till IF Elfsborg 

ställde vi följande frågor: Vad eller vilka är anledningarna till att ni sponsrar IF Elfsborg? 

Varför har ni valt att bli guldsponsorer? Genomgående var respondenternas svar på denna fråga 

någon av de fyra underrubrikerna och därför ställdes följdfrågor om respektive underrubrik.  
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4.3.1 Nätverk  

För att kunna ta reda på vad nätverken betyder för våra respondenter och hur de använder sig 

av nätverken valde vi att ställa frågan: Vad anser ni om IF Elfsborgs nätverk? 

 

Respondenterna svarade varierat på den här frågan och pratade allmänt om nätverken som IF 

Elfsborg har. IF Elfsborg erbjuder sina guldsponsorer en sponsorresa, tillgång till logen, 

lunchträffar, Sponsor League (där sponsorerna spelar fotboll mot varandra på torsdagsmorgnar) 

samt en egen fotbollsgala. Samtliga respondenter valde att utnyttja nätverken. Två av 

respondenterna har i sina affärsmässiga avtal hand om nätverksträffarna, där Aki Travel 

genomför sponsorresan som föregående år gick till Glasgow och First Hotel Grand 

tillhandahåller restaurangen, serveringen och puben under matcherna. Aki Travel ser även 

nätverken som ett bra sätt knyta kontakter med andra företag. Aki Travel säger följande om vad 

nätverken har inneburit: ”Vi har en och annan kund som vi tror har kommit hit via sponsringen 

men det är svårt att mäta”. Handelsbanken säger att nätverken är bra och det är tack vare IF 

Elfsborgs framgångar de senaste åren som har gjort nätverken framgångsrika. Handelsbanken 

påtalar även att nätverkets status blev högre när Borås Arena blev klar och evenemanget på och 

runt matcherna höjdes. De anser att mycket i Borås kretsar kring IF Elfsborg: 

 

Väldigt mycket av det som har hänt i staden under de senaste tio åren har hänt runt 

Elfsborg på olika sätt. Deras framgångar och dess uppmärksamhet har gett ett 

jättebra nätverk. (Handelsbanken)  

 

Knalleland anser att om man är med i nätverken så är det legitimt att göra affärer med andra 

företag och de har numera ett affärssamarbete med lokala TV7 och säkerhetsföretaget Swesab 

som de troligtvis inte hade haft annars. Knalleland hävdar även att det ger mycket på sikt att 

vara med i nätverken. En av de främsta anledningarna till att Knalleland valde att bli sponsorer 

till IF Elfsborg är följande: ”kommer med i Elfsborg sponsorsgrupp och träffar de andra 

sponsorerna och det är en viktig del att kunna nätverka i det”. SEB har en av sina 

huvudanledningar till att de sponsrar IF Elfsborg (tillsammans med att marknadsföras och 

synas) att kunna nätverka och stötta klubben. SEB tycker nätverket är mycket viktigt och de 

försöker fördela platserna mellan de anställda då de flesta vill gå på nätverksträffarna. SEB 

påtalar även att det är en sammanhållning i nätverket då kontorschefen ett år funderade lite på 

om de skulle fortsätta sponsringen till IF Elfsborg. Ryktet spred sig och en av de större 

kunderna hos SEB ringde då upp och undrade varför SEB tvekade i deras sponsring till IF 

Elfsborg. Borås Tidning anser att nätverken är till för att träffa andra företag och skapa 

kontakter. Borås Tidning använder nätverken för att annonssäljarna ska kunna sälja in till 

företagen att annonsera i tidningen.  

 

Team Sportia ser inte nätverket som en alltför viktig del eftersom det fungerar med en del 

företagskontakter och andra inte. First Hotel Grand har en syn på nätverken som de andra 

respondenterna inte tog upp under intervjuerna. 

 

Det låter väldigt fint att utnyttja nätverket men någonstans är det ju samma 

människor år efter år efter år. Det är ju klart, gör det (nätverken) den stora 

skillnaden idag? Och jag är inte så väldigt säker på det men det hör till på något 

sätt. (First Hotel Grand)    
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First Hotel Grand säger även ”huruvida nätverkandet tillför något nytt numera är jag inte så 

säker på” och First Hotel Grand var den enda respondenten som gav negativ feedback till IF 

Elfsborgs nätverk. Dock säger First Hotel Grand i början av intervjun att de tycker det är viktigt 

att nätverka med deras kunder samt att de går på fotboll av två anledningar. Den första att titta 

på fotboll och den andra att träffa sina kunder. Som är gemensamma kunder som IF Elfsborg 

har. Nätverken gör att respondenterna får en gemensam nämnare. Det här gör det legitimt för 

respondenten att söka upp ett annat företag i nätverket och göra affärer. Knalleland belyser det 

här med följande: ”har du träffat någon är det legitimt att ringa någon och göra affärer”. 

Knalleland säger även att: ”nätverkandet är superviktigt” samt att ”nätverket ska man absolut 

inte underskatta”. 

 

4.3.2 Exponering 

Som guldsponsor till IF Elfsborg så är den exponering som ingår en skylt på Borås Arena som 

är 5-6 meter lång. För att få reda på varför de valt att bli guldsponsorer och inte huvudsponsorer 

valde vi att fråga respondenterna: Varför har ni valt att vara guldsponsorer? Vad är den främsta 

anledningen till att ni är guldsponsor? Har ni fört ett resonemang att bli huvudsponsorer och 

kunna exponeras på matchdräkt och dylikt? 

 

Respondenterna svarade olika på den här frågan men det generella svaret var att det ansågs vara 

en ekonomisk fråga då det kostar 1 000 000 SEK att bli huvudsponsor till IF Elfsborg. Team 

Sportia, Handelsbanken och Aki Travel säger samma sak som svar på frågan, ”ekonomin 

begränsar att vara huvudsponsor”. De övriga fyra respondenter lindade in sina svar en del men 

berörde samtidigt de ekonomiska bitarna ändå. Borås Tidning säger följande om varför de inte 

vill exponeras på matchdräkten  

 

Vi har inte kunder eller verkar i hela Sverige, vårt varumärke finns och verkar i 

Borås. Därför är vi inte intresserade av exponering som syns i Norrland via 

sportspegeln exempel. (Borås Tidning) 

 

Det här stämmer överens med de flesta respondenterna då företagen är verksamma i Borås och 

har inget behov av att exponeras på nationell nivå. Borås Tidning tog upp ett exempel med 

Ellos som har kunder över hela Sverige och därför kan de vara intressant för dem att exponeras 

på matchdräkten. Borås Tidning anser följande om exponeringen i sponsringssamarbetet: ”att 

exponera vårt varumärke är inte jätteviktigt då vi har så många olika kanaler vi kan exponera 

vårt varumärke på”. Tre av våra respondenter finns över hela landet, SEB, Handelsbanken och 

Team Sportia men det är dock de lokala kontoren/butikerna som är sponsorer till IF Elfsborg 

och inte på central nivå. Borås Tidning säger att exponeringen inte har den högsta prioriteten 

gällande sponsringen av IF Elfsborg och denna uppfattning delar de med First Hotel Grand. 

First Hotel Grand säger att de redan har ett starkt varumärke och att exponeras på matchdräkt 

inte tillföra något mer. Det är svårt för First Hotel Grand att motivera de extra pengarna. Deras 

sponsringsrelation bygger mer på det affärsmässiga och de säger att det är ointressant att få 

längre kö till deras nattklubb. Team Sportia anser att det är viktigt att synas tillsammans med IF 

Elfsborg och det gör de för att sprida sitt varumärke. Team Sportia tror inte de säljer mer skor 

för att deras logotyp finns tillsammans med IF Elfsborg men Team Sportia ser en fördel med att 

exponeras på matchdräkt och föreningens övriga dräkter då föreningar i allmänhet inte har råd 

att köpa nya dräkter inför varje säsong och på så vis lever sponsringen vidare. Team Sportia 

säger även följande om IF Elfsborg: ”Elfsborg är huvudattraktionen i Borås så som vi ser det”. 

