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Förord 
Följande är ett ämnesfördjupande arbete inom sponsring via Event management programmet 

på Högskolan i Borås. Studien omfattar 15 högskolepoäng och är skriven under vårterminen 

2016. 

 

Vi vill tacka våra respondenter som genom att bemöta oss med enorm hjälpsamhet samt med 

ett brinnande intresse för ämnet sponsring gjort det möjligt för oss att genomföra denna 

studie. Vi vill såklart också tacka vår handledare Ulf Sternhufvud som har stöttat oss under 

skrivandets gång, kommit med konstruktiv och som har stått ut med alla våra knepiga frågor. 

 

Under arbetet med denna studie har vi haft roligt men också fått med oss enormt mycket 

kunskap som vi känner att vi kommer ha nytta av i framtiden. Vi har utvecklat och fördjupat 

ett sedan innan stort intresse för sponsring och dess innebörd. Vi önskar er en trevlig läsning 

och att ni också ser varför detta ämne är så intressant. 
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Abstract 
It is not unusual that a large part of the incomes in a sports club comes from sponsor fees. It is 

equally important at a major competition or event and for smaller clubs it can be crucial for its 

survival. Over the past thirty years, sponsorships have evolved from small-scale operations in 

a limited number of countries to a major global industry. The purpose of this study is to obtain 

a deeper knowledge about how sponsorship in equestrian sport. The focus will be on the 

sponsoring companies motives such as effects, exposure and goals. To be able to contribute 

knowledge about sponsorship in a sport characterized by large hobby element, that is, big 

competitions but often non - professional attendance. It is a qualitative study based on a 

number of semi-structured interviews. Data collection consists of interviews conducted with 

the sponsorship managers in different companies and with rights holders in various events 

company engaged primarily in the equestrian events. Being able to measure a the effects and 

outcome of a sponsorship has been found relatively rare many times. It can be expensive and 

very time consuming. Often the priority is not to put additional financial resources on external 

services and therefore the evaluation will not be a priority. There is added more resources and 

time to develop good relations and cooperation. However, the measurement of a sponsorship 

can be well worth the money and time if you want to see the outcome of their investment and 

moreover to analyze and change until the next time a sponsorship comes up. It definitely 

requires more awareness of the importance of measurement. 
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II 

Sammanfattning 
Inom de flesta idrottsföreningar kommer ofta en stor del av intäkterna från sponsring och det 

är lika viktigt vid en större tävling eller evenemang som det kan vara avgörande för mindre 

klubbars överlevnad. Under de senaste trettio åren har sponsring utvecklats från en småskalig 

verksamhet i ett begränsat antal industriländer till en större global industri. Syftet med denna 

studie är att erhålla en djupare förståelse för sponsorskap inom ridsporten. Fokus kommer 

vara på de sponsrande företagens motiv såsom effekter, exponering och mål. För att kunna 

bidra med kunskap om sponsring inom en sport som utmärks av stort hobbyinslag, d.v.s. stora 

tävlingar men ofta med icke-professionella deltagare. Det är en kvalitativ studie som bygger 

på ett flertal semi-strukturerade intervjuer. Datainsamlingen består av intervjuer genomförda 

med sponsoransvariga på olika företag samt med rättighetsinnehavare på olika eventbolag 

som sysslar främst med ridsports evenemang. Att kunna mäta ett sponsorskap har konstaterats 

relativt sällsynt många gånger. Det kan vara extremt kostsamt och tidskrävande. Ofta 

prioriteras det inte att lägga extra ekonomiska resurser på externa tjänster och därav 

utvärderar man inte. Under studien har detta tagits upp endast hos ett intervjuobjekt. Där läggs 

hellre resurser och tid på att arbeta fram goda relationer och samarbeten. Däremot kan 

mätningen av ett sponsorskap vara väl värt pengarna och tiden om man vill se utfallet av sin 

investering och dessutom för att kunna analysera och förändra tills nästa satsning. Det krävs 

definitivt mer medvetenhet kring vikten av mätning.  
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1. Inledning 
I studiens första avsnitt tas en övergripande bakgrund upp. Utifrån denna diskuteras ett 

problem fram, som i sin tur leder till syfte och frågeställning.  

1.1 Bakgrund 

Sponsring är associationsmarknadsföring, en affärsmässig metod för kommunikation, 

marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan (normalt) 

två parter där ett företag betalar för kommersiella rättigheter till ett evenemang, en person, en 

organisation, ett projekt etc. (Sponsring & Eventföreningen 2009). Nationalencyklopedin 

(2016) definierar sponsring såhär: ”när ett företag eller en privatperson bekostar ett 

evenemang eller verksamhet och i utbyte får reklam eller PR”. Definitionen av sponsring kan 

skilja sig på många sätt, men innehåller alltid två stycken element skriver O ´Reilly och 

Madill (2011) i sin studie. Det första är förmånerna från sponsorer som till exempel pengar 

och produkter i utbyte mot PR, det andra är sponsorns associationer med de sponsrade. 

Sponsring är ett effektivt sätt för ett företag att särskilja sig från sina konkurrenter samt en 

möjlighet för de sponsrade att generera intäkter (O ´Reilly & Madill 2011).  

 

Under de senaste trettio åren har sponsring utvecklats från en småskalig verksamhet i ett 

begränsat antal industriländer till en större global industri. Sportindustrin är en massiv och 

snabbväxande industri, som genererar enorma intäktsströmmar världen över (Möller 2011). 

Sponsring är som ett kommunikationsinstrument och anses därför vara en kommersiell 

investering (Walliser 2003). Det blir mer och mer populärt att använda sig av annorlunda 

kanaler i sin marknadsföring. Enligt undersökningar på institutionen för reklam- och 

mediestatistik (2015) kan man se att sponsringen ökat i rasande fart de senaste åren och nu 

ligger på över 10 % av den totala marknadsföringen. Att använda sig av traditionella medier 

såsom tv-reklam, annonser och liknande håller inte längre måttet och man vill nå ut till en 

större målgrupp. Allt fler företag använder sig idag av sponsring som ett effektivt 

kommunikationsverktyg, men det handlar inte endast om att betala för rättigheterna av att 

exempelvis vara en officiell leverantör av en särskild tjänst eller produkt. Man måste kunna 

leverera något speciellt och utöver det vanliga för att verkligen få valuta för investering och få 

ut maximalt med exponering på det sätt som målgruppen är intresserad av (Institutet för 

reklam- och mediestatistik 2015).  

 

Sponsring, precis som alla andra marknadsföringsmetoder påverkar konsumenternas bild av 

ett varumärke (McDonald 1991). Något som Strandberg (2013) beskriver i en krönika är att 

det är lättare för människor att gilla något om det delar deras värderingar. Detta ger sponsorer 

större möjlighet att tränga igenom det allt tätare reklambruset. Med tiden har ambitionen hos 

sponsorer utvecklats från i första hand att söka varumärkesexponering och öka 

varumärkeskännedomen, till att engagera sig i kundens passion för att skapa ett 

varumärkesengagemang (Strandberg 2013). Pappu och Cornwell (2014) har undersökt olika 

typer av sponsorsamarbeten samt innebörden av att de har en viss koppling till varandra. När 

både sponsorn och rättighetsinnehavaren har en tydlig koppling och liknande värderingar blir 

det mer trovärdigt för konsumenterna (Pappu & Cornwell 2014). Novais och Arcodia (2013) 

menar att det kan bli en tydlig koppling på två olika sätt. Det första är när utövarna av själva 

evenemanget använder sig av det sponsrade företagets produkter, vilket ses mer som 

funktionellt. Medan det andra används mer för att skapa en image där evenemangets image 

har en naturlig koppling till sponsorns image, vilket bidrar till en stärkt positiv överföring av 

varumärket (Novais & Arcodia 2013). 
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1.2 Ridsporten   

Inom många idrottsföreningar kommer en stor del av intäkterna från sponsring och det är lika 

viktigt vid en större tävling eller evenemang som det kan vara avgörande för mindre klubbars 

överlevnad. Ridsporten kvalar in bland idrottens topp tio på flera olika sätt trots dess 

kostsamma överlevnad (Svenska ridsportförbundet, verksamhetsberättelse 2014). Det är den 

näst största ungdomsidrotten, den fjärde största tävlingsidrotten och den idrotten som har 

störst andel kvinnor (Svrf 2014). Överallt i Sverige anordnas det varje helg tävlingar i olika 

discipliner. Alltifrån de stora och prestigefulla tävlingarna under Gothenburg Horse show i 

Scandinavium till det regionala meetinget på Kungsbacka ridklubb. Alla dessa tävlingar har 

något gemensamt. De är alla beroende av sponsorer för att kunna genomföras utan att 

klubbarna skall gå under ekonomiskt.  

1.3 Svårigheter med sponsring  

Det blir allt mer populärt att använda sig av sponsring i marknadsföringssyften. Traditionella 

medier såsom tv-reklam, annonser och liknande håller inte måttet om man vill nå ut till en 

större målgrupp (institutet för reklam-och mediestatistik 2015). Trovärdighet till ett 

varumärke skapas igenom en tydlig koppling mellan sponsor och den sponsrade (Pappu & 

Cornwell 2014). Walliser (2003) beskriver i sin studie att det finns mycket forskning inom 

sponsring som skall öka varumärkeskännedomen, men gällande resterande effekter och mål så 

är forskningen bristfällig. Detta bekräftas även av Grönkvist (2000) som skriver att det läggs 

miljontals kronor på sponsring utan att man mäter och följer upp de effekter som efterfrågas. 

Men Walliser (2003) menar ändå på att utvecklingen av forskning inom sponsring och dess 

effekter har blivit till det bättre och att konsumenternas reaktion på sponsorsatsningar har 

förbättras markant. Däremot är den forskning som utvecklats mest begränsad till sampling 

events där det görs mycket mätningar gällande varumärkeskännedom men att det finns en 

avsaknad till ekonomiska mätningar (Walliser 2003). 

 

McDonald (1991) menar på att det finns få försök i att mäta forskningseffekten. Det är få 

företag som tar sig tid att ta reda på vilka effekter sponsringen ger som de sedan skulle kunna 

använda sig av till sin fördel i kommande aktiviteter. En av orsakerna till detta kan vara att 

summorna av sponsringen ofta är för låg för att lägga ned resurser på i en uppföljning. Den 

andra orsaken kan vara att som i många andra marknadsföringsmetoder, att det är svårt att 

observera och mäta resultat (McDonald 1991). Något som bekräftas 22 år senare av 

Meenaghan (2013) som menar på att sponsring tagit en stor del av marknaden, men trots detta 

saknas det resurser samt intresse i att mäta effekten av sponsringen. I och med avsaknaden av 

att kunna mäta resultat kan det förmodas att mycket beslutsfattanden gällande sponsring är 

beroende av begränsade, möjligtvis bristfälliga och personliga bedömningar (Meenaghan 

2013). 

 

Tidigare forskning visar på att sponsring växer och blir allt starkare som en typ av 

marknadsföring, samtidigt som de sponsrande företagen inte verkar ta möjligheterna på allvar. 

Vissa metoder för att mäta sponsoreffekten finns, men det verkar vara kunskap samt 

inspiration som saknas. Det finns dock endast studier på att företagen väljer att inte mäta 

effekten av sin sponsring. De företag som väljer att göra detta samt hur de då värderar sina 

resultat finns det mycket lite att läsa om. 
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1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att erhålla en djupare förståelse och undersöka sponsorskap inom 

ridsport. För att lyckas med detta kommer största fokus vara att ta reda på motiv och mål med 

sponsring, alltså djupdyka i anledningarna till sponsorskap för att ta reda på vilka effekter som 

eftersträvas. Vi upplever att detta är ett relativt outforskat område, ett område som kan ge så 

mycket mer resultat till företag med mer kunskap om hur det skall hanteras och användas till 

företagens fördel. 

 

1.5 Avgränsning 

Studien har avgränsats till tre större nationella och internationella tävlingar i Sverige. De som 

valts ut är Gothenburg Horse Show, Gina Tricot Grand Prix och Varberg Summer Horse 

Show.  

 

 

1.6 Forskningsfråga 

 Vilka olika motiv är mest förekommande för sponsrande företag inom ridsporten och 

vad är det som avgör uppföljning eller inte?   
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2. Teoretisk referensram 
Utifrån förgående avsnitt där syfte och frågeställning presenterades kommer nästa avsnitt 

presentera det teoretiska ramverket. Där det inledningsvis diskuteras sponsring generellt som 

efterföljs av fokus på utvalda delar så som effekter, motiv och mål samt mätning av sponsring. 

2.1 Sponsring  

Enligt Grönkvist (1999) spåddes traditionell marknadsföring att dö ut allt eftersom teknologin 

utvecklades. Istället för dö ut har marknadsföring utvecklats på många sätt inom sponsorskap. 

Många menar att sponsring är det som driver hela marknadsföringen framåt (Grönkvist 1999). 

Sponsring är enligt Masterman (2007) både ett viktigt kommunikationsverktyg för sponsorer 

samt en bas för intäkter till rättighetsinnehavarna. Sponsring används framgångsrikt för att 

uppnå konkurrensfördelar på marknaden, mer än något annat kommunikationsverktyg. Medan 

evenemang i sin tur är beroende av sponsring för att ens existera, oavsett storlek. Jiffer och 

Roos (1999) menar i sin tur att sponsorskap oftast är en långtidsinvestering som har 

långsiktiga effekter. Effekterna kan ses först efter tre år men all sponsring behöver inte se ut 

så. Till exempel under första året kan sponsorerna dra nytta av försäljning från själva eventet 

(Jiffer & Roos 1999). 

