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Abstract
In todays society sport is an important part of peoples life, both individually and as a society.
In Sweden 56% of the population is a member in some kind of sportsorganisation. Many of
these non-profit organisations need financial help to survive and sponsorship has become a
more popular method for non-profit organisations to turn to. There are many companies that
partakes in sponsorship commitments, however there is little research about the motives and
values that sponsorship creates for the company. The aim of this study is to identify the motives
and values that sponsorship creates from a corporate company perspective. Furthermore there
has been found no research regarding the subject of the decision making process. The aim for
this study is therefore also to create an understanding for how companies make decisions
regarding sponsorship deals and to propose a general model for how the process could be
viewed.
The following study has been done through a qualitative study with interviews with 10 different
companies to get their views on motives, values and decision making. A semi-structured
interview guide was created to use in the interviews. 9 companies were ordinary subjects that
gave their view of the above themes and 1 company specializes in sponsorship and thus has
been regarded as an expert in the field.
The results of this study are foursome. (1) The motives that are most important for companies
in sponsorship are: community service, trademark, goodwill, networking, business deals and
internal satisfaction. (2) The values that are most important for companies are: exposure,
trademark, internal satisfaction, goodwill and business deals. (3) A model presented from the
interviews and the theory of banks lending process and venture capitalist investment method.
(4) The use of the chosen investment decision methods were of great use during the study, both
for creating the interview guide as well as for the analysis and results.

Sammanfattning
I dagens samhälle är idrott en stor del av människors liv, både individuellt och ur ett
samhällsperspektiv. I Sverige är 56% av befolkningen medlemmar i någon form av
idrottsorganisation. Många av dessa ideella föreningar behöver finansiell hjälp för att överleva
och sponsring har blivit en populär metod för ideella föreningar att vända sig till. Det är många
företag som sponsrar olika föreningar, dock finns det inte mycket forskning kring vilka motiv
och värden som är viktiga för företag. Syftet med denna studie är att identifiera de motiv och
värden som sponsring skapar ut ett företagsperspektiv. Vidare har det heller inte anträffats
någon forskning kring beslutsprocessen vid sponsring. Syftet med denna studie är därmed också
att skapa en förståelse för hur företag tar sponsringsbeslut samt att skapa en modell för hur
beslutsprocessen ser ut.
Följande studie är en kvalitativ studie med totalt 10 intervjuer med olika företag för att få deras
uppfattning om motiv, värden och beslutsprocess. En semistrukturerad intervjuguide användes
under intervjuerna. 9 företag var vanliga respondenter och 1 företag specialiserar sig inom
sponsring och har intervjuats för att kunna validera vad de andra företagen säger under
intervjuerna.
4 slutsatser presenteras. (1) Motiven som är viktigast för företag när de sponsrar är:
samhällsengagemang, varumärke, goodwill, nätverkande, affärsutbyte och intern stolthet. (2)
De värden som sponsring skapar som är viktigast för företag är: exponering, varumärke, intern
stolthet, goodwill och affärsutbyte. (3) En modell för hur beslutsprocessen ser ut vid sponsring
är framtagen från intervjuerna samt teorin om bankers kreditgivningsprocess och
riskkapitalisters investeringsmetod. (4) Att jämföra sponsring med just dessa
investeringsmetoder har varit till stor hjälp för studien, både för att skapa intervjuguiden och
för att göra en bra analys och slutsatser.
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1. Inledning
Följande kapitel börjar med en problembakgrund som belyser vikten av idrott för individer och
samhället i stort och att sponsring gör det möjligt för idrottsföreningar att överleva. I
problemdiskussionen framställs tidigare forskning kring sponsring och beslutsprocessen kring
bankers kreditgivning samt riskkapitalisters investeringsbeslut. Därefter presenteras
forskningsgapet som handlar om att det finns för få studier om beslutsprocessen vid sponsring.