Det kan vara en av anledningarna till att företagen väljer att synas tillsammans med IF 

Elfsborg. Som tidigare nämnts så begränsar ekonomin att Team Sportia blir huvudsponsorer.  
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Knalleland exponerar sig på ett annat sätt än att synas på matchdräkten. De har en tävling som 

heter ”Vinn på din stol”, vilket innebär att en åskådare på Borås Arena vinner ett presentkort på 

Knalleland endast genom att de sitter på rätt stol. De exponeras även genom att de levererar 

matchbollen och de syns i nationell TV när IF Elfsborgs matcher TV-sänds. De har även olika 

event på Knalleland där spelare besöker området för exempelvis autografskrivning. Aki Travels 

anledning till att de valde att bli sponsorer, innan affärssamarbetet påbörjades, var att de skulle 

exponeras i samband med matcherna. De exponerades då på så vis att vid varje gult kort som en 

spelare fick berättade speakern att det försvann 1000 kronor från Aki Travels sponsringspengar 

från A-lagssektionen till ungdomssektionen. Handelsbanken påtalar att de aldrig annonserar 

men de är med och sponsrar flertalet föreningar och som Borås Tidning sa så är det samma 

pengar som företagen använder sig av när de ska exponeras.  

 

Flera av företagen pratade även om att det är viktigt att sponsra. Aki Travel pratade om att de 

inte utvärderar sponsringen i någon större utsträckning när det kommer till mindre summor. 

Anledningen var att den person eller förening som söker sponsring kan ha en relation till en 

viktig kund för Aki Travel som de kan ha fått via IF Elfsborg. Aki Travel hoppas på att de 

sponsringspengar som betalas ut ska betala sig tillbaka. Det sker troligtvis den dagen då 

föreningen eller personen ska boka resor och tänker då förhoppningsvis på Aki Travel först. Aki 

Travel säger även följande: ”man vill att vårt varumärke ska vara positivt i boråsarnas tankar”. 

Team Sportia är inne på ett liknande resonemang. De sponsrar olika föreningar med varor 

såsom vattenflaskor och kläder med Team Sportia logotypen på. Kläderna lever sedan kvar även 

efter det att samarbetet är avslutat vilket gör att logotyperna syns under en lång tid. Det skapar 

förhoppningsvis ett positivt intryck av varumärket och lockar kunder till butikerna. SEB pratade 

även om att det är viktigt för SEB att synas. Sponsringen innebär att företagets varumärke 

kommer att finnas hos supportrarnas minne då deras logotyp exponeras på Borås Arena och 

flera tusen ser skylten varje hemmamatch. 

 

4.3.3 Affärssamarbete 

För att kunna ta reda på om respondenten hade ett affärsmässigt samarbete med IF Elfsborg vid 

sidan om sitt sponsorskap ställdes frågan: Har ni ett samarbete på något annat sätt än via 

sponsring med IF Elfsborg?  

 

Affärssamarbetet är en viktig del inom sponsringen för många av respondenterna. Aki Travel, 

Team Sportia och First Grand Hotel får alla tillbaka något för den summa de sponsrar IF 

Elfsborg med. Det som kom upp var oftast att sponsringen sågs som en del av ett affärsavtal. 

Företagen förväntade sig motaffärer för att sponsra och fick även det. När det kommer till First 

Hotel Grand så tillhandahåller de serveringsrätten på Borås Arena. De hanterar all catering och 

mat i samband med matcherna. De har även långliggare vilket innebär att spelare som IF 

Elfsborg precis har köpt eller lånat in bor på First Hotel Grand. Det gör de innan de har 

etablerat sig i Borås och funnit eget boende. Team Sportia har via sitt affärsavtal köpt till sig 

rätten till IF Elfsborgs namn för souvenirförsäljning. Det är även Team Sportia som förser 

ungdomssektionen med kläder och utrustning. De har även en supporterbutik vid arenan där 

man kan köpa IF Elfsborgs produkter. Aki Travel har ett affärssamarbete genom att IF Elfsborg 

bokar deras resor med Aki Travel. Det är exempelvis den årliga sponsorresan, bortamatcher i 

Europa med mera. De företag som hade ett affärssamarbete med utbyte av affärer sa även att de 

kunde räkna hem den investering de gjort. Det innebär att den summa som de väljer att sponsra 

IF Elfsborg med betalar sig tillbaka och till och med mer än vad de valt att sponsra med. SEB, 

Knalleland och Handelsbanken har inget uttalat samarbete med IF Elfsborg.  
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4.3.4 CSR 

För att kunna ta reda på om respondenten ansåg att CSR var något som var viktigt i deras 

sponsring med IF Elfsborg så ställdes följande fråga: Hur förknippat är er sponsring av IF 

Elfsborg med CSR? 

 

De allra flesta företagen pratade om att det är viktigt att vara en del av det samhälle som 

företaget är verksamt i. En del av företagen hade en större passion för det som klassas som CSR 

än andra. Flera av respondenterna sa liknande saker om vad de ansåg vara viktigt med 

sponsringen kopplat till staden Borås.  

 

”Vi verkar i Borås, Borås är en liten stad och vi vill att det ska gå bra för Borås. Vi tror Borås 

mår bra av att ha ett bra fotbollslag” och ”går det bra för dem (Elfsborg) så går det bra för oss 

kanske och tvärtom?” (Aki Travel). Borås Tidning säger flera saker som är kopplade till CSR 

nämligen: ”Elfsborg är viktigt innehåll för oss, som att vi jobbar med journalistik för det som 

händer Elfsborg är ett angeläget ämne och det som är ett angeläget ämne är viktigt för oss”. 

Även ”går det bra för Elfsborg så har vi många bra saker att skriva om som man vill läsa om, 

då är det bra för oss”. ”Man vill att det ska gå bra sportsligt för vårt elitlag i staden” och 

”viktigt för stadens utveckling” (Borås Tidning). ”Det som är bra för Borås är bra för oss” 

(Handelsbanken). ”Viktigt för oss som stort företag att stödja det lokala föreningslivet i Borås” 

och ”Borås är en mindre stad och vi spelar en större roll” (First Hotel Grand). ”Viktigt att hela 

staden utvecklas” (SEB). 

 

Gemensamt för alla företagen var att de ansåg det vara viktigt att sponsra lokalt för 

Sjuhäradsbygden för stadens utveckling. Flera av respondenterna ansåg att det även vara viktigt 

att sponsra ungdomsverksamhet och att betala tillbaka till samhället. Det ansågs även vara 

viktigt att satsa på bredd före elitverksamhet. Flera av respondenterna valde att även sponsra 

andra lokala idrottsföreningar och evenemang som även inte var kopplade till idrott. En del av 

företagen ville ha någon form av motprestation för att de ska börja sponsra med en förening. 

Andra företag ansåg det vara mindre viktigt, framförallt om det handlade om mindre belopp på 

några tusenlappar. SEB belyser detta med att säga:  

 

Tror att vi egentligen inte har något för att lägga de 2000-3000 för de mindre 

föreningarna … jag tror inte vi har något jättemycket tillbaka, tror det handlar om 

att vara en god samhällsmedborgare. (SEB) 

 

Alla var även överens om att man i första hand inte sponsrar individuella idrottare utan istället 

fokuserar på lag. Att sponsra en individuell idrottare är svårt då det kan ses som lön istället för 

sponsring.  En ny infallsvinkel från de andra respondenterna gav Aki Travel där de ansåg att det 

var viktigt för samhället att företagen ställer upp och sponsrar idrotten därför att staten 

förmodligen inte skulle ha råd.  

 

Många av företagen var även involverade i andra välgörenhetsprojekt och engagemang än att 

bara sponsra IF Elfsborg. När SEB utvärderar föreningar och evenemang att sponsra så anser 

dem sig vara svaga för förslag som är kreativa och som tar sig utanför ramarna. Han berättar hur 

Borås tennis har köpt in en bil som hämtar tennisspelarna innan träningen för att ge dem skjuts 

till hallen. Ett annat exempel var en fotbollsturnering där man istället för att spela i sitt ordinarie 

lag lottade man alla spelare och nya lag uppstod för att bygga gemenskap. SEB ansåg att det var 

viktigt att stödja de lokala mindre föreningarna så att ungdomarna har något att göra.  
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4.4 Mäta sponsringseffekten 

För att finna svar på om våra respondenter mäter sponsringseffekten så ställdes frågan: Mäter ni 

på något sätt genomslaget av den sponsring som görs? (Rationellt eller emotionellt) och 

följdfrågor var beroende på vilket svar vi fick var: Går det att räkna i pengar? Hur mäter ni? 