 

Precis som all annan marknadsföring så är sponsring en affärsmetod som bör ge pengar 

tillbaka till företaget genom ex. ökad försäljning (Jiffer & Roos 1999). Idag är det oftast inte 

tillräckligt för ett företag att endast sälja en fysisk produkt. Att skapa ett starkt varumärke och 

produktförtroende har blivit mer och mer viktigt. Det är fortfarande produkten som 

bestämmer om kunden är nöjd med sitt köp, men för att göra kunden mer säker på dess val 

och öka kundnöjdheten handlar det ofta om att bygga ett förtroende (Jiffer & Roos 1999). 

Men för att kunna bygga ett förtroende och skapa ett starkt associationsvärde till varumärket 

bör sponsorn och den sponsrade komplettera varandra och bidra till en naturlig samhörighet 

enligt Zdravkovic och Till (2012). Sponsorskap är ett sätt för företag att ”köpa” prestige 

genom att exempelvis sponsra ett event för en god sak. Det skapar good will för företaget 

(Zadrakovic & Till 2012). Detta bekräftas även av O´Reilly och Madill (2011) som menar att 

sponsring är ett effektivt sätt för en sponsor att differentiera sig från konkurrenterna samt 

påverka konsumenternas inställning till företaget/varumärket. Ett exempel kan vara 

varumärkeskännedom och image, och genom detta uppnå konkurrensfördelar.  

 

Sponsring kan skilja sig åt, men består oftast av två konstanta element (O`Reilly & Madill 

2011). Dessa två element är: Utbyte av sponsorns resurser som exempelvis pengar eller 

produkter/service mot PR fördelar samt associationer med evenemanget. Sponsorskap 

erbjuder även möjligheter för exklusivitet, vilket innebär att det sponsrade företaget kommer 

vara den enda sponsorn inom sin kategori för det specifika evenemanget, detta benämns ofta 

som branschexklusivitet. Ett exempel på detta kan vara antingen ett klädmärke eller ett 

bilmärke (O´Reilly & Madill 2011). 

2.2 Varför sponsring? 

Författarna Kourovskaia och Meenaghan (2013) tar i sin studie upp fem stycken anledningar 

till varför företag går in i sponsoravtal, dessa kan inriktas på både interna och externa 

målgrupper. Den första anledningen är att öka varumärkeskännedomen genom olika sorters 

exponering på evenemang. Andra innebär att förbättra företaget/varumärkets image genom att 

skapa en unik och egen stil och på så sätt kunna differentiera sig på marknaden. Den tredje 

anledningen är att bygga viktiga kundrelationer där sponsorskap bland annat kan bidra med att 

främja dialogen mellan företag och på så sätt öppna upp för nya samarbeten. Att förbättra 
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relationen internt med företagets anställda är den fjärde anledningen då sponsorskap kan lyfta 

ett företag och skapa en stolthet från de anställdas sida som i sin tur leder till lojal och 

långlivad personal. Den femte och sista är för att stärka samhällsrelationer genom att företaget 

visar engagemang och gemenskap för samhället, kan göras genom att exempelvis stötta det 

lokala fotbollslaget (Kourovskaia & Meenaghan 2013). 

 

Grönkvist (1999) fortsätter in på samma spår genom att beskriva flera motiv som styr 

företagens val vid sponsorskap. De mest aktuella motiven som funnits med sedan fenomenet 

sponsring uppstod är exponering utav företagets logotyper på olika betydelsefulla platser, 

samt att skapa och bygga relationer. Några andra motiv som tas upp är 

representationsmöjligheter, för att kunna bygga relationer används hospitalitylösningar som är 

väldigt vanligt vid sponsring på evenemang. Personalrelationsmotivet innebär personalvård, 

att kunna ge sin personal upplevelser utöver det vanliga kan skapa en bättre sammanhållning. 

Det tredje är rekryteringsmotivet, ett företag kan använda sig av sponsring för att visa upp sitt 

företag och för att locka till sig nya medarbetare. Ett gammalt motiv är personliga motiv 

menar Grönkvist (1999) och det är när sponsorn sätter sina personliga intressen först. 

 

Det finns många olika skäl till varför företag väljer att starta sponsorsamarbeten. Det handlar 

enligt både Olkkonen (1999) och Gwinner & Eaton (1999) om att skapa, öka och bibehålla 

medvetenhet för ett företag eller dess varumärke/produkt. När det kommer till sponsring så 

handlar det inte alltid om att skapa medvetenhet som i sin tur skall leda till försäljning, utan 

om att skapa en positiv atmosfär eller attityd runt det sponsrande företaget. Då förändringar 

och utveckling hela tiden sker i samhället samt i företagsvärlden så måste man på något sätt 

kunna tillgodose dessa nya krav som dyker upp under utvecklingen. Leverantörer, kunder, 

konkurrenter, kommun och stat, anställda samt finansiärer är några exempel på ett företags 

intressenter Olkkonen (1999). När det kommer till att utveckla och förbättra relationer med 

intressenter så kan man via sponsring göra det genom att exempelvis bjuda in viktiga 

representanter från olika intressenter till det sponsrade eventet och på så sätt utveckla 

relationen på en mer personlig och informativ nivå (Olkkonen 1999). 

 

 Image är något som ofta nämns när man tar upp fördelarna med sponsorskap. Författaren 

Olkkonen (1999) skriver att image är inget som man kan ta på, utan det är idéer, åsikter och 

intryck som en person har mot ett objekt samt som skapas av besökare under ett evenemang 

(Olkkonen 1999). Genom sponsring kan ett varumärkes image förbättras beroende på olika 

faktorer såsom vilken typ av aktivitet som skall sponsras, sponsorn och den enskilde 

konsumenten (Grohs & Reisinger 2014). En effektiv image kan förmedla ett budskap som 

etablerar produkten/företagets karaktär och värderingar (Olkkonen 1999). Sponsring av 

välgörenhetsorganisationer och socio sponsring är speciellt användbart för att förbättra ett 

varumärkes/företags image och attityderna kring det (Grohs & Reisinger 2014). Image 

levererar detta budskap på ett så enkelt och direkt sätt som möjligt så att det inte skall gå att 

förväxla det med andra konkurrerande företags liknande budskap, image kan även leverera ett 

känslomässigt värde till kunden. Ett företag kan bygga en identitet och image genom olika 

evenemang som de sponsrar. Men de måste komma ihåg att image inte är något som kan 

implementeras i folk över en natt, eller genom endast en marknadsföringskana. Olkkonen 

(1999) föreslår att image är något som skall implementeras och skapas kontinuerligt genom 

flera kanaler och genom flera evenemang. 
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2.3 A-ERIC modellen 

I boken Sponsorship - a way of communicating beskriver författarna (Jiffer & Roos 1999) en 

modell. A-ERIC modellen som den heter bör ses som en strategi som kan förenkla begreppet 

sponsring i form av fyra huvudvariabler, som inte utesluter varandra. Modellen har en 

organiserande effekt och hjälper till att relatera dessa element till varandra.  

 

A-ERIC modellen har många fördelar och gör arbetet med sponsring enklare på många plan, 

men speciellt vid sex olika huvudområden; För att avgöra om sponsring är rätt 

marknadsföringsmetod att använda, vid definiering av sponsringens olika beståndsdelar, 

kontraktskapande, för planering, utvärdering samt vid fastställande av sponsringsobjekt. All 

typ av marknadsföring kräver en gnutta intuition och kreativitet beroende på situation (Jiffer 

& Roos 1999). 

2.3.1 Association 

Sponsring refereras ofta som associationsmarknadsföring, sponsring handlar om att sponsorn 

associerar sitt företag/varumärke med ett visst event, sport, organisation (Jiffer & Roos 1999). 

Ett relativt komplext mål med sponsringen kan vara att försöka få besökarna och tittarna att få 

en lika positiv bild till det sponsrade företaget som de har mot sporten eller evenemanget 

(Greenhalgh & Greenwell 2013). De kommunicerade värderingarna länkar ihop målgruppen 

med varumärket. Ett företag som försöker associera sig med värden som inte går i samklang 

med företagets kommunikations mål kan skicka ett förvirrat budskap till målgruppen och 

förstöra den integrerade kommunikationen (Jiffer & Roos 1999). 

2.3.2 Exponering 

Sponsring associeras ofta med exponering, varumärkesexponering så som skyltar på 

evenemangsplatsen med en logotyp som är synlig för både publik och tv-tittare (Jiffer & Roos 

1999). Detta är en enkel form av varumärkesexponering som används av många företag. Då 

exponering av varumärkets namn fungerar som en påminnelse av en redan välkänd logotyp 

tillåts det oftast inte någon överföring av ett särskilt meddelande. I vissa fall kan 

varumärkesexponering användas när företaget vill stimulera nyfikenhet för en ny produkt. 

Inom sponsring kan varumärkesreklam leda till en bekräftelse att produkten är av god kvalitet. 

Sponsorn kan på ett kostnadseffektivt sätt, skapa en större och mer dominerande bild än sina 

konkurrenter (Jiffer & Roos 1999). Dock krävs det mer sätt att exponera ett varumärke. 

Tillsammans med andra aktiviteter i en lanseringskampanj är sponsring ett bra sätt för att 

skapa nyfikenhet och förväntan inför den nya produkten. Många produkter används ofta vid 

sponsring för att demonstrera dess kvalitet t.ex. kan en sportsko bidra till en extra dimension 

om världsmästare använder den så är den tillräckligt bra för målgruppen. Vid sponsring av ett 

större event är det viktigt att tänka på nyhetsvärdet, vilket medialt intresse eventet bidrar till 

(Jiffer & Roos 1999). 

2.3.3 Relationer 

Det finns även ett socialt intresse med sponsring. Det kan vara att kunna utnyttja nätverket 

som medförs under exempelvis ett evenemang för att knyta nya kontakter. Det finns även 

utmärkta möjligheter utifrån ett HR-perspektiv, att engagera personalen på olika sätt (Jiffer & 

Roos 1999). Sponsring har även visat sig ha förmågan att höja motivationen och öka 

företagsstoltheten hos den egna personalen (Greenhalgh & Greenwell 2013). Det kan även 

vara fördelaktigt att engagera personalen för aktiveringen av sponsorskapet, exempelvis 

monterpersonal. Genom detta arbetar personalen mot gemensamma mål vilket bidrar till en 

teamkänsla (Jiffer & Roos 1999).  
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2.3.4 Integrerad kommunikation 

Inom sponsringsaktiviteterna blir det allt vanligare att man söker efter teman som kan 

appliceras på flera olika marknadsföringsaktiviteter. Sponsrade företag vill bli associerade 

med de värden som evenemanget har. Detta är något som kan göras både på eventet men även 

i andra marknadsföringsaktivitet, så som direktmarknadsföring, reklam, försäljning på plats 

etc. Om produkter är sålda på eventet, kan företaget kommunicera fram fördelarna med 

produkten (Jiffer & Roos 1999). 

2.4 Utvärdering och mätning av sponsorskap  

Sponsorskap blir mer och mer vanligt, men det är fortfarande svårt att samla ihop en mix av 

hur mycket sponsorskapet gav tillbaka i förhållande till den ekonomiska investeringen 

(Renard & Sitz 2011). Att utvärdera ett sponsorskap kan vara svårare än man tror menar 

Cornwell (2014). Ofta talar man om att mäta ”Return on Investment” (ROI). Det är ett enkelt 

sätt att räkna ut hur mycket finansiell effekt ett sponsorskap har gett tillbaka till företaget. För 

att räkna ut ROI använder man sig av alla kostnader för sponsorskapet för att sedan dividera 

med försäljningen. Det är ett enkelt sätt att räkna ut vinst men det kan vara problematiskt att 

få fram siffror på försäljning som påverkats på grund av en sponsorsatsning, att kunna 

särskilja det från den ordinarie försäljningen (Cornwell 2014). Ett exempel kan vara att 

särskilja från vilken kanal kunderna fått tillgång till produkten under ett event där företaget 

som sponsrar lanserar en ny produkt och enda sättet att komma åt produkten är via en länk 

som exponeras på platsen. Utöver begreppet ROI så beskriver författaren (Cornwell 2014) ett 

begrepp vid namn ROO (Return on objectives). Många organisationer som sponsrar olika 

event är icke kommersiella organisationer och då är motiven för sponsring lite annorlunda. 

Här kan man vara mer intresserad av att nå ut med ett budskap istället för att öka sin 

försäljning. Ett exempel är att när amerikanska armén sponsrar NASCAR så gör de det utifrån 

ett rekryteringssyfte. Ett tredje utvärderingsperspektiv är Return on Relationships (ROR). Här 

är man ute efter långsiktiga och unika relationer, att genom en sponsorkampanj bygga upp ett 

förtroende mot sina kunder (Cornwell 2014). 

 

Grönkvist (1999) menar på att utvärdering av sponsorskap är fortfarande relativt sällsynt, det 

kräver tid, arbete och pengar. Många menar att det är ett för krävande arbete och ofta ligger 

det inte prioriterat att lägga extra ekonomiska resurser på externa tjänster och därav utvärderar 

man inte. Grönkvist (1999) menar att det är samma för de flesta marknadsföringsmetoder, 

hälften av de satsade pengarna gör inget nytta. Det gäller bara att veta vilken hälft som gör 

nytta. Oftast är det sponsorerna som tar initiativ till att mäta och utvärdera sitt sponsorskap, 

eftersom de är vana vid att arbeta med undersökningsföretag och har de resurser som krävs. 