1.1 Problembakgrund
Vi lever idag i ett samhälle där idrott är en viktig del för individer såväl som för hela samhället.
Mer än en tredjedel av befolkningen i åldern 6–80 år är medlemmar i en idrottsförening
(Centrum för idrottsforskning, u.å.). Sverige är ett unikt land för föreningsverksamhet och om
motionsföreningar läggs samman med idrottsföreningar så är 56% av befolkningen i Sverige år
2018 medlemmar i endera av föreningstyperna. Jämförelsevis är snittet i Europa 23% av
befolkningen som är medlemmar i sådana föreningar (Centrum för idrottsforskning, u.å.).
Riksidrottsförbundet (2018) skriver på sin hemsida att ungdomar som idrottar löper mindre risk
för att begå brott och dricka alkohol, medan vuxna som idrottar löper mindre risk för demens.
De skriver att detta minskar den ekonomiska bördan för samhället.
Många idrottsföreningar behöver ekonomiskt stöd för att kunna ha en fungerande verksamhet.
Idrottsföreningar är oftast ideella och har inget vinstsyfte. Därav är det svårt för
idrottsföreningar att få in pengar till föreningen och sponsring har därmed blivit en allt vanligare
metod för att få in pengar. Hellman (2014) skriver att sponsring är den tredje viktigaste
intäktskällan för idrottsföreningar. Medlemsavgifter och statligt/kommunalt stöd är de
intäktskällor som är större. Bland utmaningarna för idrottsföreningar hamnar rekrytering av
sponsorer och att behålla dem på tredje plats, efter att rekrytera ideella ledare och behålla
ungdomarna i föreningen (Hellman, 2014)
Sponsring är enligt Kelly, Ireland, Mangan och Williamson (2016) en form av marknadsföring
som accepteras mer generellt jämfört med traditionella former av reklam. Sponsring av sport
har visats historiskt att stärka varumärken (Privata affärer, 2008; Kelly et al, 2016). Dock finns
det risker med att associeras med en andra part som uppstår vid långa relationer. Riskerna består
av att företaget har begränsad kontroll över hur motparten påverkar företagets varumärke. Vid
långa relationer kan föreningen likställs med företaget vilket kräver att både företaget och
föreningen väljer sina samarbetspartners noga (Kelly et al, 2016). Cornwell och Maignan
(1998) och Seitanidi och Ryan (2007) har förklarat sponsring som ett väletablerat arrangemang
där ett företag ger pengar eller “in kind” resurser till en ideell organisation i utbyte mot rätten
att marknadsföra det rådande förhållandet.
Meenaghan (citerad i O´Reilly och Horning, 2013) har definierat sponsring som “an investment,
in cash or kind, in an activity, in return for access to the exploitable commercial potential
associated with that activity’’. I följande studie kommer sponsring att ses som en
investeringsmetod där företag sponsrar idrottsföreningar för att få någonting tillbaka, inte för
att vara snälla - som samhället ser på sponsring idag.
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Varje år uppgår sponsringen i Sverige till 7.2 miljarder kronor varav 5.4 miljarder kronor går
till idrotten (Idrottens affärer 2018). När Hellman (2014) gjorde sin studie uppgick sponsring
och reklam till cirka 9% av de totala intäkterna för idrottsföreningarna. De kom även fram till
att sponsorintäkter generellt är viktigare för idrottsföreningar med hög omsättning än de med
låg omsättning.
I en artikel publicerad i Dagens Media (2013) intervjuades Nicklas Birgetz, VD för event och
sponsringsföreningen, som säger att år 2012 ökade sponsringsintäkterna samtidigt som
marknadsföringsintäkterna minskade. Birgetz säger att det beror på att det är viktigare för
företag att skapa kontakt med nya kunder. Föreningen Sponsrings och Event Sverige (SES)
skriver i ett av sina nyhetsbrev att företag som aktiverar sin sponsring får ut mer av den. SES
definierar aktivering som de aktiviteter företagen gör för att kommunicera ut sitt sponsorskap,
exempelvis genom gemensamma event (SES, 2018).