Varför mäter ni inte? Varför har ni inte försökt att mäta?  

 

Det är en del spridning på våra respondenter om hur de kan räkna hem sponsringseffekten rent 

ekonomiskt. Vad som skiljer respondenterna åt är att om de har ett affärsmässigt avtal vid sidan 

om sponsringen (Aki Travel, First Hotel Grand och Team Sportia). I sponsringen som 

innehåller både sponsring och affärssamarbete så är det möjligt att räkna på de affärsmässiga 

avtalen. Dock kan de inte räkna hem sponsringseffekten. Ingen av de tillfrågade företagen ville 

berätta hur de går tillväga när de räknar hem den affärsmässiga delen. Eftersom att IF Elfsborg 

är kunder till Aki Travel och bokar resorna där när de ska spela ute i Europa samt sin 

sponsringsresa så kan Aki Travel se hur mycket IF Elfsborg genererar rent ekonomiskt till 

företaget. Detsamma gäller för First Hotel Grand som har flera avtal med IF Elfsborg. De 

övriga respondenterna ger samma svar:  

 

”Väldigt svårt att mäta, all reklam är svår att mäta men event och sponsring är den svåraste 

anser jag” och ”mäter inte” (Borås Tidning). ”Vi har en och annan kund som vi tror har kommit 

hit via sponsringen men det är svårt att mäta” (Aki Travel). ”Ingen försäljning som vi kan 

härleda direkt till sponsringen” (Knalleland).  

 

Varken SEB, Handelsbanken, Team Sportia, Borås Tidning har försökt att mäta 

sponsringseffekten. Knalleland är undantaget som har försökt att mäta om det finns någon 

sponsringseffekt och det kan inte se någon röd tråd. För Knalleland är det andra faktorer som 

styr som exempelvis vädret. De har försökt räkna och se om de får mer kunder de dagar då IF 

Elfsborg spelar sina hemmamatcher. För Handelsbanken är det viktigt att få något tillbaka från 

varje sponsringssamarbete men de säger: ”det är jättesvårt att räkna på”. Samtliga respondenter 

är dock övertygade om att sponsringen ger något tillbaka, antigen via nätverk, exponering eller 

affärsmöjligheter. Ingen av respondenterna kunde dock få fram några siffror på endast 

sponsringsinvesteringen.  

 

4.5 För- och Nackdelar med sponsring av IF Elfsborg 

För att se vad respondenterna anser är fördelarna respektive nackdelar med att sponsra IF 

Elfsborg ställde vi följande frågor: Vad finns det för fördelar att sponsra IF Elfsborg? Vad finns 

det för nackdelar att sponsra IF Elfsborg? 

 

De respondenter som har ett affärsmässigt avtal med IF Elfsborg ser alla att den största fördelen 

med att sponsra IF Elfsborg är det affärsmässiga samarbetet. De respondenter som inte hade ett 

affärsmässigt avtal anser att den största fördelen är nätverken, stötta staden Borås samt att IF 

Elfsborg gör affärer med dem (utan avtal). Den största nackdelen är det att det är svårt att räkna 

vad sponsringen ger tillbaka. Det var även flera av respondenter som såg den ekonomiska biten 

som en nackdel. Det var två respondenter (Team Sportia och First Hotel Grand) som inte såg 

några nackdelar alls med sponsringen. Handelsbanken lade även fram en intressant synpunkt då 

de kommenterade nackdelen med att det är kundernas pengar de använder och där vissa kunder 

kan tycka att de ska ha bättre villkor istället för att banken ska sponsra IF Elfsborg. 

Sammanfattningsvis så ser respondenterna inga större nackdelar med att sponsra IF Elfsborg. 

Respondenterna anser att investeringen är givande fast de inte kan räkna in vad 

sponsringssamarbetet genererar.  
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4.6 Samarbetet med IF Elfsborg 

För att kunna få information om hur respondenternas samarbete fungerar med IF Elfsborg så 

frågade vi: Hur fungerar samarbetet? Hur långt sträcker sig ert sponsringsavtal? Känner ni att ni 

får ut något av samarbetet? Kan ni tänka er att fortsätta samarbetet? (Varför/varför inte?). Hur 

ofta har ni kontakt med IF Elfsborg angående sponsring? 

 

Alla respondenterna är nöjda med det samarbete de har med IF Elfsborg. Team Sportia tyckte 

det är bra att man har kontakt direkt med de ansvariga på IF Elfsborg. Handelsbanken är 

mycket nöjd med kommunikationen med IF Elfsborg och ansåg att IF Elfsborg höll högre klass 

på sponsringen än föreningarna i Göteborg. Positiva röster var det överlag om att det är en tät 

kontakt där man hörs av med jämna mellanrum. I en del av sponsorkontrakten har motaffärer 

varit avtalade vilket gör att kontakten mellan företagen och IF Elfsborg sker oftare. Alla de 

respondenter som vi har intervjuat har sponsrat IF Elfsborg sen en lång tid tillbaka.  

 

De allra flesta av respondenterna hade ett sponsoravtal med IF Elfsborg som var skrivet på ett 

år. Det fanns dock de som hade skrivit på för en längre period. De företag som skrivit på längst 

var First Hotel Grand och Team Sportia som båda hade avtal som sträckte sig över en längre 

period än tre år. De ville inte nämna exakt hur långt avtalen sträcker sig för att det ansågs vara 

känslig information. Anledningarna var dock för båda parterna att de hade avtal med IF 

Elfsborg som innebar mer än sponsring. Knalleland skriver avtal på ett år på grund av att det 

händer mycket i mediavärlden och det kan då kännas långt att skriva på flera år ifall man ska 

omflytta summorna till någon annan typ av marknadsföring. Alla respondenter sa även att 

mycket talar för att de kommer att fortsätta vara sponsorer till IF Elfsborg när avtalen går ut.  

 

4.7 Sammanfattning av intervjuerna  

En kommentar som genomgående sades från respondenterna var att Borås behöver en 

elitidrottsförening på högsta nivå och att IF Elfsborg är bra för staden Borås. Det kom även 

fram att går det bra för IF Elfsborg går det bra för Borås och går det bra för Borås går det oftast 

bra för respondenten. Respondenterna tycker att det är viktigt att sluta upp för IF Elfsborg. 

Respondenterna anser att samarbetet med IF Elfsborg fungerar bra och de är nöjda med 

sponsringen, flertalet av respondenterna berömmer IF Elfsborg för nätverken och 

sponsorresorna. Sponsringen är svår att mäta för våra respondenter och det enda försöket som 

har gjorts är Knalleland som inte kunde se någon skillnad.   

 

Det fanns flera olika anledningar till varför de hade valt att bli sponsorer till IF Elfsborg. Det 

var även så att det fanns en anledning när de började sponsringen för ett antal år sedan och en 

annan anledning i dagsläget. Flertalet av respondenterna vill finnas i Boråsinvånarnas 

medvetande och ingå i IF Elfsborgs sponsorgrupp. Nätverket var det som respondenterna var 

överlag mest nöjda med angående sponsringen och de ansåg att på grund av nätverket var det 

mer legitimt att göra affärer med andra. De påtalade vikten av det fysiska mötet. 