Det är ovanligt att det sponsrade företaget tar initiativet men om detta är fallet bidrar det till 

ett stort mervärde och fungerar också som ett utmärkt säljargument. Det är de mer abstrakta 

värdena som anses vara av störst värde, men också de svåraste att mäta. Hur värderar man och 

mäter exempelvis prestige, status, lojalitet, image, relationer och exklusivitet? (Grönkvist 

1999).  

 

Eftersom sponsringen vanligtvis ingår i företagens totalkommunikation menar Grönkvist 

(1999) att det kan vara problematiskt att särskilja effekterna från vilken 

marknadsföringsmetod de kommer från. Det är vanligt att mäta i form av olika 

observationsundersökningar. Olika sätt att genomföra dessa undersökningar kan vara i form 

av kortare personliga intervjuer och enkäter. Det finns vissa företag som specialiserar sig och 

fokuserar endast på TV-undersökningar, här mäter man hur ofta en viss logotyp syns i TV. 

Men oftast ligger det ett intresse i att få veta hur satsningarna har förändrat tittarnas attityder 

mot varumärket. Då kan man gå tillväga genom att genomföra djupintervjuer som fungerar 
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som längre samtal. Detta är mer tidskrävande och kan bli mycket kostsamt ifall man vill ha ett 

täckande resultat. Något som alla former av undersökningar och mätningar har gemensamt är 

att man vill uppfylla något och för att ta reda på det krävs det att man arbetar med vissa mål 

med sin sponsring, man måste alltså redan i planeringsarbetet veta vad man vill uppnå 

(Grönkvist 1999).  
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3. Metod  
Metodavsnittet presenterar de tillvägagångssätt som författarna gjort vid genomförandet av 

studien. Inledningsvis redogörs val av studiens design samt vetenskaplig metod. Vidare 

beskrivs urval samt insamling av data, avsnittet avslutas med en diskussion kring bortfall och 

genomförandets kritiska aspekter. 

3.1 Forskningsintresse 

Det finns mycket forskning om sponsring, men forskning kring effekterna av sponsring är 

begränsad och inte tillräckligt uppdaterad. Sponsring som marknadsföringskanal har ökat 

markant under de senaste åren men trots detta är forskningen kring sponsring och dess 

effekter bristfällig. Vi har fångat upp ett intresse kring detta då vi ser sponsring som ett 

växande och modernt marknadsföringssätt som allt fler företag bör använda sig av.  

3.2 Val av vetenskaplig metod 

Uppsatsen är gjord enligt en kvalitativ metod. Enligt Bryman och Bell (2015) passar det bra 

att tillämpa en kvalitativ forskningsansats om syftet är att nå en bredare förståelse av ett visst 

fenomen. Eftersom syftet och frågeställningen kräver mer komplexa förklaringar har denna 

metod tillämpats. Backman (2009) beskriver den kvalitativa forskningsprocessen som att den 

inte är lika standardiserad som den traditionella. Den är mer flexibel och bidrar därför till ett 

större utrymme för variation.  

 

I och med att en kvalitativ metod har valts för denna studie har en fallstudie tillämpats det vill 

säga en undersökning kring sponsring in sin naturliga miljö. Backman (2009) menar på att 

fallstudier är särskilt tillämpliga när något är väldigt komplext exempelvis när organisationer 

behöver förklaras, förstås eller beskrivas. I detta fall är det organisationer och dess relation till 

sponsring som behöver förstås och beskrivas, och en fallstudie anses lämpligast då 

undersökningen kräver mer detaljerade svar än vad man exempelvis hade fått med en 

enkätundersökning.  

3.3 Urval 

De tävlingar som valts ut att studera närmare är Gothenburg Horse Show, Gina Tricot Grand 

Prix och Varberg Summer Horse Show. Utifrån tävlingarna har det valts ut företag som syns 

och är aktiva som sponsorer av antingen en, eller flera av tävlingarna. Det har även varit av 

vikt att välja ut ett företag från varje bransch för att på så sätt få en större bredd på svar samt 

möjligheten att analysera om mätning av sponsring skiljer sig åt beroende på vilken bransch 

företagen rör sig i. Att tillägga är att många av dessa företag även syns aktivt på mindre 

tävlingar samt som sponsorer till både ridsportförbund och ridklubbar. Sammanlagt har fyra 

stycken sponsrande företag intervjuats och de är; ATG, Krafft, Volvo och Libresse. 

 

För att få ett annat perspektiv och möjligheten att analysera om en viss skillnad finns så har 

författarna valt att intervjua personer som arbetar just med sponsorfrågor under dessa 

evenemang och som alltså äger rättigheterna. De rättighetsinnehavare som har valts ut är Got 

Event som är arrangör för Gothenburg Horse Show, Gina Tricot Grand Prix som arrangerar 

Gina Tricot Grand Prix och NW event som står som arrangör för Varberg Summer Horse 

Show.  

 



 

- 10 - 

3.4 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes både genom sekundärdata och primärdata. Sekundärdata är 

enligt Bryman och Bell (2015) data som är insamlad av någon annan än författarna av studien. 

Detta har skett genom sökningar på Borås Högskolas databaser med relevanta sökord som; 

Sponsoring, effects, sponsorship, equestrian, exposure & values. Även andra artiklar, böcker 

och studentlitteratur inom ämnet sponsring har använts. Primärdata är den data som 

författarna själva har samlat in (Bryman & Bell 2015). I denna uppsats har primärdata samlats 

in genom intervjuer. Det är enligt Backman (2009) viktigt att göra en bedömning av ett 

primärdokuments kvalitet och därför har primärdata i denna uppsats granskats i följande 

avseenden; förutsättningar och antaganden, giltighet, konsistens och implikationer.  

 

I denna kvalitativa studie är den huvudsakliga metoden intervjuer. Enligt Bryman och Bell 

(2015) finns det tre olika typer av intervjuer och de är strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade. För att få en tydlig bild av sponsring inom ridsport har längre 

semistrukturerade intervjuer tillämpats. Den semistrukturerade intervjun bygger på att 

frågorna skall finnas med under intervjun men det spelar ingen större roll när de kommer. 

Detta bidrar till mer bredd på både frågor och svar (Bryman & Bell 2015). För att kunna 

genomföra de semistrukturerade intervjuerna sattes ett manus ihop med frågor som berörde 

ämnet. Val av frågor anpassades efter om det var ett sponsrande företag eller en 

rättighetsinnehavare. Intervjuerna har skett mestadels via telefon, en har gjorts via mail samt 

två stycken intervjuer har genomförts på plats. Varje intervju spelades in efter godkännande 

av personen som intervjuades och tog mellan 25-50 minuter. 

3.5 Dataanalys  

Ambitionen med en kvalitativ bearbetning är att försöka förstå och analysera helheter 

(Davidson & Patel 1994). Analysen har genomförts genom att försöka ställa empirin och 

teorin mot varandra för att finna synergier och skillnader. En metod har även varit att ställa de 

olika intervjuobjekten mot varandra för att se hur generellt vårt resultat blir. Enligt Davidson 

och Patel (1994) kan det vara till stor fördel att börja analysera det insamlade materialet tidigt 

och gärna när det ligger färskt i minnet. Ju längre tid det flyter desto svårare kan det bli att få 

ett levande förhållande till sitt insamlade material (Davidson & Patel 1994).  

 

Bryman och Bell (2015) skriver om fördelarna med att spela in och transkribera intervjuer i en 

kvalitativ forskning. En av fördelarna är för att komma ihåg vad som har sagts, då det kan 

vara svårt att komma ihåg allt. Man kan grundligare undersöka och analysera vad människor 

säger och det är lättare att fokusera på nuet och konversationen under intervjun om den spelas 

in (Bryman & Bell 2015). Som sagt ovan så spelades alla intervjuer in efter godkännande av 

den intervjuade. Detta gjordes för att författarna skulle kunna fokusera på konversationen, 

komma med motfrågor och inputs och föra ett bra flytande samtal istället för att fokusera på 

att skriva ner anteckningar. Då intervjuerna inte har varit så långa, har det inte varit 

tidskrävande att transkribera dessa, och det har inte heller lett till förlorad viktig information 

under vägen. Intervjuerna har inte transkriberats helt, utan de har sammanfattats och språket 

har förenklats för att texten skall vara enklare att förstå och analysera. 
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3.6 Studiens kvalitet  

3.6.1 Reliabilitet 

Enligt Bryman och Bell (2015) innebär extern reliabilitet hur lätt det är att replikera 

undersökningen. De menar att det är svårt i kvalitativ forskning att ha en hög extern 

reliabilitet eftersom det nästan är omöjligt att återskapa de sociala förutsättningarna som 

exempelvis sker i en intervju. LeCompte och Goetz (1982) beskriver några tillvägagångssätt 

för att höja den externa reliabiliteten. De menar att det kan vara svårt att uppfylla en högre 

extern reliabilitet då det är svårt för en social miljö att stanna upp. De påstår då att det krävs 

att man som forskare måste anta en liknande social roll som redan antagits av den 

ursprungliga forskaren.  

 

Studien har gjorts på så sätt att frågorna utformats så neutrala som möjligt för att inte påverka 

objekten som intervjuats för att på så sätt höja reliabiliteten. En faktor som skulle kunna 

påverka reliabiliteten i denna studie kan vara något utomstående som kan påverka den 

intervjuades svar. Då är det viktigt att frågorna är utformade på det sättet att man inte ställer 

några ledande frågor som kan ge ouppriktiga svar.  Davidsson och Patel (1994) förklarar att 

när man inte kan erhålla ett mått på reliabiliteten i form av exempelvis siffror får man försäkra 

sig om tillförlitligheten på andra sätt.  

 

Vid intervjuerna har vi alltid varit två personer, en som intervjuat och en som observerat. Vi 

har även spelat in alla intervjuer för att försäkra oss om att vi uppfattat det korrekt. I och med 

att intervjun är lagrad kan vi spela upp den flera gånger om för att försäkra oss om uppfattat 

allting. En faktor som minskar reliabiliteten är när intervjuerna behövdes genomföras via mail 

och telefon. Vi försökte att undvika mailintervjuer och således blev det endast en som 

utfördes via mail, däremot telefonintervjuer var det som de flesta kunde hinna med och då 

ansåg vi att det var av större värde än att inte genomföra intervjuerna alls.  

3.6.2 Validitet 

Om studien har hög validitet beskriver det studiens giltighet. Det är viktigt att 

intervjufrågorna stämmer överens med syftet och det som studien verkligen vill undersöka, på 

så sätt blir intervjufrågorna mätinstrumentet (Bryman & Bell 2015). Inom kvalitativ forskning 

kan det vara svårt att ha hög validitet då de den insamlade empirin inte går att mäta i siffror. 

Bryman och Bell (2015) menar att eftersom varje undersökning/intervju är signifikant för en 

speciell plats och tidpunkt är det nästintill omöjligt att helt efterlikna en kvalitativ studie.  

 

Genom att ställa frågorna som var tänkta att ställa i början av studien, som uppkom genom 

litteraturgenomgången blir validiteten högre då det som undersökts genom intervjuerna är det 

som var tänkt att undersöka och kan kopplas ihop med syftet. Stor vikt lades vid att utforma 

intervjufrågorna efter syftet och forskningsfrågorna.  Metoden är skriven så att den ska vara 

replikerbar på det sätt att det ska gå att läsa metoden och genom den kunna genomföra samma 

studie.  
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3.6.3 Induktiv och deduktiv ansats 

Induktiv och deduktiv ansats är två metoder som används för att lösa problem. Induktiv ansats 

innebär att utgå ifrån verkligheten i studien. Data samlas in och ställs mot befintlig teori som 

forskaren har valt ut. Forskaren skapar under resans gång mål och föreställningar om sitt 

slutmål, det vill säga en ny teori. Slutsatsen kan i allmänhet inte generaliseras men kan 

däremot ge upphov till ny hypotes som sedan kan falsifieras eller troliggöras för ett stort fall 

(Bryman & Bell 2015). Deduktiv ansats däremot innebär att man som forskare har en teori 

som bevisas genom en metod, forskaren har valt att följa en väg som redan är bevisad. Fokus i 

forskningen finns redan i en befintlig teori (Bryman & Bell 2015).  

 

Denna studie bygger på en induktiv ansats då intervjuer för enskilda fall har valts ut för att 

analyseras mot teori, som i sin tur har valts ut för att passa syftet med studien. Resultat av 

detta blir antingen att det framställs en ny hypotetisk teori eller att den utvalda teorin bekräftas 

genom analys av empirin. 

 

3.7 Metodreflektion 

Ett av de problem som framkommit under studiens gång är bortfall av intervjuer. De företag 

som har varit av störst intresse var Gina Tricot och Hm då de är stora sponsorer inom utvalda 

ridsports evenemang. De hade kunnat bidra till en bredare empiri och således en annorlunda 

analys samt slutsats. Anledningen till att vi inte fick igenom en intervju med dessa företag var 

på grund av att vi inte fick någon respons på vår förfrågan.  

 

En kvantitativ studie hade kunnat tillämpas om forskningsfrågorna hade sett annorlunda ut, 

och målet istället hade varit att undersöka sponsorskapens påverkan på besökarna under 

utvalda ridsports evenemang. Detta skulle kunna ske genom att genomföra enkäter på plats 

under evenemangen. Då hade slutsatsen sett ganska annorlunda ut, men det hade även kunnat 

vara ett intressant komplement för denna studie. 
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4. Empiri 
Empirin presenteras genom en kort presentation av varje intervjuobjektet var för sig, följt av 

enskilda sammanfattningar av genomförda intervjuer. 