1.2 Problemdiskussion
Tidigare studier har tagit upp olika motiv till att företag sponsrar. Fyrberg och Söderman, (2009)
menar att det finns tre motiv som är rationella vilka är (1) ROI-return on investment, (2)
Tradition och relationer och (3) Image. Dean (2002) ser andra vinklar på motiven och ser då ett
CSR- och ett goodwillmotiv. Fyrberg och Söderman, (2009) menar även att motiven ibland
styrs av känslor, relationer och personliga intressen.
Biscaia, Trail, Ross och Yoshida (2017) säger att det vanligaste värdet som eftersträvas från
sponsring är att företagens produkter faktiskt köps. Att produkter faktiskt köps påverkas av en
hel del faktorer där Biscaia et al (2017), Biscaia, Correia, Ross, Rosado och Maroco (2013a)
och Keller (1993) menar att bland annat kännedom, medvetande och associationer är viktiga
delar för att få ut ett värde.
I denna uppsats kommer sponsring att behandlas som en investeringsmetod och som Hessling,
Åsberg och Roxenhall (2018) poängterar i sin studie är det viktigt att se sponsorskap som en
business to business (B2B) relation. Sponsring handlar trots allt om utbytet av pengar från
företaget och gentjänster av olika slag från den ideella föreningen. Företag som väljer att
sponsra ideella föreningar gör det för att få en bättre image vilket företaget hoppas på ska
generera mer kunder och därmed mer intäkter (Dean, 2002; Tyrie & Ferguson, 2013). Precis
som att en bank kräver ränta på krediten de lånar ut eller att en riskkapitalist förväntar sig att
företaget de investerat i kommer gå bra och ge hög avkastning, kräver företag någonting i
gengäld som gör sponsorskapet värt pengarna. Eftersom sponsring är en form av
investeringsmetod och att det finns en brist på området inom sponsring, så kommer
beslutsprocessen vid sponsring att studeras med hjälp av två andra investeringsmetoder;
bankers kreditgivning och riskkapitalisters investeringar. Trots att sponsring uppgår till så stora
belopp som totalt 7.2 miljarder har det inte anträffats några studier kring hur beslutsprocessen
ser ut och ett forskningsgap har identifierats.
Altman (1980) har identifierat fyra steg inom beslutsprocessen för kreditgivning; (1)
låneansökan, (2) kreditvärdering, (3) uppföljning lånet, och (4) återbetalning. Fay och Williams
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(1993) studerade viktiga faktorer vid bankers kreditgivning och identifierade fem kärngrupper;
(1) låntagaren, (2) villkor för lånet, (3) företagets karaktär, (4) antaganden om affärsidén och
(5) förfrågan om mer information från låntagaren. Brody och Franks studie (1998) är överens
med Fay och Williams (1993) första kriterium, att personen är en viktig faktor. Brody och Frank
(1998) skriver att låntagarens karaktär är av stor vikt och att personen ska ha integritet samt
vara ärlig och stabil.
MacMillan, Siegel och Narasimha (1985) har tagit fram en modell för hur beslutsprocessen ser
ut när riskkapitalister väljer vilka företag de ska investera i. Fried och Hisrich (1994) ansåg att
modellen inte var tillräcklig och byggde vidare på modellen som MacMillan, Siegel och
Narasimha (1985) tagit fram. Tyebjee and Bruno (1984), Zacharakis och Meyer (1995) samt
Silva (2004) har också studerat hur beslutsprocessen hos riskkapitalister ser ut. Trots många
studier kring beslutsprocessen anser Sharma (2015) att riskkapitalisterna vet för lite om sin egen
beslutsprocess och kan dra nytta av att reflektera mer över den. Det finns lite forskning om
sponsringens beslutsprocess och för att parallellt jämföra med riskkapitalisters relativt
studerade område som behöver studeras ännu mer, så krävs också mer studier av
beslutsprocessen för sponsring.
Trots att det inte finns studier som visar på en tydlig beslutsprocessmodell så har Delaney,
Guidling och McManus (2014) studerat hur intuition påverkar beslutsprocessen kring
sponsring. De poängterar också att det inte finns några empiriska studier som handlar just om
beslutsprocessen vid sponsring och att det saknas en standardiserad process för beslut.
Författarna har inte tagit fram en modell för hur beslutsprocessen kan se ut, men de har
identifierat några områden som kan vara av vikt; formalisering, tillit, risk och företagets storlek.
Toscani och Prendergast (2018) har till skillnad från många andra forskare fokuserat på den
som blir sponsrad istället för sponsorn. De kom fram till att den som blir sponsrad tjänar på att
vara medveten om vilket värde sponsring skapar för företaget. Med mer förståelse för detta kan
den sponsrade anpassa sin sponsringsförfrågan till att vara mer attraktiv. Toscani och
Prendergast (2018) förklarar vidare vikten av att den sponsrade förstår hur sponsorskapet med
ett visst företag påverkar deras egen image och brand equity.
En konkret modell för hur beslutsprocessen går till vid sponsring har inte anträffats trots
omfattande sökningar i tidigare forskning och därmed har ett forskningsgap identifierats. Det
finns inte heller mycket forskning om vilka motiv företag har att sponsra och vilket värde
sponsring skapar för företagen. Det är viktigt att det finns en konkret modell för hur
beslutsprocessen vid olika investeringsmetoder går till och att avsaknaden av en beslutsprocess
för sponsring är ett problem som måste belysas och behandlas. För att fylla forskningsgapet
kommer bankers kreditgivningsprocess och riskkapitalisters investeringsmetod ligga till grund
för utformningen av en beslutsprocessmodell för sponsring. Likaså är det viktigt att belysa
motiv och värde bakom sponsring för att företag ska kunna använda sponsring som en
investeringsmetod och faktiskt se det affärsmässiga värdet. Ett tydligt forskningsgap har
identifierats då det inte anträffats någon tidigare forskning kring sponsringens beslutsprocess.
Till viss del har motiv och värden vid sponsring studerats men dessa har studerats inom
specifika idrotter eller kulturella aktiviteter, det krävs mer forskning om sponsringens motiv
och värde generellt för idrottsföreningar.
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Bidraget av studien kommer bli att presentera en modell för hur beslutsprocessen ser ut vid
sponsring, det kommer alltså ge en tydligare bild av hur företag tänker när de tar beslut kring
sponsring. Vidare kommer bidraget också bli att belysa motiv och värde av sponsring för att
påvisa den affärsmässiga potentialen. Studien kommer att vara till nytta för både företag och de
som söker sponsring. Företag kommer kunna ta del av följande studie för att skapa bättre rutiner
kring hantering av sponsringsansökningar och få en bättre förståelse för motiv till sponsring
och det faktiska värdet som kan uppstå.
Även idrottsföreningar kommer ha nytta av följande studie för att skapa sig en uppfattning om
vad det är sponsorer är ute efter och därmed hur de ska presentera sig själva på bästa sätt för att
få bra sponsring och hitta rätt profil enklare. I andra hand kommer även individuella idrottare
kunna dra nytta av samma kunskap och kunna presentera sig på ett passande sätt.