Respondenterna ansåg att exponeras på matchdräkt var i dagsläget inte möjligt på grund av 

flera anledningar. Den anledning som flest använde sig av var att det är en ekonomisk fråga 

samt att vissa av respondenterna har en mer lokal än nationell prägel. Det som var väsentligt i 

deras sponsring ingick i guldnivån så som nätverk, exponering med mera. Det var många av 

respondenterna som hade individuella avtal med IF Elfsborg och inte ett färdigt 

guldsponsorpaket. Det här gjorde att de kunde anpassa utformningen och vissa av våra 

respondenter behövde exempelvis fler matchbiljetter än vad som ingick medan andra ville ha 
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färre. CSR var en viktig del i deras sponsringssamarbete och de ansåg att det var viktigt att ge 

tillbaka till samhället och sponsra ungdomsidrotten i Borås. I det här ingick det då att stötta 

stadens elitidrottsförening.  
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5 Analys 
 

Analyskapitlet följer samma struktur som i den empiriska delen. Det vill säga att vi kommer att 

först fokusera på anledningarna till att respondenterna väljer att sponsra IF Elfsborg samt 

koppla anledningarna till den teoretiska referensramen. Det här gör att vi även kommer att 

analysera mätningen av sponsringseffekten samt samarbetet med IF Elfsborg. Således kommer 

vi återkoppla empirin med applicering av teorin.  

5.1 Sponsring 

Meenaghan (1983), Waite (1979), IEG (2000) och NE (2014) definierar sponsring som ett 

utbyte mellan ett företag och en verksamhet. För sponsorerna som ingår i IF Elfsborgs 

guldsponsorgrupp ingick endast en skylt på Borås Arena, publiciteten och reklamen var således 

inte den bidragande faktorn till att de valt att sponsra. Det finns andra företag, vissa i direkt 

konkurrenssituation, SEB och Handelsbanken, som har en konkurrent Swedbank Sjuhärad, som 

huvudsponsor till Elfsborg och exponeras mer än SEB och Handelsbanken.  

 

I sponsringen skrev Bal, Quester och Plewa (2010) att känslorna spelar in då attityden är 

avgörande för företagen om de väljer att sponsra ett evenemang. Respondenterna i 

undersökningen var attitydmässigt positivt inställda till IF Elfsborg, vissa respondenter var 

även supportrar till laget medan andra endast hade det affärsmässiga samarbetet i huvudet när 

det kom till sponsringen. Det var större chans enligt Speed och Thompson (2000) att om 

evenemanget var bra så påverkades konsumenter mer. Respondenterna var i största mån nöjda 

med nätverken vilket gjorde att det är lättare för IF Elfsborg att påverka när det kommer till att 

förlänga sina sponsoravtal. Även mellan företag gör det här att en positiv attityd sprider sig 

både internt i nätverket som externt. Det här kan i sin tur generera att fler företag vill gå med i 

nätverken och att företagen inom nätverken börjar samarbeta på något vis.  

 

Meenaghan och Kourovskaia (2013) beskrev fem anledningar till att sponsra. Av de fem 

anledningarna så var det tre av dessa som våra respondenter ansåg vara aktuella. (1) Öka 

varumärkeskännedomen, (3) bygga kundrelation, (5) att stärka samhällsrelationerna. Den punkt 

som respondenterna påtalade mest var punkt fem. Att stärka samhällsrelationerna och ge 

tillbaka till staden Borås. De ansåg att det var viktigt med en elitidrottsförening i staden både ur 

ett ekonomiskt som ett samhällsperspektiv. Det finns även en egen vinning i att IF Elfsborg 

spelar i Allsvenskan då flera av respondenterna har ett affärsmässigt samarbete med IF 

Elfsborg och är beroende av att de spelar i den högsta divisionen. Respondenterna ansåg även 

Meenaghan och Kourovskaias (2013) tredje punkt, att bygga kundrelationer, var intressant. Det 

här på grund av att nätverken spelade en stor roll i deras sponsringssamarbete med IF Elfsborg. 

Respondenterna ansåg att punkt ett, öka varumärkeskännedomen, var intressant. Den här 

punkten berördes dock inte lika mycket som punkt tre och fem och hamnade således på tredje 

plats av Meenaghan och Kourovskaia (2013)  fem punkter. Punkt två och fyra var de punkter 

som våra respondenter var minst intresserade av och inte nämndes i intervjuerna. Meenaghan 

och Kouroviskaia (2013) beskrev hur externa faktorer spelar en roll när det kommer till att 

försöka mäta effekten av ett sponsorskap. Effekten enligt McDonald (1991) kan vara hur ett 

företags image förändras under tiden de är i sponsorskapet. Det här är dock mest påverkbart när 

man har valt att specialisera sin sponsring på exponeringsfaktorn. Imagen ansågs vara viktig för 

respondenterna men de når inte ut till allmänheten på samma sätt som exempelvis 

huvudsponsorerna gör. 
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Legitimitetsteorin innebär att företaget vill göra sin egen verksamhet legitim. Det här görs 

genom att företaget verkar genom socialt accepterade verksamheter (Deegan, 2002). Att 

sponsra en idrottsförening är ett tydligt exempel på en sådan verksamhet som företag kan göra 

för att få allmänheten att uppfatta dem som legitima. Det respondenterna ansåg vara 

betydelsefullt med sponsringen var att stödja det sociala. Det var av stor betydelse för staden 

Borås att det finns en elitidrottsförening i staden. Det här gör att respondenterna får en social 

acceptans i samhället och att en del av företagets vinster på ett eller annat vis går tillbaka till 

staden Borås. Det är viktigt för Borås att företagen gör vinster utan att de ger något till 

samhället som de verkar i. Campell, Craven och Shrives (2003) skriver de att det finns 

underförstådda regler mellan samhället och en organisation. En av dessa underförstådda regler 

kan vara att i Borås så ska man som tidigare nämnt ge tillbaka till staden som företaget verkar i. 

Det är en regel som samhället inte förväntar sig att företaget följer. Ur ett legitimitetsperspektiv 

så är det dock viktigt att följa den. Respondenterna följer det här då de väljer att sponsra IF 

Elfsborg men även andra idrottsföreningar i staden samt kulturevenemang. 

 

5.2 Anledningar till sponsring 

5.2.1 Nätverk 

För sponsorerna är nätverken en viktig anledning till sponsring. Som Knalleland beskrev det så 

är det mer legitimt att kontakta ett annat företag om man har träffats förut på exempelvis en 

sponsorträff. Cobbs (2011) beskrev hur F1-stallet Williams skapar relationer med företagen för 

att de ska kunna få ut maximalt av sponsringen. Nätverket gör att företagen interagerar med 

andra företag som de inte hade haft möjlighet till utan sponsringen. De kan då enligt Cobbs 

(2011) göra affärer med varandra och vissa av våra respondenter har träffat samarbetspartners 

via den här vägen. Knalleland har tack vare nätverket ett affärsmässigt samarbete med 

säkerhetsföretag Swesab samt det lokala Tv-bolaget TV7. För Aki Travel hade nätverken gjort 

att vissa företag hade velat boka sina egna affärsresor via dem. 

 

Nätverken kan leda till fördelar för företagen, det kan exempelvis vara ekonomiska, trygghet 

och lojalitet (Podolny & Page, 1998). Lojalitet är något som respondenterna känner mot IF 

Elfsborg och även staden Borås, då flera av respondenterna anser att det är viktigt att det går 

bra för IF Elfsborg. Nätverken kan således skapa en känsla av sammanhållning och lojalitet 

mot varandra då respondenterna tillsammans väljer att stötta IF Elfsborg och Borås. 

“Relationsmarknadsföring är att etablera, underhålla och förbättra relationerna med kunder och 

andra partner med vinst” (Grönroos, 1994 s. 9). Det här verkar vara en del som både IF 

Elfsborg och företagen arbetar löpande med då de respondenter som intervjuades har befunnit 

sig i nätverket under lång tid. Respondenterna ansåg sig inte ha några planer på att gå ur 

nätverket vilket tyder på att relationerna inom nätverket är god. Ett tydligt exempel på att 

invånarna i staden Borås anser att företaget ska vara lojalt mot IF Elfsborg berättades av SEB. 

Det handlade om när SEB ett år funderade över deras sponsringssamarbete med IF Elfsborg. 