4.1 Volvo 

Volvo Car Group ägs av Zhejiang Geely Holding i Kina och tillverkar sina bilar i Sverige, 

Belgien och Kina. De levererar personbilar i premium segmentet såsom sedanmodeller, 

kombimodeller och SUVar. (Volvo Car Group 2016). 

 

Vi har intervjuat Jonas Eriksson som är sponsrings- och eventchef på Volvo Cars.  

4.1.1 Volvos relation till sponsring inom ridsportsevenemang  

Volvo valde att sponsra Gothenburg Horse Show redan i starten av evenemanget på grund av 

att man redan då uppmärksammade den intressanta målgruppen. Från början var Volvo med 

och sponsrade hela världscupen, medan de idag endast sponsrar Göteborgstävlingarna. Det är 

ett bra evenemang för den typen av exponering som Volvo vill nå ut med. Här finns det 

möjligheter att inte bara arbeta med personbilar utan även visa upp andra produkter så som 

exempelvis bussar. Engagemanget handlar mycket om att sponsra och stötta 

evenemangsstaden Göteborg, eftersom de arbetar mycket för sina medarbetare och deras 

familjer och vill ge tillbaka. De vill göra Göteborg till en stad som är attraktiv att bo/verka i 

och besöka.  

4.1.2 Effekter av sponsring  

De effekter som man pratade om från början var att man lokalt stöttade olika arrangemang att 

man hade ett personligt intresse. Från början var det mest exponering som var viktigast. 

Volvo knyter ihop alla sina sponsorsatsningar med en kommunikationsstrategi, Made By 

Sweden. Detta förmedlar deras värdegrunder och vad de står för och de försöker baka in det i 

sitt sponsorskap. Det blir en tonalitet som stärker hela marknadsaffären och på så sätt bygger 

affärer och relationer. En plattform byggs upp som hänger ihop med värden. Jonas menar på 

att man kan bryta ner det i effekter, som exempelvis i hur många bilar Volvo sålde under 

evenemanget. På Volvo mäter de specifika effekter. De värden som uppstår känslomässigt när 

du som konsument ser reklamen på tv ska du även känna när du besöker Volvo i ett 

sponsorskap. 

4.1.3 Syften och motiv 

Jonas berättar att sponsorskapen är en möjlig del att kommunicera Volvos produkter, där bilen 

alltid är det centrala. Sponsorskap kan beskrivas som en brygga mellan produkter där allt 

måste hänga ihop för att det skall fungera. Brand experience är något som Volvo trycker 

mycket på. Det innebär att upplevelser och aktivering av ett varumärke blir tydligare och 

tydligare och växer mycket. Det gäller att stå ut i mängden och det måste göras på ett naturligt 

och integrerat sätt. Därför är sponsring viktigt menar Jonas, men det får inte uppfattas som för 

mycket sälj utan det måste finnas en naturlig koppling.  
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4.1.4 Värderingar 

En tydlig koppling mellan evenemang och sponsor är viktigt för Volvo. Kan en organisation 

vara kräsen och välja mellan events så är det viktigt att välja företag som står för samma 

värderingar. När fel sorts företag som inte är förknippade med evenemangets värderingar så 

får man känslan av att det är köpt, det blir ingen harmoni mellan event och sponsor menar 

Jonas på. Det är viktigt att man som är arrangör är noga med det och tar hänsyn till det. 

4.1.5 Exponering genom sponsring  

För Volvo handlar det om att visa upp en närvaro, exponeringen är viktig framförallt inne på 

arenan. Volvo vill stolt visa upp att de är med och är delaktiga i evenemanget. Det är viktigt 

massmedialt, då det ger stor spridning både internationellt och nationellt. Jonas berättar att 

Volvo jobbar mycket med att visa upp deras senaste produkter, nya bilen finns oftast på plats i 

VIP loungen. Det är viktigt att visa varumärke och produkter samt att arbeta med att dela ut 

biljetter till kunder och Volvos anställda. 

4.2 Krafft 

Lantmännen Krafft AB är ett företag inom Lantmännen koncernen. Genom daglig och nära 

kontakt med hästägare över hela landet har Krafft utvecklats till att bli landets idag största 

leverantör av hästfoder. Som marknadsledande tillverkare av hästfoder är det naturligt att 

Krafft samarbetar med en rad företag och organisationer i Hästsverige. Av Kraffts totala 

marknadsföring sker ca 10 % genom sponsring och det är endast sponsring inom ridsporten. 

(Krafft AB 2016). 

 

Vi har intervjuat Annie Bengtsson som är marknadskoordinator på Lantmännen Krafft AB. 

4.2.1 Kraffts relation till sponsring inom ridsportsevenemang 

Krafft har ett brett perspektiv på vilka evenemang de väljer att sponsra. De har valt att inte 

specialisera sig på en specifik nivå, på en tävling eller en specifik gren, utan de försöker 

finnas med på det mesta. Krafft har valt att sponsra både evenemang och tävlingar men också 

ridklubbar och ridskolor, något som företaget har varit med och gjort sedan det startades år 

1986. När det kommer till sponsring är Krafft ett företag som väljer att inte slänga sig ut efter 

sponsring, utan de vill utveckla en relation och samarbete där det är viktigt att alla får tycka 

tillsammans. Annie menar på att Krafft genom exempelvis sponsring vill ge tillbaka till 

ridsporten, som är en tuff bransch där stöd och uppmärksamhet är nödvändigt. 

4.2.2 Effekter av sponsring 

Krafft har valt att inte mäta effekterna från sin sponsring, Annie menar på att det finns så 

många olika effekter samt att det är svårt att mäta de effekter som man som företag kan vara 

ute efter. Den tiden som det tar att mäta effekter av Kraffts sponsring är tid som de hellre 

lägger på att arbeta fram bra relationer och samarbeten. Om det skulle vara en effekt som 

Krafft värderar och vill uppnå igenom sin sponsring så är det att bygga upp en god relation. 

Ökad försäljning genom mässor är något som är svårt, tunga fodersäckar är svårt att sälja på 

plats och då kan man inte riktigt mäta om försäljningen kommer från ett visst evenemang eller 

ej. 
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4.2.3 Syften och motiv  

Krafft är oftast de som blir kontaktade angående sponsorskap, de lägger alltså inte mycket 

resurser på att kontakta rättighetsinnehavare. Vid val av objekt att sponsra så handlar det 

sällan om vilken klass det är på tävlingarna utan det är kundlojaliteten som är det som 

prioriteras. Även kundens önskan om hur sponsringen skall se ut är något som ofta avgör 

vilka Krafft väljer att sponsra. Kunden kan exempelvis önska att Krafft skall ha en monter på 

plats med personal. Detta är något som inte alltid är möjligt då den personal som finns kan 

vara ute på andra uppdrag. 

4.2.4 Värderingar 

För Krafft är det viktigt att de objekt som de sponsrar delar samma värderingar som företaget 

eftersträvar. Annie menar på att det kan vara svårt att veta hur det verkligen är då de 

exempelvis inte alltid är på plats på en tävling eller på ridklubben. Oftast får de reda på saker 

efter ett evenemang och då vet de mer inför en fortsatt relation. Krafft har idag flera ryttare 

som de är med och sponsrar. Men precis som med andra sponsrande företag så finns det alltid 

en risk med att sponsra några specifika individer. Då Krafft är ett foderföretag kan exempelvis 

en dopingskandal göra stor skada då risken finns att konsumenterna automatiskt kopplar 

Krafft till doping. Det är därför som en god relation är något som Krafft värderar högst, för att 

minimera risken för en skadad image. 

4.2.5 Exponering genom sponsring 

Annie berättar att inom ridsportvärlden är det en svårighet att veta vem man skall rikta sitt 

budskap till. Man vet inte alltid vem mottagaren är och det är svårt när det gäller sponsring. 

Annie tar upp ett exempel då det är många unga som är aktiva inom ridsporten. Krafft får 

många samtal med förfrågningar från yngre ryttare om att bli sponsrade. Hon upplever att det 

idag har blivit lite av en ”grej” att bli sponsrad som ryttare. När det kommer till exponering på 

lokala och regionala tävlingar är det mer skyltar på plats som gäller, att företaget skall synas. 

Vid lite större tävlingar och evenemang är det mer exponering men även aktivering som är 

viktigt.  

 

Kraffts målgrupp för sponsring är relativt smal berättar Annie. Då de är ett foderföretag så är 

det hästägaren som är deras huvudsakliga målgrupp. Skalar man av de som inte äger en egen 

häst av alla hästintresserade i Sverige, får fram de hästägare som finns och faktiskt köper 

Kraffts foder så är målgruppen inte lika stor längre. Annie talar om fördelar och nackdelar 

med att de endast har en typ av målgrupp. Nackdelar är som ovanstående, att det inte finns så 

många kvar att rikta sig till i ett annars så hästtätt land. Fördelarna är att det blir lättare att 

sålla ut vilka som skall sponsras. De event där man vet att hästägare kommer dyka upp, är de 

event som Krafft väljer att sponsra. 
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4.3 ATG 

ATG (AB Trav och Galopp) har ett uppdrag: att trygga den långsiktiga utvecklingen för trav- 

och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Eftersom ATG ägs av trav- 

och galoppsporten så är de inget statligt spelbolag. Överskottet går då tillbaka till trav och 

galopp näringen. ATG har ett stort ansvar inom hästnäringen och ser inte alla aktiviteter som 

sponsring. Utan som en del av deras ansvars arbete där de har varit aktiva med sponsring 

sedan starten, år 1974 (ATG 2016). 

 

Vi har intervjuat Maria Guggenberger som har befattningen samhällsansvar, event och 

sponsring på ATG. 

4.3.1 ATGs relation till sponsring inom ridsportsevenemang  

ATG är mycket aktiva inom sponsring till ridsporten och de är aktiva med sin sponsring i allt 

från större ridsportsportsevenemang så som Gothenburg Horse Show men är även engagerade 

i mindre projekt. För ATG fungerar sponsringen mer som ett hållbarhetsarbete. De jobbar 

mycket med framtidens hästnäring och utbildning. 

 

De delar upp sin sponsring i två olika perspektiv. Ett av perspektiven är den kommersiella 

sponsringen, ATG sponsrar exempelvis Svenska ridsportförbundet och den Svenska 

olympiska kommittén. Här använder ATG sig av rättigheterna för att kunna marknadsföra sitt 

varumärke och aktuella kampanjer, här ligger fokus på försäljning. Ett annat perspektiv som 

de arbetar mycket med är sin CSR sponsring. Detta ses mer som en del av deras långsiktiga 

hållbarhetsarbete. Ett exempel på denna typ av sponsring är ett projekt som de kallar Upplev 

Häst där de arbetar i sociodemografiskt utsatta områden för att låta dem som aldrig kommer i 

kontakt med hästar får chans att göra det. ATG samarbetar även med barncancer föreningar 

där det anordnas familjedagar på travet. Som sagt innan så är ATG förbunds sponsorer och då 

de tycker att det är viktigt att lyfta fram kompetensfrågan så har de skapat ATG hopp och 

talang. Ett program för satsande ryttare som erbjuds ett slags mentorskap. 

4.3.2 Effekter av sponsring 

Det finns två olika anledningar till att ATG sponsrar och engagerar sig så mycket i branschen 

som de gör. I den kommersiella sponsringen handlar det mest om försäljning, men även under 

evenemang kan man mäta konkreta effekter så som hur många som besökte montern, hur 

många som deltog i deras tävling etc. Ofta mäts effekterna av sponsring utifrån vilken insats 

som ATG gör på evenemanget. När det gäller sponsring inom ridsporten är det extremt viktigt 

för ATG att nå ut till alla aktiva inom hästbranschen för att ge dem förståelse över hur mycket 

trav och galopp gör för hästbranschen, en s.k. Varumärkesförflyttning. Detta är dock svårare 

att komma fram till konkreta mätningar genom. Det är viktigt att man bidrar med något till 

evenemanget. Man bör inte störa utan man ska bidra till att leverera en bra upplevelse för 

besökarna.  

4.3.3 Syften och motiv  

ATG har valt att sponsra exempelvis Gothenburg Horse Show för att målgruppen på GHS har 

betydligt högre ålder än på andra evenemang i Sverige. Maria menar på att det känns mer 

naturligt och att Gothenburg Horse Show har en bra koppling till ATG där de kan vara där 

utan att det blir konstigt. För de evenemang där ATG inte vill rikta sitt budskap mot spel så 

finns det något som heter Gilla häst, som då är en plattform som har tagits fram av ATG för 

att sätta hästen i centrum. Där kan alla som tycker om hästar samverka.  
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4.3.4 Värderingar 

Vid kommersiellt sponsorskap eller generellt vid all sponsring är det viktigt att mottagaren är 

över 18 år, då ATG är ett spelbolag. ATG har aldrig ett spelbudskap till barn, aldrig tävlingar 

som handlar om spel för barn. Därför har plattformen Gilla häst skapats. Där finns ATG 

loggan med, men det finns ingenting som riktar sig mot spel. Detta är väldigt viktigt för ATGs 

trovärdighet. Det är inte lämpligt att vara med och sponsra en ponnytävling såvida de 

exempelvis inte sponsrar med priser där det finns med spelbudskap. 