1.3 Forskningsfrågor
Vilka motiv och värden styr företagens beslut att sponsra idrottsföreningar?
Hur ser beslutsprocessen ut vid sponsring?

1.4 Syfte
Syftet med följande studie är att skapa förståelse för hur beslutsprocessen ser ut när företag
beslutar om att sponsra idrottsföreningar. Detta kommer att göras genom att studera företags
syn på hur de går tillväga när de tar sponsringsbeslut med hjälp av två andra
investeringsmetoder, bankers kreditgivning samt riskkapitalisters investeringsmetod. En
modell för hur beslutsprocessen ser ut vid sponsring kommer att presenteras. Ytterligare syfte
med studien är att identifiera vilka motiv och värden som är viktiga för företag när de tar
sponsringsbeslut.
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2. Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras tidigare studier kring sponsringens olika motiv och värden. Kapitlet
innehåller även en beskrivning om hur beslutsprocessen ser ut vid kreditgivning och hos
riskkapitalister. Det presenteras även tre modeller kring studiens huvudsakliga teman; motiv,
värde och beslutsprocess.
Följande modell, figur 1, ger en snabb överblick av hur teorimodellen kommer att se ut och den
är framtagen utifrån teorin som kommer att presenteras nedan. Modellen börjar alltså med att
företagen har ett motiv till att sponsra och som de sedan hoppas ska generera ett visst värde.
Sista fasen är beslutsprocess där det ska presenteras hur beslutsprocessen vid sponsring ser ut
från initial kontakt från förening tills dess att sponsringen är genomförd. Det kommer även att
presenteras tre modeller till som är mer ingående på vad varje tema betyder. De kommer att
ligga i slutet efter varje tema för att förhindra att det blir en för stor och komplicerad modell.