SEB var då sena med att skriva avtal och då det här spred sig i staden blev det snabbt ett rykte 

om att SEB inte ville stötta Borås, IF Elfsborg och således inte vara lojala. Podolny och Page 

(1998) skriver att det är även ekonomiska fördelar med ett nätverk. Aki Travel anordnar 

sponsorresan och får således inkomster från nätverket. First Hotel Grand har hand om 

serveringen och cateringen i loungen vilket gör att de gynnas ekonomiskt av nätverket. Aki 

Travel tror att de har fått en eller flera kunder till dem tack vare IF Elfsborgs nätverk. Flera av 

respondenterna använder nätverken för att göra affärer. Borås Tidning vill till exempel att 

annonssäljarna ska vara där för att kunna sälja in till de andra företagen i nätverket och att de 

ska annonsera i tidningen. Podolny och Page (1998) skrev även om trygghet, tryggheten för 
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båda partner men först och främst är det tryggheten för IF Elfsborg som anordnar nätverken. 

Respondenterna berömde nätverken vilket gör att IF Elfsborg har gjort ett bra jobb och om 

respondenten vill fortsätta att vara med i nätverket måste de sponsra IF Elfsborg. Det här ger 

således en trygghet ur ett ekonomiskt perspektiv för IF Elfsborg då de vet att de kan få in 

sponsorer även kommande säsonger. 

 

Gadde och Mattson (1987) skrev att nätverk handlar om långsiktiga och stabila relationer 

mellan företagen. IF Elfsborg och deras sponsorer har alla en individuell relation till varandra. 

Respondenterna har sponsrat IF Elfsborg under olika lång tid. En del av respondenterna kunde 

inte minnas när de påbörjade sitt sponsorsamarbete med IF Elfsborg. Den respondent som 

sponsrat IF Elfsborg under kortast tid är Knalleland som har varit sponsor mindre än fem år. 

Nätverken kan kopplas till relationsmarknadsföringen och det var under 1990-talet som 

relationerna tog fart (Mattsson, 1997). IF Elfsborgs nätverk har utvecklats under en lång tid och 

Handelsbanken ansåg att kvaliteten på nätverket höjdes när den nya arenan blev färdigställd år 

2005. IF Elfsborgs rykte om ett bra nätverk sprider sig i staden genom WOM. Bloch (1986) och 

Bitner (1990) skriver att konsumenter som är nöjda med företaget även sprider ett positivt 

WOM. I vår studie var samtliga respondenter nöjda med nätverket. Samtliga respondenter, utan 

ett undantag, ansåg att nätverken var en viktig del i deras sponsring. Knalleland beskrev det 

som ”superviktigt”. Företagen vill kunna nätverka med andra företag och kunna göra affärer på 

ett enkelt och lättsamt sätt. Att det här då sker i kombination med att man ser på fotboll, äter 

middag eller är ute på en resa gör det lättare att integrera med andra företag genom att de har 

minst en gemensam nämnare. First Hotel Grand gav studien en ny synvinkel på nätverken, de 

var inte negativt lagda till nätverken, men var mer ifrågasättande av det än de andra 

respondenterna. Det här då det oftast är samma personer i nätverken år efter år. 

 

5.2.2 Exponering 

Respondenterna i vår studie var måttligt intresserade av den exponering som deras sponsorskap 

till IF Elfsborg gav dem. SEB var den enda av respondenterna som uttryckligen sa att 

exponeringen är en viktig del i sponsorskapet. Det här sa de tillsammans med andra faktorer. 

Borås Tidning använde sig av resonemanget att de endast var verksamma i Sjuhäradsbygden 

och på så vis inte behövde exponeras på nationell nivå som huvudsponsorerna gör. Det här 

gäller även för de övriga respondenterna även om SEB, Handelsbanken och Team Sportia finns 

över hela landet. Det är som tidigare nämnts de enskilda kontoren/butiken som sponsrar IF 

Elfsborg och inte de centrala delarna. Exponeringen är sammankopplat med den brand 

awareness som företaget skapar sig via sponsringen till IF Elfsborg. Brand awareness är enligt 

Swerdlick (2008) viktigt då det ska påminna konsumenterna om att företaget existerar. Det här 

skriver även McDonald (1991) att det är viktigt vid sponsring att företaget hamnar i ”top of 

mind” istället för ”in mind”. Det finns enligt Swerdlick (2008) två olika delar av brand 

awareness och den som respondenterna i studien berör med sin sponsring är CFIs (Community 

Focused initiatives). I CFIs ska man få en positiv bild av företaget och det här uppnår våra 

respondenter på nätverksträffarna och den exponering som finns på Borås Arena. Swerdlick 

(2008) benämner även PBIs (Practice Based Initiatives) vilket endast Team Sportia får tillgång 

till i sin sponsring. Team Sportia sprider sitt varumärke på exempelvis vattenflaskor, tröjor, 

fotbollar med mera till föreningarna. Team Sportias resonemang var att produkterna är något 

som lever kvar i föreningen även om sponsringsavtalet endast varade under exempelvis en 

treårs period. De lever kvar av den anledningen att föreningarna inte har råd att köpa nya 

matchställ vart tredje år och varumärket kommer då exponeras under en längre tid. 
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Hakala, Svensson och Vincze (2012) definierar Top Of Mind awareness (TOMA) som det 

första varumärket som dyker upp i huvudet på respondenten när den ska köpa en produkt i ett 

visst segment. Hakala, Svensson och Vincze (2012) fann även ett samband där en starkare 

koppling till TOMA även kan ge en starkare intention till att köpa produkten från det 

varumärket. Det här vill respondenterna uppnå men anledningen till att respondenterna inte har 

den höga exponeringsgraden är att de inte är huvudsponsorer. Om respondenterna endast var 

ute efter exponeringsfaktorn i sin sponsring till IF Elfsborg så skulle de ha valt 

huvudsponsoralternativet. För respondenterna var det här inget alternativ då de fick tillgång till 

nätverken samtidigt som de får en exponeringsplats på Borås Arena. Vissa av respondenterna 

har inte den målgruppen som nås med hjälp av reklam på dräkten och därför är det inte relevant 

för dem att synas där och betala den stora mellanskillnaden. 

 

5.2.3 Affärssamarbete  

Gummesson (2004) definierar relationsmarknadsföring som, ”relationsmarknadsföring är 

marknadsföring baserad på interaktioner inom nätverk av relationer” (Gummesson, 2004, s 

136). Alla respondenterna har någon form av samarbeten med IF Elfsborg. Antingen så är det 

ett avtal där företagen går in och sponsrar IF Elfsborg. Där får företagen ett utbyte som bland 

annat innehåller tillgång till föreningens nätverk och möjlighet att ta med kunder till matcherna. 

En del av företagen har genom sin sponsring av IF Elfsborg ett djupare samarbete med IF 

Elfsborg. Här handlar det inte bara om att komma åt nätverket och ta med kunder till 

matcherna. Företagen har ingått avtal med Elfsborg om att få olika affärer i utbyte mot 

sponsringen. De företag som gjorde det här under säsongen 2013 och fortsätter under säsongen 

2014 är Team Sportia, AKI Travel, och First Hotel Grand.  

 

Relationsmarknadsföring förutsätter att relationer byggs upp över tid och att företagen måste 

göra vinst på avtalen för att de ska få fortsätta (Grönroos, 1994; Gummesson, 2004). Grönroos 

(1999) betonar vikten av att ha en relation mellan företagen där relationen underhålls och 

stärks. Det är viktigt att säga upp en relation som inte är lönsam oavsett hur nöjda kunderna är. 

Alla de tre respondenter som har ett affärsavtal idag anser sig ha siffor för att kunna räkna hem 

investeringen. Ingen av de tre respondenterna ville berätta på hur lång tid avtalen skrivits. De 

ville hålla avtalstiderna hemliga med hänvisning till att konkurrenter inte ska få ta del av 

informationen. De flesta företagen kunde bekräfta att avtalen var skrivna på längre tid än de 

ettårsavtal som vanligtvis brukar skrivas med IF Elfsborg. Varje företag har även en 

återkommande kontakt med IF Elfsborg under året. Grönroos (1999) skriver att företaget inte 

kan förlita sig på standardiserade produkter och sälja till kunder. Inom relationsmarknadsföring 

är det viktigt att lyssna på kunden och anpassa varor och tjänster efter önskemålen. Grönroos 

(1999) anser det vara viktigt att företagen jobbar ömsesidigt i sin relation för att den ska bli så 

framgångsrik som möjligt och båda parter ska få ut maximalt ur samarbetet. Alla våra 

respondenter bekräftade att samarbetet mellan IF Elfsborg och dem var bra samt att IF Elfsborg 

värnade om sina sponsorer. 