4.3.5 Exponering genom sponsring 

Eftersom ATG är ett spelbolag använder de sig av två olika former av exponering. Om de är 

ett evenemang med hög snittålder kopplas ofta aktiveringen till en spelform. Om det å andra 

sidan är ett evenemang eller en tävling med betydligt lägre snittålder kopplar man det hellre 

till någon annan form av exponering. Mycket av exponeringen sker genom sociala medier 

men även via exempelvis ATG hopp och talang. På plats på evenemangen skiljer sig 

exponeringen åt beroende på hur evenemanget ser ut. Det kan vara allt ifrån skyltat till att 

vara värd för en klass. 

4.4 Libresse 

Libresse är ett varumärke som ägs av SCA Hygiene Products AB (Libresse 2016) som är ett 

globalt hygien- och skogsindustriföretag (SCA 2016). 

 
Vi har intervjuat Margareta Von Renteln som är regional digital & marketing manager 

feminine på SCA hygiene products AB. 

4.4.1 Libresses relation till sponsring inom ridsportsevenemang  

Libresse har varit aktiva med sponsring inom ridsport sedan 2006 och är annars ett företag 

som inte jobbar med sponsring. Det enda sponsringsaktiviteten förutom Gothenburg Horse 

show var SCA-båten, en tjejbåt som var med och tävlade under Volvo ocean race förra året. 

 

Libresse vill jobba med ett koncept som de kan börja med en tid innan evenemanget och inte 

bara sponsra och ha aktiviteter under själva evenemanget. Vid sponsring av mindre tävlingar 

och evenemang så skickar de istället exempelvis grimmor och schabrak samt lite prover som 

kan användas som priser. De är inte längre med och syns på de mindre tävlingarna längre, 

varken via exponering eller att vara på plats. Huvudmålgruppen för Libresse är tjejer mellan 

12-24 år. Ridsport är den nästa största sporten när det gäller aktiva tjejer. Där man dessutom 

inte behöver ha en egen häst för att kunna vara aktiv, utan man kan vara det via ridskolor och 

ridklubbar. Detta utgör en god marknad för Libresse.  Margareta berättar att Gothenburg 

Horse show är unikt för Libresse. Med ca 90 000 besökare under bara några fåtal dagar har 

Libresse möjlighet att nå ut till är ungefär 90 % av dessa besökare deras målgrupp. Och det är 

svårt att hitta andra evenemang som är av samma storlek som detta. 

4.4.2 Effekter av sponsring 

Det som Margaret tycker är så fantastiskt med sponsringen inom ridsport är att logotypmärkta 

vinster som exempelvis grimmor, täcken och schabrak är något som ryttarna är stolta över att 

ha. De visar gärna upp sina vinster och Margareta berättar att dessa sponsrade premier till och 

med hade ett andrahandsvärde på blocket för några år sedan för att de var så populära. Detta 

gör att det sponsrande företagets logotyp lever vidare under en längre tid än under det aktuella 

evenemanget eller tävlingen. Detta är en långlivad effekt av sponsorskapet som är viktigt att 

inte bortse ifrån då det är en viktig effekt. Libresse har alltid mätt effekterna av sin sponsring 

och tar hjälp av större mätningsföretag som utför dessa. Mätningarna som de gör är att de 



 

- 18 - 

pratar med besökarna på plats, tar deras uppgifter för att sedan kontakta de i efterhand. Ibland 

har de gjort uppföljningar ett halvår efter ett event. Det mäts även hur många som besöker 

montern, som tar gratisprover, deltar i tävlingar etc. 

4.4.3 Syften och motiv 

Libresse sponsrar för att få lojalare konsumenter och få fler att prova deras produkter. 

Margareta förklarar att de vill att det skall skapas en positiv attityd till produkten. De har fått 

fantastiska resultat från de mätningar som de har gjort och de blir positivt förknippade med 

ridsport. Då målgruppen under Gothenburg horse show är så unik för Libresse så har de alltid 

fått ut mycket av sin sponsring. 

4.4.4 Värderingar 

För Libresse är det viktigt att de syns mycket och exponeras mycket på plats då det oftast kan 

vara lite pinsamt med intima skydd av olika slag. De vill uppnå en mer avslappnad inställning 

och att Libresses produkter inte skall vara så tabubelagda. Att göra något gott och skänka är 

något som känns viktigt för Libresse. Ett exempel kan vara under de år som Libresse var med 

och delade ut priser i de större klasserna under Gothenburg Horse show. Utöver de vanliga 

priserna så delade de ut att vinnaren skänkte skydd i sitt namn till skolbarn i Kenya via Action 

aid. Detta menar Margareta på att det blev en sak som besökarna kom ihåg.  

4.4.5 Exponering genom sponsring 

För Libresse handlar sponsring inte om en skylt, utan om engagemang och att få vara på plats 

och nå ut fysiskt till folk. De vill ha en stor monter för att kunna nå ut till besökarna där det 

gärna får vara lite roliga aktiviteter och tävlingar. Libresse har även en tacksam logotype ärg 

som är rosa som de har haft sedan start, de exponerar sig genom sina rosa produkter som 

exempelvis ett rosa hinder som har varit med på tävlingarna under Gothenburg Horse show.  

 

Margareta berättar om det som positivt med Gothenburg Horse show. Att Libresse når ut 

fysiskt till besökarna, på plats pratas och då det inte om skydd av olika slag utan de ser till att 

ha aktiviteter inom området hästar. Som exempelvis årets häst som de 2006 fick in 30 000 

tävlingsbidrag till. Prisutdelningen skedde inne på Skandinavium under Gothenburg horse 

show.  
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4.5 GotEvent  

GotEvent är ett av de bolag som står bakom Gothenburg Horse Show. Gothenburg Horse 

Show är ett årligen återkommande evenemang i Göteborg och en av världens tre största 

inomhustävlingar för ridsport. Sedan starten våren 1977 har över 2,5 miljoner hästälskare 

besökt evenemanget. (Gothenburg Horse Show 2016). 

 

Vi har intervjuat Johan Pagerup som är sponsorchef för FEI EM 2017 i ridsport och som 

arbetar på GotEvent. 

4.5.1 Relationer med företag som skall erbjudas sponsorskap 

Vid val av företag att erbjuda sponsorskap till tittar Gotevent på vilket projekt de skall jobba 

med samt vilken målgrupp som projektet vänder sig mot. Det finns alltid andra projekt i 

samma changer och då kollar man på vilka företag som är med i det konceptet. Målgrupperna 

är något som är viktigt, när det kommer till dem så gör man en s.k. ”best practice” dvs. man 

gör en analys av de företag som är av intresse för att ta reda på vilka målgrupper som de riktar 

sig mot, detta sker exempelvis via hemsidor. Sedan tittar man även om man har några 

kontakter till det företaget eller något slags nätverk, utan ett nätverk är det svårt menar Johan.  

 

Att de företag som Gotevent samarbetar med stödjer deras värderingar är något som är 

mycket viktigt. Värderingar är viktiga och blir mer och mer viktiga både för rättighetsägare 

men också för sponsorer. Sedan är det viktigt att sponsorerna kan ge mer av mervärden, 

exempelvis om HM är med som sponsorer så kan de hjälpa till att få ut evenemanget på fler 

kanaler som sociala medier och i butik än genom endast sponsring på evenemangsplatsen. Det 

har även hänt att det har tackats nej från rättighetsinnehavarnas sida inför sponsorsamarbeten 

gällande delade värderingar. 

4.5.2 Mätningar och effekter av sponsring 

Johan berättar att Gotevent som företag är väldigt intresserade av vad de sponsrande företagen 

får ut av sin sponsring. Det är något som de själva även gör mätningar på. Dock kan det vara 

svårt att få reda på de effekter som de sponsrande företagen mäter. När det gäller de effekter 

som Gotevent kommer i kontakt med så handlar det om att man ofta mäter mycket på värde 

utifrån exponering via exempelvis TV, men Johan menar på att det finns så mycket fler 

effekter som man som företag kan få ut via sponsring och som borde tas upp och mätas. I alla 

sponsorpaket som kommer från Gotevent så ingår det mätning av vissa effekter, det är inget 

som används för att skapa samarbeten utan snarare något som dyker upp i efterhand.  

 

De mätningar som Johan själv har kommit i kontakt med är dels via exponering men även att 

man frågar publiken när de lämnar evenemanget på plats antingen via frågor direkt eller att 

man tar besökarens namn och telefonnummer och kontaktar de efteråt. Det positiva med det 

sistnämna är att då får besökaren komma hem och smälta sina upplevelser och inte har 

bråttom hem vid evenemangets slut. På så sätt så får man ut mer av svaren. Då frågar man om 

evenemanget i sig och sedan går in på sponsorerna. De vanligaste effekterna som efterfrågas 

är Erinran vilket innebär det företag som har uppfattats mest av besökarna. Samt hur mycket 

det sponsrande företagets logotype har synts och hur mycket besökarna har uppfattat om 

sponsorerna. Oftast gör företagen sina egna mätningar gällande ökad försäljning etc. efter 

sponsring av evenemang. 
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4.5.3 Aktivering och exponering för sponsrande företag 

Johan upplever att aktiveringen av företagen och dess sponsorskap har förbättrats mycket. 

Från att endast vilja exponeras via skyltar och att sponsringen bestäms av endast en högt 

uppsatt person på företaget som oftast har en relation till evenemangen som skall sponsras, till 

att det jobbas igenom ordentligt i företaget genom marknad, försäljning, utveckling och HR. 

Sitter dessa fyra hos företagen så är de trogna sitt sponsorskap. 

4.6 Ginatricot Grand Prix  

Ginatricot Grand Prix Borås är en av Sveriges bästa inomhustävlingar. Med en unik 

Designtråd som genomsyrar allt från utsmyckningar, hinder till den egna kollektionen  

har de satt en ny standard när det kommer till att genomföra hästarrangemang på  

elitnivå (Gina Tricot Grand Prix 2016). 

 

Vi har intervjuat Anna Appelqvist som är koordinator för Ginatricot Grand Prix. 

4.6.1 Relationer med företag som skall erbjudas sponsorskap 

När det gäller sponsorer till Ginatricot grand Prix är det oftast företagen själva som kontaktar 

Anna gällande sponsorskap. Då det är viktigt att de företag som de samarbetar med i största 

mån stödjer deras värderingar så är det något som kan avgöra vid val av samarbeten gällande 

sponsorskap. Anna menar på att vissa företag är mer goodwill medan andra är mer 

marknadsföringsberäknade. Många sponsorer som är med och sponsrar Ginatricot grand Prix 

ser även över hela perspektivet Borås och stöttar tävlingarna för att det ger Borås stad god 

marknadsföring samt även ett nätverk. 

4.6.2 Mätningar och effekter av sponsring 

När det kommer till företagens mätning av sponsorskapet så är det något som Ginatricot grand 

prix gärna tar del av, men det är något som varierar beroende på sponsor samt om de sponsrar 

för Borås stad eller endast för evenemanget. 

Evenemanget erbjuder ingen sorts mätning av effekterna av deras sponsorskap utan Borås 

stad gör en egen mätning som Anna sedan får ta del av. De effekter som Anna har varit i 

kontakt med som företagen efterfrågar är hur många besökare som evenemanget har, så att de 

vet hur stor spridning deras engagemang ger. 

4.6.3 Aktivering och exponering för sponsrande företag 

Den vanligaste anledningen till att företag vill vara med och sponsra Ginatricot grand prix 

varierar men det är bl.a. för att stötta evenemanget, få tillgång till nätverk, kvalitetshöjande 

etc. Då det finns flera olika nivåer som de sponsrande företagen går in med samt att de har 

olika förväntningar så jobbar Anna långsiktigt med så många de kan och de utvärderar varje 

år för att kunna tillgodose deras önskemål. Anna upplever att det skiljer sig åt hos de 

sponsrande företagen vad de vill ha för sitt sponsorskap då vissa vill ha aktiviteter och andra 

helt enkelt är ute efter något annat, men exponering är en viktig fråga för de flesta. Från 

Ginatricot grand prix´s sida så skiljer sig vad de erbjuder sponsorerna beroende på summan 

som de sponsrar med samt vem sponsorn är. 
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4.7 NW Event  

NW Event är ett av de bolag som står bakom Varberg Summer Horse Show, en fin trestjärnig 

internationell hästtävling som äger rum i juli. Förra året var tävlingarnas första gång och då de 

genomfördes med stor framgång blir den av även 2016 (NW Event 2016). 

 

Vi har intervjuat Niclas Wilhelmsson som är VD på NW Event. 

  

4.7.1 Relationer med företag som skall erbjudas sponsorskap 
Vid val av företag att samarbeta med så förklarar Niclas att det mest handlar om vilka 

kontakter man har sedan tidigare, han menar på att det mestadels handlar om relationer. När 

det kommer till att sälja in mot de lite större företagen i Varberg är det Niclas själv som 

jobbar på den relationen och satsar på att få en bredd av företag, stora som små. En av 

anledningarna till detta är att det kan finnas ett mervärde för de olika sponsorerna att synas 

ihop med andra sponsorer. Det finns alltid olika anledningar till varför företagen väljer att 

vara med och sponsra, det kan vara allt ifrån goodwill, marknadsförings strategi eller bara ett 

intresse. Det viktigaste vid bearbetning av sponsorer är att i slutändan få ekonomi i 

evenemanget, Niclas pratar om Varberg Summer Horse Show och att det i första hand är 

viktigast att få in pengar som täcker prispengarna. På NW Event lägger de inte så stor vikt vid 

att analysera företagen innan man påbörjar ett samarbete, Men Niclas menar på att de 

självklart inte vill ha ett samarbete med företag som är suspekta och de fokuserar mest på 

företag som man har relationer med sedan innan och på så sätt vet att de delar samma 

värderingar. 