Motiv

Värde

Beslutsprocess
Figur 1

Överblickande teorimodell.

2.1 Sponsringens utmaningar
Att se utmaningarna i idrottsföreningar och bland elitidrottare är viktigt ur ett företagsperspektiv
med en investeringssyn på sponsring. Det är viktigt för företag då det är ett samarbete mellan
företaget och idrottsföreningen där båda parter ska gynnas, därav är en viktig del att veta hur
förutsättningarna ser ut på marknaden och vad motparten har för utmaningar. Det finns en hel
del utmaningar inom sponsringen. Fyrberg Yngfalk (2014) har i sina samtal med företag fått en
uppfattning att sponsorer tycker att det inte finns tillräckligt med kunskap i idrottsföreningarna
för att skapa kommersiella samarbeten och se affärsnyttor. Hellman (2014) har i sin statistiska
studie fått fram att 6 av 10 kassörer i idrottsföreningar är som han benämner det “glada
amatörer” som är villiga att hjälpa till och i styrelsen har endast 4 av 10 idrottsföreningar en
företagsledare invald. Säljare, ekonomer och marknadsförare är också vanliga kompetenser
som styrelsemedlemmar i olika styrelser besitter. Trots detta saknar 4 av 10 idrottsföreningar
någon av tidigare nämnda kompetenser i styrelsen. Idag rekryterar idrottsföreningar allt fler
personer med näringslivserfarenhet och kommersiella erfarenheter. Att det rekryteras mer
erfarenhet från näringslivet menar Fyrberg Yngfalk (2014) kan få negativa effekter på
idrottsföreningarnas värdering och etik som ligger i idrottens själ där medlemmarna har en
viktig roll. Effekterna kan bli att idrottsföreningarna bedrivs mer som företag och att
idrottsföreningarna ser medlemmarna som kunder.
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Hellman (2014) säger att det är sällan idrottsföreningar behöver tacka nej till intäkter. I hans
rapport kan det utläsas att det är färre än 1 av 10 idrottsföreningar som tackar nej till intäkter.
Anledningen till att de tackar nej beror oftast på resursbrist där det till exempel inte finns
medlemmar som har tid att genomföra sponsringen. En annan anledning att föreningar tackar
nej till sponsring är att det skulle finnas etiska och moraliska motstridigheter, exempelvis att
sponsringen kommer från organisationer som är verksamma inom alkohol eller spel.
Exempelvis avstår de individuella idrottarna Charlotte Kalla och Hanna Öberg möjligheten att
få sponsring från spelbolag. Även hockeylaget Brynäs försöker att avstå sponsring från
spelbolag och har informerat Svenska Hockey Ligan som har centrala avtal för ligan med
spelbolaget Betsson, att de vill stå utanför liknande avtal i framtiden (Sunnervik, 2018, 6
december). Etiska kompromisser för idrottsföreningar kan dessvärre vara ett måste för att få in
intäkter. AIK har haft ett 23 år långt samarbete med bryggeriet Åbro som tog slut 2017. Alkohol
är inte något som hör ihop med idrottens etik och moral och därav säger fler föreningar och
individuella idrottare nej till sådan sponsring (Fyrberg Yngfalk, 2014; AIK Fotboll, 2017).