 

5.2.4 CSR 

Europeiska kommissionen (2011) definierar CSR på följande sätt: ”företagens ansvar för sin 

påverkan på samhället.” För att klara av att möta det sociala ansvaret så tar kommissionen även 

upp följande: ”företaget borde ha en process för hur man integrerar sociala, miljömässiga och 

mänskliga rättigheter och konsumentfrågor i sin verksamhet och kärnstrategi i nära samarbete 

med sina intressenter” (Europeiska kommissionen, 2011). Det här hänger ihop med de svar som 

respondenterna uppgav. Svar som ”går det bra för dem (IF Elfsborg) så går det bra oss…” (Aki 
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Travel) och flera liknande svar har förekommit i intervjuerna. Det här tyder på att företagen 

tycker det är viktigt att vara en del av det samhälle man verkar i och att kunna betala tillbaka 

till samhället. Carrolls (1991) CSR-pyramid kan användas för att sortera tidigare nämnda 

resonemang. Pyramiden består av fyra kategorier, ekonomiska, juridiska, etiska och 

filantropiska. Större delen av den sponsring som respondenterna gör går att placera in under 

den etiska kategorin. Sponsring passar även in under den filantropiska delen eftersom företagen 

kan välja att investera sponsringspengarna i något annat istället för sponsring. De företag som 

inte är med och sponsrar IF Elfsborg får troligtvis ingen dålig publicitet. Carroll (1991) skriver 

att samhället förväntar sig att företagen ska verka utifrån den ekonomiska, juridiska och etiska 

delarna i CSR-pyramiden.  Carroll (1991) skriver vidare att samhället inte förväntar sig att 

företaget ska verka utifrån den filantropiska delen. Många företag väljer att bidra på olika sätt 

ändå. Flera av respondenterna sponsrade andra föreningar utöver IF Elfsborg i Boråsområdet. 

Sponsring av olika idrottsföreningar är den största delen men även olika kulturevenemang och 

projekt sponsrades av företagen. Den filantropiska delen av Carrolls (1991) pyramid handlar 

om att vara en god samhällsmedborgare. Av de fem dimensionerna som Dahlsrud (2008) tog 

upp, så återstår tre. (2) Den sociala dimensionen, som handlar om relationen mellan företaget 

och samhället. (3) Den ekonomiska dimensionen, kombinerar socialekonomiska och finansiella 

aspekter och att beskriva CSR i företagets affärsverksamhet. (5) Slutligen den frivilliga 

dimensionen, vilket innebär att olika handlingar som inte är lagstadgade baseras ofta på etiska 

värden. Carroll (1991) benämner det här som den filantropiska delen i CSR-pyramiden. De 

andra dimensionerna är troligtvis även aktuella för de här företagen men det är framförallt de 

här tre som har framkommit i intervjuerna.  

 

Som vi tidigare berättade i empirin så gav flera av respondenterna liknande svar. Svaren 

handlade om vad de ansåg vara viktigt med sponsring, kopplat till staden Borås. Svaren 

handlade om att företagen ville att det ska gå bra för Borås och att staden ska utvecklas. Det 

ansågs även vara viktigt att stödja och främja det lokala föreningslivet i Borås. Allt det här 

stämmer bra överens med legitimitetsteorin där företagen verkar i ett större socialt system. 

Företagen får en slags legitimitet när de väljer att ställa upp och vara en del av samhället. 

Genom att erhålla legitimitet får företaget en acceptans att verka i samhället. Om företaget 

missköter sig så kan legitimiteten snabbt förbrukas. Enligt Cambell, Craven och Shrives (2003) 

så finns det ett socialt kontrakt som antingen är uttryckt eller underförstått.  Legitimitet handlar 

enligt Cambell, Craven och Shrives (2003) om att bygga, underhålla och reparera den relation 

eller det kontrakt som företaget har med samhället. Det här har respondenterna valt att göra på 

olika sätt. De flesta företagen valde även att sponsra föreningarna med utrustning eller kapital. 

Företagen hade inga planer på att kunna räkna hem den investering de gjorde. Aki Travel 

hoppades på att investeringen betalar sig tillbaka i framtiden. Det här genom att människor i 

framtiden kommer ihåg vilket/vilka företag som sponsrade föreningarna eller evenemangen. 

Det kan eventuellt attrahera kunder i på längre sikt. Respondenterna var övertygade om att det 

är gynnsamt även för företagen.  

 

5.3 Mäta sponsringseffekt 

Sponsring är en marknadsföringskanal som många andra vilket gör att när utfallet av 

sponsringen ska mätas så används oftast enligt Hayman och Schultz (1999) Return of 

Investment (ROI). ROI kan dock vara svårt att använda sig av när sponsring mäts då man inte 

vet vad intäkterna blir från sponsringen. Kostnaderna är uppenbara men intäkterna kan vara 

svåra att mäta. Av våra respondenter var det endast ett av sju företag som hade försökt att mäta 

ROI. Knalleland hade försökt men kunde ändå inte se en röd tråd om sponsringen gav någon 

effekt. Flera av respondenterna hade ett affärsmässigt samarbete med IF Elfsborg och det här 
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gick att mäta med hjälp av ROI men inte sponsringen som ligger utanför det affärsmässiga. 

Borås Tidning svarade när frågan ställdes att det är oerhört svårt att mäta ROI gällande all typ 

av marknadsföring. Respondenterna har en kostnad på 230 000 kr till IF Elfsborg ändå väljer de 

att inte försöka mäta om sponsringen genererar något ekonomiskt till företaget. Att tre av våra 

respondenter har ett affärsmässigt avtal med IF Elfsborg vid sidan om sponsringen gör att de 

kan mäta den affärsmässiga delen. Vi fick inte tillgång till några siffror men för dessa tre 

företag kan det ändå vara en ekonomisk fördel att sponsra IF Elfsborg. Cornwell och Maignan 

(1998) skriver att det har varit lite forskning om sponsring ger någon effekt. Studien är från 

1998 men vår studie visar att det fortfarande är få företag som försöker mäta sponsringens 

effekter. Forskningen har svårt att göra framsteg om inte sponsorerna försöker utvärdera sin 

sponsring ekonomiskt. 

 

5.4 Samarbetet med IF Elfsborg 

Enligt Gummesson (2004) handlar relationsmarknadsföring om långsiktiga relationer. Det här 

stöds av att de respondenter som vi har intervjuat har alla sponsrat IF Elfsborg en längre tid. 

Respondenterna är även mycket nöjda med samarbetet och de uppskattar att IF Elfsborg 

prioriterar dem. Sponsringspaketen anpassas individuellt efter specifika önskemål trots att IF 

Elfsborg även erbjuder färdiga paket. Respondenterna hade svårt att ge några nackdelar till att 

sponsra IF Elfsborg och det som nämndes var att det i slutändan handlar om mycket pengar. En 

del av respondenterna kunde räkna hem sina sponsringsavtal med motaffärer från IF Elfsborgs 

sida. Det här gjorde i sin tur sponsringsavtalen fördelaktiga för respondenterna. De flesta av 

respondenterna skrev även sponsringsavtalen på ett år då de var rädda för att binda upp sig. 

Några av dem valde dock att binda upp sig på flera år, exempelvis Handelsbanken, AKI Travel 

och First Hotel Grand. Det gjorde de med anledning av att få ett bättre pris på avtalen och 

bättre eller fler motaffärer. 

 

Respondenterna sprider ett positivt WOM om IF Elfsborg och dess sponsorprogram. Boon och 

Cindy (2014) skriver att WOM spelar en viktig roll när konsumenterna bildar sig en 

uppfattning om företaget. I studiens fall så är konsumenterna företagen som kan tänkas sponsra 

IF Elfsborg och de företag som sponsrar sprider positiv WOM om IF Elfsborg. Om företagen 

får höra en positiv WOM från respondenterna så innebär det att chansen är större att de är 

positivt inställda till sponsorskapet redan innan de har gått med. Chung och Lim (2011) beskrev 

ett scenario där negativ WOM har en större påverkan på attityden till okända varumärken än 

positiv WOM. Respondenterna sprider även positiv WOM genom den här studien då de talat 

positivt om IF Elfsborg och deras sponsringssamarbete.  