4.7.2 Mätningar och effekter av sponsring 

NW Event är alltid intresserade av att få veta hur mycket sponsorerna får ut av sin satsning, 

men än så länge läggs det inte så mycket kraft på att analysera detta. Något som Niclas gjorde 

tidigare var att arbeta med att se över tv-tiderna för att se hur mycket sponsorerna 

exponerades i tv och hur mycket det var värt. Niclas anser att det är viktigt att ha ett bra 

underlag över exponeringen då det kan användas som ett säljargument. 

4.7.3 Aktivering och exponering för sponsrande företag 

Niclas menar på att det finns en mängd olika anledningar till att företag väljer att sponsra 

olika evenemang. En av de vanligaste faktorerna är att det är ett spännande evenemang som 

kommer generera i mycket värdefull exponering. Idag är företagen relativt medvetna om vad 

de köper, det handlar inte längre endast om att exempelvis köpa en skylt utan de söker efter 

ett mervärde. Ofta vill företagen sticka ut i mängden genom att exempelvis göra någon 

annorlunda form av marknadsföringsaktivitet. Niclas menar på att engagemang är väldigt 

viktigt, och själva aktiveringen av sponsorskapet. Det är värt att lägga ner ett stort 

engagemang för att få valuta för sina pengar. NW Event erbjuder nästan alltid olika former av 

paket beroende på vad det är för evenemang för att kunna inkludera så många som möjligt. 

 



 

- 22 - 

5. Analys  
I följande avsnitt ställs teoretiska referensramen och framtagen empiri mot varandra och 

analyseras. Insamlad data sammanfattas och diskuteras, uppdelat i olika grupper om motiv 

som framkommit under studiens gång. Rättighetsinnehavare har separerats från övriga 

intervjuobjekt. 

5.1 Sponsrande företags relation till ridsporten 

Volvo valde att sponsra Gothenburg Horse Show redan i starten av evenemanget på grund av 

att man redan då uppmärksammade den intressanta målgruppen. Något som även ATG har 

som anledning för sponsring av samma evenemang, De anser att de kan vara med och 

samarbeta med Gothenburg horse show utan att det blir konstigt. Då även målgruppen för 

Gothenburg horse show är unik för Libresse då i princip 90 % av besökarna går inom ramen 

för deras målgrupp. Däremot på Krafft så tycker de att det är svårt inom ridsportvärlden att 

veta vem man skall rikta sitt budskap till. De menar på att man inte alltid vet vem mottagaren 

är och det komplicerar när det kommer till sponsring.  
 

Från början var Volvo med och sponsrade hela världscupen, men idag sponsrar de endast 

Göteborgstävlingarna. Det är ett bra evenemang för den typen av exponering som Volvo vill 

nå ut med. Krafft däremot har fokus på att ha ett mer brett perspektiv på vilka evenemang som 

de väljer att sponsra. De har valt att inte specialisera sig på en specifik nivå eller gren utan är 

med och bidrar till alltifrån ridklubbar till Falsterbo Horse Show. Även ATG är mycket aktiva 

inom sponsring till ridsporten. De jobbar aktivt med sin sponsring både till Gothenburg Horse 

show samt många andra mindre projekt. Skillnaden med ATG är att de inte vänder sin 

sponsring till ridklubbar och andra mindre tävlingar med en smalare målgrupp. Utan de andra 

sponsrar projekt som de har är exempelvis CSR sponsringen och förbundssponsorer till 

Svenska ridsportförbundet. För Libresse så är Gothenburg Horse show det enda ridsports 

evenemang som de är med och sponsrar då de egentligen inte arbetar med sponsring, de 

menar att det varit en så självklar målgrupp för dem att de inte kunnat missa detta.  

5.2 Effekter av sponsring 

O´Reilly och Madill (2011) menar att sponsring är ett effektivt sätt för en sponsor att 

differentiera sig från konkurrenterna samt påverka konsumenternas inställning till 

företaget/varumärket. Något som även bekräftas av Olkkonen (1999) som tar upp tre 

huvudgrupper med mål för sponsorskap; skapa eller öka medvetenhet, Ändra eller skapa 

image och utveckla relationer med intressenter. Från början för Volvo handlade sponsringen 

om att man lokalt stöttade olika arrangemang samt att man hade ett personligt intresse. 

Exponering var det som var viktigast. Av idag så knyter Volvo ihop alla sina 

sponsorsatsningar med kommunikationsstrategin Made By Sweden som förmedlar deras 

värdegrunder och vad de står för. Denna strategi försöker de sedan baka in i sponsorskap och 

är precis vad Olkkonen (1999) skriver om, när det kommer till sponsring så handlar det inte 

alltid om att skapa medvetenhet som skall leda till försäljning, utan om att skapa en positiv 

atmosfär eller attityd utvecklarunt det sponsrande företaget. 

 

Jiffer och Roos (1999) skriver att precis som all annan marknadsföring så är sponsring en 

affärsmetod som bör ge pengar tillbaka till företaget genom ex. ökad försäljning. Cornwell 

(2014) skriver om att man ofta talar om att mäta ”Return on Investment” (ROI). Som är ett 

enkelt sätt att räkna ut hur mycket finansiell effekt ett sponsorskap har gett tillbaka till 

företaget. När det kommer till ATG så har de två olika anledningar till varför de är så 
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engagerade. I den kommersiella sponsringen handlar det mest om försäljning medan när det 

gäller sponsring inom ridsporten är det extremt viktigt för ATG att nå ut till alla aktiva inom 

hästbranschen och göra en varumärkesförflyttning. För att ge dem förståelse över hur mycket 

trav och galopp gör för hästbranschen. Något som kan liknas med Olkkonen (1999) som 

menar på att skapa, öka och bibehålla medvetenhet för ett företag eller dess 

varumärke/produkt är den viktigaste marknadsföringsaktiviteten oavsett karaktär på 

marknaden eller vilken situation organisationen står inför. 

 

Jiffer och Roos (1999) skriver om att sponsorskap är oftast en långtidsinvestering som har 

långsiktiga effekter. Något som Libresse talar om är deras långlivade effekter av sitt 

sponsorskap. Som sker genom deras populära sponsorpriser, i form av exempelvis Schabrak 

och grimmor, som delas ut vid evenemang och tävlingar. Detta utgör till att Libresse logotype 

lever vidare under en längre tid än under det aktuella evenemanget eller tävlingen. 

 

Grönkvist (1999) menar på att utvärdering av sponsorskap är fortfarande relativt sällsynt, det 

kräver tid, arbete och pengar. Många menar att det är ett för krävande arbete och ofta ligger 

det inte prioriterat att lägga extra ekonomiska resurser på externa tjänster och därav utvärderar 

man inte. Detta är något som endast har dykt upp hos Krafft då de har valt att inte mäta 

effekterna av sin sponsring. Krafft jobbar mer med att arbeta fram goda relationer och 

samarbeten genom sin sponsring då exempelvis ökad försäljning är svårt att veta om det 

kommer från mässor eller liknande då de inte kan sälja några produkter på plats eftersom det 

är stora och tunga fodersäckar som besökarna inte kan bära med sig. Annie berättar att Krafft 

hellre lägger tiden som det tar att göra dessa mätningar på arbetet med relationer.  

 

Oftast är det sponsorerna som tar initiativ till att mäta och utvärdera sitt sponsorskap, menar 

Grönkvist (1999), eftersom de är vana vid att arbeta med undersökningsföretag och har de 

resurser som krävs. Det är ovanligt att det sponsrade företaget tar initiativet men om detta är 

fallet bidrar det till ett stort mervärde och fungerar också som ett utmärkt säljargument. ATG 

mäter effekterna av sin sponsring, ofta mäts de utifrån vilken insats som ATG har gjort på 

evenemanget. När det kommer till mätning av sponsringen inom ridsport för 

varumärkesförflyttning menar ATG på att det är svårare att komma fram till konkreta 

mätningar. Volvo menar på att den plattform som byggs upp med värden är något som man 

kan bryta ner i effekter, som exempelvis hur många bilar de sålde under eventet. På Volvo 

mäter de specifika effekter, de anser att de värden som uppstår vid en reklam på tv ska även 

kännas vid ett besök av ett evenemang som Volvo är med och sponsrar. Libresse har alltid 

mätt effekterna av sin sponsring. Mätningarna som de gör är att de pratar med besökarna på 

plats, tar deras uppgifter för att sedan kontakta de i efterhand. De mäter även hur många som 

besöker montern, som tar gratisprover, deltar i tävlingar etc. Grönkvist (1999) anser att det är 

de mer abstrakta värdena som anses vara av störst värde, men också de svåraste att mäta. Hur 

värderar man och mäter exempelvis prestige, status, lojalitet, image, relationer och 

exklusivitet?  
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5.3 Värderingar 

Olkkonen (1999) tar upp att image är något som kan förmedla ett budskap som etablerar 

produkten/företagets karaktär och värderingar. Image är inget som man kan ta på, utan det är 

idéer, åsikter och intryck som en person har mot ett objekt samt som skapas av besökare under 

ett evenemang. Även Grohs & Reisinger (2014) är inne på samma spår om att ett varumärkes 

image kan förbättras genom olika typer av sponsring.För Libresse är det viktigt att uppnå en 

mer avslappnad och positiv inställning till varumärket samt att deras produkter inte skall vara 

så tabubelagda. Men det är även viktigt för Libresse med välgörenhet och att skänka, något 

som de gjort genom att skänka skydd till behövande som priser i tävlingar. Jiffer och Roos 

(1999) skriver att om ett företag som försöker associera sig med värden som inte går i 

samklang med företagets kommunikations mål kan skicka ett förvirrat budskap till 

målgruppen och förstöra den integrerade kommunikationen. (Jiffer & Roos 1999) Detta är 

något som är mycket viktigt för ATG. Då ATG är ett spelbolag så är det vid sponsring från 

deras sida viktigt att mottagaren är över 18 år. Något som de är väldigt noggranna med är att 

de aldrig har spelbudskap mot barn, det är därför de har startat plattformen Gilla häst som 

skall rikta sig mot de yngre.  

 

Jiffer och Roos (1999) menar på att många produkter används ofta vid sponsring för att 

demonstrera dess kvalitet ex. en sportsko för en extra dimension om världsmästare använder 

den så är den tillräckligt bra för målgruppen. Krafft har idag flertalet ryttare som de sponsrar. 

Men precis som med andra sponsrande företag så finns det alltid en risk med att sponsra några 

specifika individer. Då Krafft är ett foderföretag så kan exempelvis en dopingskandal göra 

stor skada då risken finns att konsumenterna automatiskt kopplar Krafft till doping. Det är 

därför som en god relation är något som Krafft värderar högst, för att minimera risken med en 

skadad image. Även Volvo delar samma tankar, de menar på att när fel sorts företag som inte 

är förknippade med eventets värderingar så får man känslan av att det är köpt, det blir ingen 

harmoni mellan event och sponsor. Det är viktigt att man som är arrangör är noga med det och 

tar hänsyn till det. 

 

Grönkvist (1999) menar på att när man ingår i sponsorsamarbeten ska det alltid vara av värde 

för företaget och inte för den enskilde medarbetaren. Det handlar om att vara rak och ärlig 

samt att inte bygga på sina erbjudanden med saker som ändå inte kommer ske i slutändan. Det 

är viktigt att det blir en ”win-win”-situation och att det blir en klar koppling mellan sponsorn 

och den sponsrande. (Grönkvist 1999). När det kommer till vikten av delade värderingar 

mellan sponsor och sponsee så anser Volvo att en tydlig koppling mellan evenemang och 

sponsor är viktigt. Om en organisation kan vara kräsen vid val av evenemang så är det viktigt 

att välja företag som står för samma värderingar. Även Krafft anser att det är viktigt att de 

objekt som blir sponsrade delar samma värderingar som företaget eftersträvar medan ATG 

talar mer om trovärdighet.  

5.4 Exponering och motiv 

Jiffer och Roos (1999) talar om att sponsring ofta associeras med exponering, 

varumärkesexponering så som skyltar på evenemanget med en logotyp som är synlig för både 

publik och tv-tittare. Detta är en enkel form av varumärkesexponering som används av många 

företag. Dock anser Jiffer och Roos (1999) att det krävs mer sätt att exponera, tillsammans 

med andra aktiviteter i en lanseringskampanj är sponsring ett bra sätt för att skapa nyfikenhet 

och förväntan inför den nya produkten. Vid sponsring av ett större event är det viktigt att 

tänka på nyhetsvärdet, vilket medialt intresse eventet bidrar till. 
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För Volvo är det viktigt att visa upp en närvaro på plats på evenemanget, som exempelvis på 

Gothenburg Horse show när de har bilar nere på arenan samt i VIP loungen. De vill stolt visa 

att de är med och jobbar mycket med att visa upp deras senaste produkter. På lokala och 

regionala tävlingar är det för Krafft att synas som gäller via skyltar på plats. Det är först vid 

större tävlingar som de ser mer exponering och aktivering viktigt. För ATG sker mycket av 

exponeringen genom sociala medier men även via exempelvis ATG hopp och talang. På plats 

på evenemangen så skiljer sig exponeringen åt beroende på hur evenemanget ser ut, det kan 

vara allt ifrån skyltat till att vara värd för en klass. För Libresse däremot handlar sponsring 

inte bara om en skylt utan om engagemang och att få vara på plats och nå ut fysiskt till folk.  