2.2 Motiv till sponsring
Att det finns motiv bakom alla handlingar är ingen nyhet och det finns även motiv till varför
företag väljer att sponsra. Enligt Dean (2002) har företag två olika motiv till att sponsra och det
är (1) att skapa en positiv association med den sponsrade organisationen där företaget visar
samhället att de uppfyller sitt CSR ansvarstagande, vilket i sin tur lockar kunder, personal och
investerare. Motiv (2) är att skapa goodwill för att förbättra företagets image. Även Tyrie och
Ferguson (2013) har landat i liknande slutsatser kring sponsring av konst, att företagen tycker
det är viktigt med exponering och synlighet, att de syns i positiva sammanhang.
Hessling, Åsberg och Roxenhall (2018) har i sin studie identifierat fler motiv än ovanstående
och de fyra viktigaste motiven till sponsring av hockeylag är: (1) att kunna erbjuda sina kunder
att gå på hockeymatcher, (2) brand exposure, (3) positiv image av företaget och (4) chansen att
nätverka med andra företag i en mer avslappnad miljö. Fyrberg och Söderman, (2009) har
identifierat tre rationella motiv till att sponsra olika idrottsföreningar, (1) ROI, return of
investment, (2) Tradition och relationer med syfte att värna om relationer och (3) Image. De
har även funnit motiv som inte är rationella när företag tar sponsringsbeslut som de inte gått in
djupare på. De irrationella motiven styrs av känslor, relationer och personliga intressen. Nedan
presenteras sex motiv som förklaras mer ingående för att tydliggöra vilka motiv till sponsring
som tidigare forskning har identifierat och det kommer att ligga till grund för frågan “Vilka
motiv och värden styr företags beslut att sponsra idrottsföreningar”.
ROI-Return of investment
Om företag sponsrar med syfte att främst öka sin ROI ses sponsringen som ett rent
investeringsbeslut. ROI är ett affärsmässigt mått som syftar på noga uträknade kalkyler där
sponsorn vill ha en avkastning på sin investering. Företaget väljer att sponsra om kalkylerna är
positiva och avstår om de är negativa (Fyrberg och Söderman, 2009). Att förbättra företagets
brand equity, vilket kan översättas till varumärkets värde, kan vara en väg för att få en positiv
ROI. Brand equity handlar om att addera värde till en produkt eller tjänst. För en kund så kan
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det vara företagsloggan eller företagets namn som kan påverka värdet för en kund (Biscaia, et
al, 2013b).
I en studie genomförd av Atilgan, Aksoy och Akinci (2005) uppmärksammades det att lojalitet
till varumärket, vilket kan tolkas som sannolikheten att du inte byter till ett annat varumärke,
hade starka samband med hur värdet av brand equity påverkades. Stark lojalitet är enligt Atilgan
et al (2005) viktigt för företag att fokusera på då det kan sänka marknadsföringskostnader,
stärka marknadsandelarna och hålla borta konkurrerande varumärken på marknaden.
Tradition och relationer
När företag väljer att sponsra en viss förening över en längre tidsperiod är motivet ofta att värna
om relationen. Som följd av att sponsringen har varit till samma förening i många år har
sponsorn byggt upp en relation med en förening som önskas bevaras. Risker som kan uppstå är
att förnyelse och utveckling kan begränsas då sponsorn fastnar i gamla mönster (Fyrberg och
Söderman, 2009).
Image
Image handlar om att kundens användning av produkter ska kunna matcha kundens identitet
och möjlighet att uttrycka sig. Att förbättra sin image kan göras genom samarbete med
influencers, artister, integrerad marknadsföring eller genom word of mouth (Sasmita och Mohd
Suki, 2015). Syftet med att sponsra på grund av image är enligt Fyrberg och Söderman (2009)
att ett företag kan låna associationen med exempelvis den sponsrade föreningen och förstärka
sin egen image den vägen. Vidare tar Fyrberg och Söderman (2009) upp att det är viktigt för
vissa företag att dela värderingar med idrotten och idrottarna som de sponsrar eftersom det är
deras väg att få en positiv påverkan på sin image.
CSR-Image
Corporate social responsibility, CSR, definierar Kotler och Lee (2008) som “a commitment to
improve community well-being through discretionary business practices and contributions of
corporate resources”, vilket betyder att företag ska ta sitt samhällsansvar och bidra med
företagets resurser för att förbättra samhället. Plewa et al (2016) skriver att ett företags CSRimage är viktigt för att skapa rätt attityd från kunder gentemot företaget, öka företagets
marknadsvärde eller skapa en identifiering mellan kund och företag. Plewa et al (2016) säger
att ett företags faktiska resultat från arbetet med CSR inte är lika viktigt som den CSR-image
företaget kan förmedla utåt. En bra CSR-image kan bidra till ett bättre rykte eller intentioner att
köpa produkter. Ett företags CSR-image kan förbättras genom sponsring av sport, där det finns
en tydlig koppling mellan företaget och det sponsrade föreningens engagemang som skapas i
samhället. Exempelvis kan det vara att sponsra föreningar som tar initiativ till aktiviteter för
olika individer och grupper i samhället. Det som Plewa et al (2016) kom fram till var att
företaget fick ett sämre utfall på sin CSR-image om företaget sponsrade nationella klubbar eller
föreningar med lågt engagemang i och för samhället.
Irrationella motiv
Det finns tidigare exempel från verkligheten som styrker Fyrberg och Södermans (2009)
resultat om att det finns motiv som kan styras irrationellt genom känslor, personliga intressen
och relationer. Exemplet från en artikel handlar då om att det finns sponsring vars syfte inte är
att få en ekonomisk vinning där Wallenstam AB och Mellby Gård AB som sponsrar Pixbo
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Wallenstam IBK respektive Trelleborgs FF gör det för att ägaren är eller har varit verksamma
i idrottsföreningen i form av spelare, ledare eller har annan koppling och har ett intresse att
kunna följa idrottsföreningen som driver sin verksamhet och som i vissa fall uppnår idrottsliga
mål, detta utan motkrav från sponsorn mot klubben (Pettersson, 2017, 28 maj).