 

5.5 Sammanfattning av analysen 

Det har i analysen framkommit att respondenterna i första hand inte sponsrar för att synas. Det 

har oftast varit en bidragande orsak till att företaget valt att börja sponsra men inte den 

avgörande. Från analysen har det framkommit att de tre viktigaste punkterna för 

respondenterna är att få tillgång till IF Elfsborgs nätverk, få ha ett affärssamarbete med IF 

Elfsborg och betala tillbaka till samhället. För de allra flesta respondenterna har nätverket varit 

den stora anledningen till att företaget valt att sponsra IF Elfsborg. Nätverket har fått mycket 

beröm och det gör det legitimt att ta kontakt med varandra och göra affärer när företagen 

befinner sig i nätverket. Det här gör det i sin tur lättare för IF Elfsborg att få företagen att skriva 

på sponsorkontrakten för ytterligare en säsong eftersom de allra flesta har varit nöjda med 

avtalen. Meenaghan och Kourovskaia (2013) räknade upp fem anledningar till att företag väljer 

att sponsra. Av de punkterna som nämndes så var det punkterna (1) öka varumärkeskännedom, 
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(3) bygga kundrelation och (5) att stärka samhällsrelationerna som var de primära för 

respondenterna. Många av respondenterna berörde de här tre punkterna med det är framförallt 

de två sistnämnda tre och fem som återkom bland flera. Många av respondenterna ansåg att det 

var viktigt att nätverka men även att kunna ta med sig kunder till olika evenemang. De allra 

flesta av respondenterna ansåg det även vara mycket viktigt att det ska gå bra för IF Elfsborg 

och staden Borås. Det var ett återkommande tema under intervjuerna och flera av 

respondenterna ansåg det vara viktigt att hjälpa samhället. De trodde sedan och hade 

förhoppningar om att det även kunde betala tillbaka sig i framtiden. Flera av företagen stöttade 

även andra föreningar och evenemang och ansåg det vara viktigt för Borås och dess utveckling. 

Många av svaren kan även kopplas till legitimitetsteorin där även sponsring passar in. Det 

handlar om att nå ut till samhället genom socialt accepterade verksamheter och där IF Elfsborg 

definitivt tillhör en sådan. 
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6 Slutsatser 
 

Slutsatser är det kapitlet där vi för första gången kommer att presentera våra egna åsikter i 

uppsatsen om vad vi har kommit fram till i tidigare delar. Vi kan se tre slutsatser om studien, 

nämligen få tillgång till IF Elfsborgs nätverk, få ett affärssamarbete samt CSR relaterade 

orsaker.  

 

Vår studie skulle ta reda på följande där vår forskningsfråga var: Vilka faktorer är det som gör 

att företag väljer att sponsra en elitidrottsförening? Samt vårt syfte var följande: Syftet med den 

här studien är att öka förståelsen för varför svenska företag väljer att sponsra en 

elitidrottsförening trots att forskning visar att det är svårt att veta om man får tillbaka 

investeringen (ROI). 

 

Vi har genom vår studie ökat förståelsen för sponsorskap om varför företag väljer att sponsra 

en elitidrottsförening. Vi har kunnat besvara forskningsfrågan genom att dra tre huvudsakliga 

slutsatser. Företag väljer att sponsra IF Elfsborg på grund av att man vill få tillgång till IF 

Elfsborgs nätverk, ha ett affärssamarbete med IF Elfsborg samt CSR-relaterade prestationer 

som går ut på att stötta det lokala föreningslivet och staden Borås. Vi tror även att de här 

anledningarna passar in på andra elitidrottsföreningar än IF Elfsborg. Våra slutsatser är även 

kopplade till staden Borås och en generalisering över hela landet är förmodligen inte möjlig. De 

anledningar som vi funnit kan förmodligen inte appliceras på företag som verkar i Göteborg 

eller Stockholm. Vi är dock övertygade om att dessa anledningar existerar i större städer som 

exempelvis Göteborg eller Stockholm. Studien passar förmodligen bäst in i liknande städer som 

Borås. 

  

Respondenterna ansåg att IF Elfsborgs nätverk var en viktig anledning till att sponsra IF 

Elfsborg. De ansåg att det blir legitimt att göra affärer med företag om de har kommit i kontakt 

med varandra sedan tidigare. IF Elfsborgs nätverk uppfattades som en bra hjälp för att 

möjliggöra affärer och knyta kontakter. First Hotel Grand gav en annan uppfattning av 

nätverken än de andra respondenterna. First Hotel Grand sa att efter ett tag kanske inte 

nätverken ger så mycket på grund av att det är samma företag år efter år i nätverken. Nätverken 

ansågs vara en central del av IF Elfsborgs sponsringsevent och var mycket uppskattat av våra 

respondenter. Det är inte någon större mängd nya företag som ansluter till nätverket då det är 

många sponsorer som är med år efter år. Trots det här så väljer företagen att vara kvar i 

nätverken och det kan tolkas som att de inte vill bli utanför. Det kan även tolkas som att 

företagen i nätverken och IF Elfsborg gör ett bra jobb med att skapa och underhålla 

relationerna. Det gör i sin tur att företagen vill stanna kvar. En anledning till att det inte 

tillkommer så många nya företag till nätverket kan bero på att de företag som har råd att 

sponsra IF Elfsborg redan befinner sig i nätverket. Nätverken kan ha en egen sorts inbördes 

beundran vilket gör att om företaget inte är med i nätverken så finns risken att företaget tappar 

en del av sin attraktion bland andra företag.  

 

Aki Travel, First Hotel Grand och Team Sportia har inför säsongen 2014 ett uttalat 

affärssamarbete med IF Elfsborg. En del av sponsorerna har två avtal, ett sponsoravtal och ett 

affärsavtal. De här tre respondenterna vill räkna hem och en göra vinst på de sponsringsavtal de 

har med IF Elfsborg. Företagen kräver motaffärer i utbyte mot sponsring av IF Elfsborg. Båda 

parter tjänar på affärsavtalen då företagen får inkomster för de tjänster och försäljning de utför. 

Samtidigt som IF Elfsborg får in sponsorer. De övriga fem respondenterna som var med i vår 

studie har inget affärsmässigt avtal med IF Elfsborg.  
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Legitimitetsteorin och CSR uppkom i vår studie då vi tolkar att företagen verkar sträva efter att 

legitimera sin verksamhet i Borås tack vare sin sponsring av IF Elfsborg. Företagen strävar 

efter att bli legitima och verka tillsammans med samhället men även bland andra företag. De 

ger tillbaka till staden som de verkar i och de har en slags lokalpatriotism då de vill stötta det 

lokala föreningslivet. Flera av våra respondenter stöttade även andra idrottsföreningar men 

även kulturevenemang och andra organisationer och föreningar. De ansåg det vara viktigt att 

stötta Borås och få staden att växa. Vi får uppfattningen att företagen vill visa att de vill göra 

något mer för staden än att skapa vinster för företaget. Målet för företagen är att alla parter ska 

dra fördelar av sponsringen. Flertalet av respondenterna i studien valde att använda sig av 

uttrycket: ”går det bra för Borås så går det bra för oss.” Det anses alltså viktigt för staden Borås 

att det finns en elitidrottsförening som skapar uppmärksamhet åt staden. Företagen är måna om 

sitt rykte då de vill bli legitima i Borås företagsmiljö. Att sponsra en elitidrottsförening kan 

även vara en möjlighet för företaget att nå ut till samhället och på så sätt visa att företaget är en 

del av samhället.  

 

Respondenterna i vår studie betalar stora summor för att få vara guldsponsorer till IF Elfsborg. 