 

Oftast av idag så är det inte tillräckligt för ett företag att endast sälja en fysisk produkt. Att 

skapa ett starkt varumärke och produktförtroende har blivit mer och mer viktigt. Det är 

fortfarande produkten som bestämmer om kunden är nöjd med sitt köp, men för att göra 

kunden mer säker dess val och öka kundnöjdheten handlar det ofta om att bygga ett förtroende 

(Jiffer & Roos 1999). För Volvo handlar sponsorskapet att kommunicera deras produkter med 

bilen i det centrala. Det gäller att stå ut i mängden, göra det på ett naturligt och integrerat sätt. 

Därför anser Volvo att sponsring är viktigt, men det får inte uppfattas som säljare utan det 

måste finnas en naturlig koppling. Eftersom ATG är ett spelbolag använder sig av två olika 

former av exponering. Om de är ett evenemang med hög snittålder kopplas ofta aktiveringen 

till en spelform. Om det å andra sidan är ett evenemang eller en tävling med betydligt lägre 

snittålder är kopplar man det hellre till någon annan form av exponering. 

5.5 Säljprocessen  

Det finns även ett socialt intresse med sponsring, att kunna utnyttja nätverket som kan 

medföras under exempelvis ett evenemang för att knyta nya kontakter (Jiffer & Roos 1999). 

På GotEvent är det vanligt att man nyttjar sina kontakter som man fått genom tidigare 

evenemang och på så sätt lyckas finna synergier och skapa ytterligare samarbeten. Eftersom 

de har en bred erfarenhetslista är det lätt att finna synergier med andra och tidigare 

evenemang. På NW event handlar det även mycket om vilka kontakter man har med sig sedan 

tidigare events. Anna Appelqvist som arbetar med Ginatricot Grand Prix menar att det är 

vanligast att de företag som är intresserade av sponsorskap oftast själva tar kontakt med 

henne. Detta skiljer sig en del utifrån de andra två företagen då de själva arbetar mycket aktivt 

med säljarbetet. Men Niclas Wilhelmsson och Johan Pagerup berättar också att det ofta kan 

finnas företag som hör av sig och lämnar en intresseanmälan. Men själva arbetet ligger oftast 

mest hos rättighetsinnehavaren själv och det kan många gånger vara en lång säljprocess.  

 

Detta skiljer sig självklart åt beroende på storleken av evenemangen. Är det ett 

störreevenemang är det inte ovanligt att man till exempel har en försäljningschef som enbart 

sysslar med försäljningen av sponsorskap som exempelvis Johan Pagerup på Got Event. Är 

det en mindre tävling är det inte ovanligt att man arbetar både med sponsorförsäljningen och 

även andra delar under evenemangsplaneringen som exempelvis Niclas Wilhelmsson på NW 

Event och Anna Appelqvist som arbetar med Ginatricot Grand Prix.  
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5.6 Anledningar till att sponsra ett evenemang  

Det finns många anledningar till att sponsra menar alla tre. Det vanligaste är fortfarande ren 

exponering som under ett ridsports evenemang exempelvis kan finnas i form av skyltar runt 

banan eller hopphinder.  

 

Jiffer och Roos (1999) menar i sin modell: A-eric modellen att det finns fyra olika 

anledningar till att sponsra något. Den första punkten är association, här menar de att 

sponsring kan även kallas för associationsmarknadsföring. Enligt insamlingen av data kan 

man tydligt se att det är här många av sponsorerna lägger stor vikt vid att uppnå, men det är 

också denna punkt som är svårast att undersöka utfallet. Andra punkten är exponering, som 

nämnts ovan väger exponeringen tungt. Enligt Johan Pagerup är det oftast i slutändan hur 

mycket exponering som ingår som kan avgöra ett sponsorskap. Däremot ligger det mindre 

fokus på exponeringen idag. Det är fortfarande ett av de viktigaste momenten i ett 

sponsorskap men det är mer en självklarhet. Den tredje punkten handlar om relationer. Utifrån 

den insamlade data är det tydligt att det är en av de starkaste punkterna idag. Niclas 

Wilhelmsson från NW Event beskriver det som att det kan ligga ett stort mervärde för mindre 

sponsorer att synas med de större. Det uppstår många nya affärsmöjligheter och ett helt nytt 

nätverk öppnas upp. Johan Pagerup menar att det även kan vara viktigt för sponsorerna att 

kunna använda detta nätverk och plattformen som erbjuds till att ge tillbaka till sina anställda 

exempelvis och även kunna bjuda in externa kunder och på så sätt ge tillbaka. Även 

Kourovskaia & Meenaghan (2013) påpekar vikten av att förbättra relationen internt med 

företagets anställda. Sponsorskap kan lyfta ett företag och skapa en stolthet från de anställdas 

sida som i sin tur leder till lojal och långlivad personal. 

 

Den fjärde och sista punkten som Jiffer och Roos (1999) tar upp är integrerad 

kommunikation. Som nämnt ovan vill man skapa något mer än ren exponering, man söker 

efter att kunna bli associerat med liknande värden som evenemanget utstrålar. Därför tas det 

även upp att det bör finnas en naturlig koppling mellan sponsor och evenemang, så att det blir 

trovärdigt. Enligt intervjuerna med rättighetsinnehavare menar alla tre på att det är extremt 

viktigt att vara trovärdiga gentemot sina sponsorer. Att bli förknippad med en sponsor som 

inte står för samma saker kan skada ett evenemangs varumärke. Detta tar även Zdravkovic 

och Till (2012) upp i sin artikel och menar på att sponsorsamarbetet bör vara logiskt för att det 

ska kännas trovärdigt.  

 

Jiffer och Roos (1999) skriver att sponsorskap är ett sätt för företag att ”köpa” prestige. 

Genom att sponsra events etc. för en god sak. Det skapar good will för företaget. Cornwell 

(2014) stödjer detta när hon skriver att många organisationer som sponsrar olika event är icke 

kommersiella organisationer och då är motiven för sponsring lite annorlunda. Här kan man 

vara mer intresserad av att nå ut med ett budskap istället för att öka sin försäljning Cornwell 

2014). Om man jämför större evenemang med mindre evenemang är det tydligt att på de 

mindre tävlingarna är det vanligt att man stöttar ett evenemang för den goda sakens skull. 

Alltså exempelvis för det lokala näringslivet, i en mindre stad kan det vara uppskattat med 

events för att locka besökare. Det blir en form av samhällsengagemang, att hela staden hjälper 

till. Detta konstatera Niclas på NW Event som arrangerar Varberg Summer Horse Show för 

andra året i rad. Det är inte heller ovanligt att ett större företag vill stötta för en god sak, detta 

konstateras i intervjun med Jonas Eriksson på Volvo som förklarar att Volvo ingick ett 

samarbete med Gothenburg Horse Show i ett tidigt skede för att stötta evenemangsstaden 

Göteborg.  
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Det måste även finnas någon mer form av vinning för sponsorerna mer än genom exponering, 

de kanske exempelvis ställer upp en pop-up store under eventdagarna för att kunna öka sin 

försäljning redan på plats. Olkkonen (1999) påvisar möjligheterna för att utveckla och 

förbättra relationer med intressenter via sponsring. Det kan göras genom att exempelvis bjuda 

in viktiga representanter från olika intressenter till det sponsrade eventet och på så sätt 

utveckla relationen på en mer personlig och informativ nivå (Olkkonen 1999). 

5.7 Mätning av sponsorskap  

Det blir allt vanligare att rättighetsinnehavarna erbjuder någon form av mätning, alltifrån att 

de gör det själva till att de outsourcar till ett företag som specialiserar sig på just mätningar. 

Detta kan många gånger vara mycket uppskattat av de sponsrande företagen då det ses som ett 

mervärde och kan användas som ett extra säljargument i säljprocessen. Det finns generellt sätt 

ett intresse för sponsorerna att ta reda på effekter men enligt intervjuerna med 

rättighetsinnehavarna kan detta vara extremt kostsamt och även tidskrävande. Som nämnt 

ovan finns det olika anledningar till att sponsra ett evenemang, och mätningarna av 

sponsorinsatser skiljer sig åt därefter.  

 

Grönkvist (1999) menar på att det är vanligt att mäta sponsorskapet i form av olika 

observationsundersökningar i form av kortare personliga intervjuer och enkäter. Vissa företag 

specialiserar sig och fokuserar endast på TV-undersökningar, här mäter man hur ofta en viss 

logotyp syns i TV. Oftast ligger det ett intresse i att få veta hur satsningarna har förändrat 

tittarnas attityder mot varumärket. Då kan man gå tillväga genom att genomföra 

djupintervjuer som fungerar som längre samtal. Detta är mer tidskrävande och kan bli mycket 

kostsamt ifall man vill ha ett täckande resultat (Grönkvist 1999). Ett vanligt sätt att mäta som 

Niclas från NW Event varit i kontakt med mycket är att göra TV mätningar, dvs. att man tar 

reda på all TV tid som sponsorlogotypen fått synas i TV för att sedan räkna ut ett ekonomiskt 

värde på detta. Detta kan vara av intresse ifall sponsorföretaget endast är ute efter nå en högre 

varumärkeskännedom. Medan det å andra sidan inte tar reda på hur varumärket associeras.  

 

Om intresset istället ligger vid att nå ut med en positiv associationsmarknadsföring kan en 

annan form av mätning ligga bättre till hands. Exempelvis en mätning som Johan på Got 

Event har kommit i kontakt med vid många tillfällen under Gothenburg Horse Show. Den går 

ut på att snabba strukturerade intervjuer med besökarna under tävlingarna för att ta reda på 

vilka sponsorer som de uppfattat som huvudsponsorer under evenemanget. Detta skickas 

sedan ut till sponsorerna som i sin tur kan analysera och ta reda på ifall deras engagemang var 

tillräckligt eller inte. Detta är en mycket efterfrågad och uppskattad mätning hos sponsorerna 

för att det verkligen ger ett resultat på uppnådd sponsorsatsning.  

 

Något som alla former av undersökningar och mätningar har gemensamt är att man vill 

uppfylla något och för att ta reda på det krävs det att man arbetar med vissa mål med sin 

sponsring, man måste alltså redan i planeringsarbetet veta vad man vill uppnå. (Grönqvist 

1999). Vanliga mätningar som alla tre förklarar är att ta reda på hur många besökare som varit 

på evenemanget, och i hur stor utsträckning det har nått övriga tittare i exempelvis digitala 

medier. Men det ger inte alltid en rättvis form av mätning av de effekter som företagen är ute 

efter. Det är svårt att säga att en besökare eller en TV-tittare har tagit till sig av företagens 

budskap och vill man gå mer på djupet kan det vara intressant att ta till andra former av 

mätning. De sponsorer som är med och stöttar för en god saks skull uppfattas inte vara i 

samma behov av mätning eftersom de sponsrar med ett annorlunda motiv mestadels av 

gångerna.  
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Sponsorskap generellt har utvecklats till det positiva, på större tävlingar kan man se att 

företagen efterfrågar ett större mervärde medan på mindre lokala tävlingar kan det ibland 

räcka med ren exponering. Men det kan också finnas ett stort mervärde för mindre sponsorer 

att synas. Därefter utvecklas även möjligheterna till att mäta effekterna av sin 

sponsorsatsning. Men de försvåras även eftersom det blir allt mer precisa värden som är av 

intresse. Både Johan och Niclas påpekar i intervjuerna att det oftast kan kosta minst lika 

mycket med aktiveringen av sponsorskapet som att köpa rättigheterna av sponsorskapet. 

Eftersom de flesta efterfrågar större och mer effekter utav sitt sponsorskap är det inte ovanligt 

heller att de kan investera mer pengar i aktiveringen.  

 



 

- 29 - 

6. Slutdiskussion  
Den avslutande delen på denna studie. Inleds med en diskussion av analysen som leder fram 

till en slutsats där svar på frågeställning presenteras. Kapitlet avslutas med förslag för vidare 

diskussion samt studier kring ämnet sponsring inom ridsport.   

6.1 Sponsrande företags relation till ridsporten 

Ridsportens men framförallt Gothenburg horse shows unika och intressanta målgrupp är något 

som spelar en stor roll vid val av sponsorskap. Där har det oftast inte spelat så stor roll vilken 

bransch företag är i, utan det finns alltid en målgrupp att nå ut till. Ett undantag som har 

uppkommit i denna studie är företag i foderbranschen, där har de istället svårt att hitta rätt 

mottagare att nå ut till i en målgrupp där de flesta egentligen skulle kunna passa in bra. 

 

Val av tävlingar att ingå sponsorskap med beror helt på vad företag vill få ut i slutändan, samt 

vad de vill förmedla. De större tävlingarna och evenemangen är de som generellt ger 

utdelning på alla plan. De företag som har valt att sponsra mindre tävlingar och även 

ridklubbar gör oftast detta för att bidra mer än att själva vinna mycket på det. 

6.2 Effekter av sponsring 

Förut var ren exponering det som var av mest vikt vid sponsring, men det har ändrats i takt 

med att sponsring som marknadsföringsmetod har vuxit sig allt starkare. En effekt som tas 

upp ofta och på så sätt har blivit en av de viktigaste är att företag igenom sponsring kan 

differentiera sig från konkurrenter samt påverkar konsumenternas inställning till företag eller 

varumärket. Många sponsorer väljer att sponsra vissa evenemang för att skapa en positiv 

attityd kring deras varumärke och produkter. Det är viktigt att få vara på plats och kunna möta 

besökarna, skapa goda och hållbara relationer. Dessa effekter kan vara alltifrån 

varumärkesförflyttning, kommunikationsstrategier och värden, skapa eller öka medvetenhet, 

förändra eller förbättra image till att utveckla relationer med intressenter. En annan effekt 

handlar om ren försäljning, sponsring är något som bör ge pengar tillbaka till företagen. Men 

återigen, beroende på bransch så kan denna effekt vara rent av omöjlig att mäta för vissa 

företag. På de evenemang där produkter inte kan säljas på plats är det svårt att veta i efterhand 

om en ökad försäljning beror på evenemanget eller inte. 