Anställda
När företag sponsrar olika föreningar har det också en påverkan på företagets anställda. Grimes
och Meenaghan (1998) beskriver att anställda känner sig stolta över sin arbetsplats när de är
med och sponsrar olika föreningar. Edwards (2015) studerade hur anställda påverkas när deras
företag sponsrade ett stort event som OS och kom fram till att de som var intresserade av OS
kände stor stolthet. Det ledde också till att de anställda faktiskt ville prestera bättre på sitt jobb
och Hickman, Lawrence och Ward (2005) fann att anställda även ville skapa en bättre
kundnöjdhet när deras företag var med och sponsrade. Demirel, Fink och McKelvey (2018)
poängterar också att sponsring går att använda som en form av intern marknadsföring för att
engagera personalen bättre.

2.2.1 Teorimodell – motiv

ROI

CSR Image

Image

Goodwill

Tradition/relationer

Varumärkesexponering

Motiv

Rationella

Känslor

Irrationella

Personliga Intressen
Figur 2

Relationer

Teoretisk modell över företags motiv till att sponsra.

Från ovanstående teori har en modell tagits fram för att visa de viktigaste motiven för
sponsringsbeslut. De är uppdelade i rationella och irrationella motiv som Fyrberg och Söderman
(2009) studerat. Då det i denna studie förespråkas att se sponsring som en investering, anses det
vara rationellt i dessa sammanhang att göra det som är genomtänkt och göra det som ökar värdet
av någon faktor i företaget. Det irrationella syftar till att människor påverkas av andra faktorer
som inte är direkt kopplade till grundtanken att företaget ska gynnas ut av sponsringen. Många
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forskare är även överens om att image är en stor motivation till sponsring. Författarna av denna
studie har kategoriserat CSR image, goodwill och varumärkesexponering som underkategorier
till image, då det de tre kategorierna återspeglas just på företagets helhets image i slutändan.