Trots att de gör det så mäter de inte effekten av deras sponsorskapssamarbete. Det anser vi är 

förvånande då de lägger stora summor på sponsringen utan att veta vad de får tillbaka. De 

försöker inte mäta sponsorskapet men har samtidigt en övertygelse om att det ger något fast de 

inte kan peka på vad. Vi har dock en förståelse för det här då det enligt forskare är svårt att 

mäta ROI inom sponsring. Vi har kunnat konstatera utifrån de svar vi har fått att det i första 

hand är nätverk, affärssamarbete och CSR som företagen får tillbaka från sin investering. Vi 

menar på att studien har visat de bakomliggande orsakerna bakom sponsring och har ökat 

förståelsen för sponsorskap och således uppfyllt sitt syfte. Det kan finnas en diskrepans mellan 

vår studie och andra studier som gjorts tidigare då den här studien endast fokuserat på en 

idrottsförening och dess sponsorer. Vi menar på att studien kan se annorlunda ut i andra städer 

och vid andra tidpunkter. 
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7  Rekommendationer 
 

I det här kapitlet finns våra rekommendationer till vidare uppsatsstudier med. Exempelvis att se 

på andra föreningar i andra städer. Här finns även de reflektioner som vi har gjort under vår 

uppsats samt att vi har fyllt en del av den lucka som presenterades tidigare i studien.  

 

7.1 Reflektion 

Vi tycker det har varit intressant att undersöka varför företag väljer att sponsra 

elitidrottsföreningar och i vårt fall IF Elfsborg. Sponsring är ett aktuellt ämne som dagligen ges 

uppmärksamhet i massmedia. Det har på så sätt varit intressant att gå djupare in i ämnet och 

undersöka faktorerna som gör att ett företag väljer att sponsra en elitidrottsförening.  Sponsring 

i allmänhet är ett utforskat område dock har vi märkt att det är mycket forskning från 

utomnordiska länder och framförallt från amerikanska. Det har gjort att sponsring bland 

svenska föreningar är ett mer outforskat område som vi ville skapa en större förståelse för. Det 

som har varit svårt för oss under arbetsprocessen var att få tag i respondenter som ville ställa 

upp på en intervju. Dock ska det tilläggas att de respondenter som varit vänliga nog att ställa 

upp har varit mycket trevliga och tillmötesgående. De gav oss utförliga svar som vi kunde 

använda som grund och koppla till teorin i vår uppsats. Respondenterna gav även liknande svar 

vilket gjorde att vi uppnådde teoretisk mättnad tidigare än förväntat och arbetsprocessen blev 

mer effektiv. Det här tack vare att vi inte behövde söka upp fler respondenter till vår studie.  

Upplägget hade även kunnat göras annorlunda i vårt analyskapitel för att enklare kunna koppla 

till teorin, nu har vi valt att göra analyskapitlet i samma struktur som empirikapitlet. 

 

7.2 Bidrag till forskning 

Vårt bidrag till forskningen är att vi har fyllt en del av den lucka som Cornwell (2008) beskrev. 

Nämligen att öka förståelsen för sponsring. Vi har funnit en del av de bakomliggande 

faktorerna som gör att ett företag, som är verksamt i en stad som Borås, valt att sponsra en 

elitidrottsförening. Studien har även bidragit till att vi har undersökt den svenska 

sponsringsmarknaden. Studien har även kunnat finna ett samband med den amerikanska 

forskningen som Meenaghan och Kourovskaia (2013) presenterade angående sina fem punkter. 

Tre av de fem punkterna ansågs vara särskilt intressanta för vår studie. Studien är genomförd i 

Borås vilket innebär att vi har täckt in en del av det område som ESA (2007 se Meenaghan 

2013, s 387) berörde. Det vill säga att länderna i norra Europa är mer intresserade av att kunna 

mäta ROI men även att öka förståelsen kring sponsorskap. Vi har på så vis bidragit till 

forskningen ur ett nordeuropeiskt perspektiv och framförallt bidragit med ny forskning på den 

svenska sponsringsmarknaden. Syftet med studien har varit att se på andra orsaker än 

exponeringsfaktorn vilket kan vara den naturliga anledningen till att företag valt att sponsra en 

elitidrottsförening. Vi har således belyst andra anledningar som exempelvis CSR, nätverk och 

affärssamarbete och kompletterat den befintliga forskning som framförallt fokuserar på 

exponeringsfaktorn. För föreningen IF Elfsborg så är studien intressant. De kan se varför deras 

sponsorer sponsrar dem och även vad de anser är positivt som negativt med 

sponsringssamarbetet. IF Elfsborg kan anpassa sitt sponsringserbjudande och veta vad de ska 

fokusera på och utveckla i framtiden. Beroende på vilken storlek och stad en förening är 

verksam i så kan studien appliceras till dem.  
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7.3 Förslag till vidare forskning 

I vår forskning så har vi utifrån de resurser vi har blivit tilldelade fokuserat på IF Elfsborg och 

dess guldsponsorer. Vid vidare studier skulle vi vilja se forskning om andra områden inom 

sponsring. Det skulle vara vad en elitidrottsförening kan göra för att attrahera företagen och vad 

företagen efterfrågar men som idag inte erbjuds. Det hade även varit intressant att göra en 

jämförelse mellan sponsorskapet i exempelvis Borås och Göteborg. Om det är samma 

drivkrafter bakom sponsringen i de olika städerna. I Göteborg är det troligtvis en högre 

konkurrens om sponsringspengarna än i Borås där IF Elfsborg är den stora aktören följt av 

Borås Basket. Det skulle även vara intressant att se hur de olika föreningarna arbetar för att 

behålla sina sponsorer efter att exempelvis nätverken når en mognadsfas. Hur föreningarna 

arbetar med sina sponsorer och vad de erbjuder som inte andra gör.   
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9 Figurförteckning 
 

Figur 1: Global sponsorskapsrättigheter (Meenaghan 2013, s. 386)   2 

Figur 2: Sponsorer till F1 stallet Williams (Cobbs, 2011, s. 593)   14 

Figur 3: ROI (Stone 2005, s. 188).       21 
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10 Bilagor  

10.1  Bilaga 1 

Intervjufrågor till respondenterna: 
 

Vad eller vilka är anledningarna till att ni sponsrar IF Elfsborg?  

Potentiella anledningar 

Nätverk, öka varumärkeskännedomen, öka företagets image, särskilja sig, bygga 

kundrelationer, öka den interna stoltheten av att sponsra ett visst evenemang, stärka 

samhällsrelationer, CSR. 

 

Nätverk: Vad anser ni om IF Elfsborgs nätverk? 

Exponering: Varför har ni valt att vara guldsponsorer? Vad är den främsta anledningen 

till att ni är guldsponsor? Har ni fört ett resonemang om att bli huvudsponsorer och 

kunna exponeras på matchdräkt och dylikt? 

Affärssamarbete: Har ni ett samarbete på något annat sätt än via sponsring med IF 

Elfsborg?  

CSR: Hur förknippat är er sponsring med IF Elfsborg med CSR? 

 

Mäter ni på något sätt genomslaget av den sponsring som görs? 

Potentiella följdfrågor: 

Går det att räkna i pengar? Hur mäter ni? Varför mäter ni inte? Varför har ni inte försökt 

att mäta?  

 

Påverkas ni av att konkurrenterna sponsrar Elfsborg? 

Hur skulle ni påverkas om fler i samma bransch skulle sponsra IF Elfsborg? 
 

Vad finns det för fördelar att sponsra Elfsborg? 

Vad finns det för nackdelar att sponsra Elfsborg? 

 

Hur fungerar samarbete med IF Elfsborg? 

 Hur långa är avtalen?  

 Känner ni att ni får ut något av samarbetet? 

 Kan ni tänka er att fortsätta samarbetet? (Varför/Varför inte?) 

 Hur ofta har ni kontakt med IF Elfsborg angående sponsring? 

 

När ni fattar beslut av att ingå som guldsponsorer, är någon av beslutsfattarna involverad i 

Elfsborg alternativt supporter till Elfsborg? 

 

Sponsrar ni några fler föreningar i Borås?   

  

Hur utvärderar ni vilka föreningar som ni kan tänka er att sponsra?  Utifrån vilka 

grunder/förutsättningar/krav finns? 

 

Slutligen: 

Är det något du själv vill tillägga utöver de frågor vi har ställt som du tycker är viktig vid 

sponsring?  

 

 



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
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På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
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