 

Att kunna mäta ett sponsorskap har konstaterats relativt sällsynt många gånger. Det kan vara 

extremt kostsamt och tidskrävande. Ofta prioriteras det inte att lägga extra ekonomiska 

resurser på externa tjänster och därav utvärderar man inte. Under studien har detta tagits upp 

endast hos ett intervjuobjekt. Där läggs hellre resurser och tid på att arbeta fram goda 

relationer och samarbeten. Nästan alla intervjuobjekt i denna studie mäter effekter av sin 

sponsring även en rättighetsinnehavare erbjuder mätning i viss form. Undantaget som sagt 

ovan är ett objekt som valt att ej mäta. Ett vanligt sätt att mäta för sponsorerna är att helt 

enkelt se över besöksstatistiken över exempelvis sin monter på plats under evenemanget, eller 

att ta reda på hur många som deltog i eventuell tävling. Detta är exempel på mätningar som ett 

företag enkelt kan göra med sin egen statistik. Att mäta effekter utifrån insats samt mer 

specifika effekter som värden och associationer är effekter som den senaste tiden blivit mer 

viktig. Att få veta vad besökarna har fått för associationer för företagens varumärke och 

produkter. Det är ofta här det brister med tid och pengar, då det kräver mer resurser vid 

mätning av ren försäljning.  
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6.3 Värderingar 

Vikten av värderingar och en naturlig koppling mellan sponsorer och evenemang framgår 

genom både litteratur samt genom intervjuer. Det är viktigt att uppnå en avslappnad och 

positiv inställning samt att skapa trovärdighet till företaget/varumärket. De företag som 

försöker associera sig med värden som inte går i samklang med företagets kommunikations 

mål kan skicka ett förvirrat budskap till målgruppen och förstöra den integrerade 

kommunikationen. Något som är väldigt viktigt för ett av intervjuobjekten som även är ett 

spelbolag, är val av budskap samt sponsringsaktivitet viktig beroende på vilken målgrupp som 

är mottagaren. Sponsring av profiler inom ridsport är vanligt, vid flertal tillfällen påvisas 

vikten av att välja rätt profil, då en skandal riskerar att påverka företagets image. När fel sorts 

företag som inte är förknippade med eventets värderingar så får man känslan av att det är 

köpt, det blir ingen harmoni mellan event och sponsor. 

6.4 Exponering och motiv 

Det är fortfarande exponering genom exempelvis skyltar på evenemanget som är en tung 

faktor vid investering av sponsorskap. Men det blir mer och mer vanligt att det läggs större 

vikt vid övrigt engagemang som att vara på plats och nå ut fysiskt till folk genom montrar, 

tävlingar och utdelning av produkter. Detta ger på sikt mer effekter som är mätbara än ren och 

skär exponering. På grund av alla budskap som sänds ut i media hela tiden verkar det som att 

företagen har börjat förstå att det krävs mer än att visa upp sin logotyp. Företagen måste stå ut 

i mängden men samtidigt göra det på ett naturlig och integrerat sätt. Val av aktiviteter och 

aktivering av sitt sponsorskap varierar för flertalet intervjuobjekt beroende på storlek av 

tävling. Vid mindre tävlingar handlar det mer om exponering via skyltar medan vid större 

tävlingar är det mer aktivering och närvaro på plats samtidigt som vanlig exponering. Vid 

sponsring av ett större event är det viktigt att tänka på nyhetsvärdet, vilket medialt intresse 

eventet bidrar till. 

6.5 Säljprocessen 

Både genom litteratur samt intervjuer framkommer det att det finns ett socialt intresse med 

sponsring, att ta vara på nätverket från evenemang för att knyta nya kontakter och på så sätt 

kunna skapa ytterligare samarbeten. Vid arbetet med ett evenemang så är det vanligt att 

använda sig av kontakter från tidigare evenemang och samarbeten. Vid skapande av 

sponsorsamarbeten så är det oftast rättighetsinnehavarna som är de som arbetar aktivt med 

säljarbetet och de sponsrande företagen är de som blir kontaktade angående sponsorskap. 

Självklart kan detta skilja sig åt beroende på nivå av tävling eller om det handlar om en 

profilryttare. Själva arbetet med att få in sponsorer till ett evenemang ligger oftast mest hos 

rättighetsinnehavaren själv och det kan många gånger vara en lång säljprocess. Detta är något 

som skiljer sig åt beroende på storleken av tävlingarna, är det en större tävling är det oftast en 

försäljningschef som sysslar med försäljning. Vid mindre tävlingar har man oftast hand om 

flera delar under evenemangsplaneringen. 

6.6 Anledningar till att sponsra ett evenemang 

Det finns många anledningar till att sponsra menar alla tre rättighetsinnehavare. Men det 

vanligaste är fortfarande exponering i olika former som är ett av de viktigaste momenten i ett 

sponsorskap, men som det idag ses som en självklarhet och därför läggs det mindre fokus den. 

Andra anledningar kan vara association som visat sig vara en punkt som det läggs stor vikt 

vid att uppnå, men som samtidigt är svår att ta reda på ifall den har gjort någon verkan. 

Relationer är en annan viktig punkt där det kan finnas mervärde för sponsorerna genom bland 

annat nya affärsmöjligheter, att få synas med andra viktiga varumärken men också att 
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förbättra relationerna internt på företaget. Sponsorskap kan lyfta ett företag och skapa en 

stolthet från de anställdas sida som i sin tur leder till lojal och långlivad personal. 

Sponsorskap kan även vara ett sätt att skapa good will för företaget. Att kunna förmedla ett  

Budskap genom sponsring mer än att skapa ren försäljning. På de mindre tävlingarna 

framkommer det att det är vanligt att företag stöttar för den goda sakens skull eller för det 

lokala näringslivet och på så sätt skapar ett samhällsengagemang. 

6.7 Mätning av sponsorskap 

Att mäta ett sponsorskap kan vara väl värt det eftersom man vill se vad man får tillbaka från 

sin investering och dessutom för att analysera och förbättra tills nästa satsning, och det krävs 

mer medvetenhet kring vikten av mätning av investeringar. Det finns diverse olika företag 

vars huvudsysselsättning handlar just om att göra olika mätningar och utvärderingar av 

sponsorskap. En del rättighetsinnehavare samarbetar tillsammans med dessa för att skapa ett 

mervärde.  

 

Sponsorskap kan mätas på många sätt. Genom att göra TV-mätningar tas det fram hur mycket 

sponsorlogotypen får synas i TV som sedan kan räknas om till ett ekonomiskt värde. En 

önskan som finns är att även ta reda på om och hur tittarnas attityd och mot 

företaget/varumärket har förändrats genom sponsorskapet, men detta är svårare att ta reda på 

och gör oftast genom djupintervjuer. Vill företag nå ut med positiv 

associationsmarknadsföring är snabba strukturerade intervjuer med besökarna under 

tävlingarna det bästa. Antingen ställs det frågor på plats eller så tas besökarnas uppgifter och 

de kontaktas vid ett senare tillfälle. Vanliga mätningar som framkommer från flertalet 

intervjuer är att ta reda på hur många besökare som varit på evenemanget, och i hur stor 

utsträckning det har nått övriga tittare i exempelvis digitala medier.  

 

I alla fall av sponsring är det av stor vikt att förstå och vilja följa upp sina satsningar för att 

sedan kunna ha det i bakhuvudet inför kommande investeringar. Däremot kan det finnas mer 

motiv för att mäta vid ett större sponsorskap då det oftast handlar om mer pengar. Är det ett 

sponsorskap där man stöttar exempelvis en evenemangsstad är det inte lika vanligt att man 

följer upp och mäter sina effekter då man inte hade samma motiv med sin sponsring från 

första början.  
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7. Slutsats 
Frågeställningen för denna studie löd; Vilka olika motiv är mest förekommande för 

sponsrande företag inom ridsporten och vad är det som avgör uppföljning eller inte?   

 

Att sponsra ett evenemang handlar inte längre om ren exponering för att skapa ett 

associationsvärde hos kunden. Exponeringen under evenemanget är fortfarande en stort fokus 

men mer och mer fokus läggs på att skapa mervärde hos sina kunder. Att vara närvarande på 

plats under ett evenemang för att kunna nå ut till kund. Fler företag arbetar idag med sitt 

sponsorskap som ett nätverksverktyg för att skapa och utveckla kundrelationer samt skapa en 

god image med positiva associationer. Det är många som skulle vilja veta mer kring vad som 

faktiskt kommer tillbaka in i företaget efter ett sponsorskap, det som i många fall avgör ifall 

ett företag gör en ordentlig uppföljning i form av olika mätningar är tid och ekonomi. Denna 

studie visat på att de flesta företag mäter sina utvalda effekter beroende på vad som är viktigt 

för dem att uppnå. Endast ett objekt har visat på motsatsen, då resurserna för att mäta hellre 

lades på utvecklandet av relationer. 

 

8. Förslag på fortsatt forskning 
Det kan vara av intresse att forska vidare inom de företag som utför mätningar av effekter 

samt fördjupade studier inom sponsring för andra idrottsevenemang. För att se hur och om 

sponsringen skiljer sig åt beroende på vilken typ av evenemang. Även en fördjupning inom 

det problemet som har uppkommit om att mätning är för resurskrävande för vissa sponsrande 

företag. Den tid och de pengar som mätning av effekter tar, kan ge tillbaka så mycket mer 

inför nästa samarbete och är ett ämne som bör studeras för att tydligare kunna påvisa vad det 

kan ge. 
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10. Bilagor 
Här presenteras de två olika frågeställningar som har använts för att samla in empiri. En är 

för de sponsrande företagen och en är för rättighetsinnehavarna.  

10.1 Frågeformulär sponsrande företag 

 

1. Hur ser sponsringen från ert företag till ridsporten ut?  

2. Hur länge har ni varit med och sponsrat inom ridsporten?  

3. Sponsrar ni även mindre tävlingar/klubbar samt ryttare? Om ja ge gärna exempel.  

4. Vilka effekter av sponsring anser ert företag att det finns? 

5. Mäter ert företag dessa effekter?  

6. Om ja, iså fall vilka effekter är det som mäts? 

7. Om nej, varför väljer ert företag att inte mäta effekterna av er sponsring? 

8. Vad vill ni som företag få ut av er sponsring? 

9. På vilken nivå av tävling anser ert företag att mätning av effekterna är nödvändigt? 

10. Skiljer det sig åt vilken typ av effekt ert företag vill uppnå beroende på vilken tävling 

det är som sponsras?  

11. Varför har ni valt att sponsra de tävlingar/evenemang inom ridsport som ni gör? 

12. Vad är det som påverkar val av evenemang att sponsra? Är det viktigt för ert företag 

att ni delar samma värderingar?  

13. Hur viktigt är det att det blir en naturlig koppling mellan sponsorer och evenemang?  

14. Vad anser ni vara viktigt när det kommer till att sponsra ridsporten och framförallt 

tävlingar? 

15. Hur vill ni som företag synas på själva tävlingen? Genom reklam innan och under 

evenemanget, skyltar på plats, sponsring av en klass osv.  

16.  Hur stor del av er totala marknadsföring skulle du uppskatta sker genom sponsring? 

Samt hur stor del tar ridsporten och tävlingar? 

17. Hur ser företagets totala sponsringsaktiviteter ut?  

18. På vilket sätt vill ert företag synas genom er sponsring? Skiljer det sig åt när det 

handlar om ridsports evenemang? 

19. Är ert företag väl insatta i vikten av att förstå innebörden av sponsring? 

20. Finns det något övrigt som du skulle vilja tillägga som inte framkommit igenom denna 

intervju? 

21. Ger ert företag godkännande att refereras i denna uppsats? 
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10.2 Frågeformulär rättighetsinnehavare 

 

1. Hur går arbetet till när man väljer ut företag att erbjuda sponsorskap till? 

2. Är det viktigt för er som rättighetsinnehavare att samarbeta med företag som 

stödjer era värderingar? 

3. Hur viktigt är det att det blir en naturlig koppling mellan evenemang och 

sponsorer? 

4. Är ni intresserade av att få veta hur mycket sponsorerna får ut av sponsringen? 

5. Erbjuder ni någon form av mätning av sponsorskapet? Iså fall vad? 

6. Vilka olika sätt av mätningar känner du till och har kommit i kontakt med? 

7. Vilka är de vanligaste effekterna som företagen efterfrågar?  

8. Vilken anledning upplever du är den vanligaste till att ett företag vill sponsra ett 

evenemang?  

9. Hur upplever du utvecklingen av aktiveringen av sitt sponsorskap? På vilket sätt 

har det förbättrats/försämrats? 

10. Har det blivit viktigare för sponsorer att arbeta mer med att sätta kunder i fokus i 

form av aktiviteter eller är det viktigare med ren exponering? 

11. Vad erbjuder ni för ett sponsorskap? På vilket sätt skiljer det sig åt beroende på 

vilken typ av tävling? 

12. Skiljer sig erbjudandet åt beroende på vilken sponsor det är?  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