2.3 Värdet av sponsring
Det finns olika nyttor och värden som ett företag kan få ut av sponsring. Det vanligaste värdet
som sponsorer eftersträvar är enligt Biscaia, Trail, Ross och Yoshida (2017) att deras produkter
ska köpas. Biscaia et al (2017) trycker mycket i sin studie på att sponsorskap skapar intentioner
till att köpa produkter. Vidare menar de att det kan finnas hinder till att de faktiskt övergår till
att produkter faktiskt köps. Dessa hinder kan innefatta bland annat ekonomiska begränsningar,
osäkerhet vart man kan köpa produkten eller att individen inte är i behov av att köpa produkten.
Detta avsnitt är till för att svara på frågan “Vilka motiv och värden styr företags beslut att
sponsra idrottsföreningar”.
Exponering
Keller (1993) skriver att kännedomen om varumärket består av komponenter som
medvetenheten och image för varumärket i sin modell. Modellen bryter ner komponenterna
ända ner till prisnivå och paketering. För att öka komponenten medvetenhet så kan sponsring
av sport eller event användas. Biscaia, Correia, Ross, Rosado och Maroco (2013a) skriver att
det är viktigt med medvetande om varumärket för att skapa intentioner för fansen till att köpa
sponsorns produkter. Det är även viktigt så att fansen får en fortsatt bra känsla för sponsorn.
Vidare skriver dem att om sponsorn har en viktig betydelse för ett fans lag, vilket kan vara i
form av monetära investeringar, får de en positiv bild och attityd till sponsorn. Det skulle även
kunna medföra effekter som att fansen köper sponsorns produkter för att de vill ge tillbaka till
sponsorn för det faktum att de stödjer laget.
Associationer
I den här studien är associationer den koppling som en person gör mellan ett företag och de
idrottsföreningar de kopplas till. Biscaia et al (2017) menar att det finns 2 olika tillfällen som
associationer till föreningar kan uppkomma. Det ena tillfället är när kopplat till associationer
som uppkommer när event som matcher och dylikt pågår. Det andra tillfället där associationer
finns till föreningen är utanför event då inte event pågår. H&M uppger under en intervju med
Fyrberg och Söderman (2009) att deras syfte med sponsring inte är att samhället ska få mer
kännedom om dem då de redan har etablerat sig så väl på sina önskade marknader. Istället
fokuserar H&M på att få rätt associationer kopplade till sitt varumärke.
Resultatet från Biscaia, Correia, Rosado, Maroco och Ross (2012) studie på fotbollstittare visar
att nedstämdhet och tillfredsställelse påverkar intentionen till handlingar och
kundtillfredsställelse påverkades i stor grad av glädje. Detta kan utforma sig i fördelaktiga och
icke fördelaktiga intentioner till handlingar beroende vilken del som tar över av nedstämdhet
och tillfredsställelse. Tillfredsställelse, vilket ger positiva känslor för individen av upplevelsen,
leder generellt till fördelaktiga intentioner till handlingar som kan vara att köpa biljetter till
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nästa event eller att sprida positiva rekommendationer. Uppkommer det negativa känslor vid
upplevelser i form av nedstämdhet skulle det få en effekt i motsatt riktning att individer till
exempel då avstår att besöka eventet.
Biscaia et al (2017) menar att det kan vara viktigt att hitta en naturlig koppling mellan
varumärket för föreningen och varumärket för det företag som sponsrar. Ett varumärke kan
enligt Keller (1993) bli associerat med specifika event genom att exempelvis attribut och
attityder för eventet får en koppling till varumärket. Ett exempel där ett företag försöker skapa
en koppling mellan varumärket föreningen och varumärket som företaget har är Red Bull.
Red Bull äger ett antal idrottsföreningar i syfte att marknadsföra sig. Ralf Rangnick, dåvarande
sportchef för fotbollslagen Red Bull Salzburg och RB Leipzig, beskrev i en intervju med
Expressen att han förklarat för Red Bulls ägare Dietrich Mateschitz hur han ska matcha
klubbarna med Red Bulls identitet och image. För att uppnå detta skulle han “utveckla de två
klubbarna genom att köpa unga okända talangfulla spelare och spela offensiv fotboll med hög
press och snabba omställningar. Det passar Red Bulls varumärke bättre än det defensiva,
försiktiga spelet.”. Mateschitz hade tidigare berättat för Rangnick att han behövde spelare i
åldrarna 16–25 år, då detta är Red Bulls målgrupp. Detta var viktigt enligt Mateschitz då unga
människor inte identifierar sig med 30-åringar (Holmberg, 2015, 29 juli).
Exklusivitet kan vara en viktig aspekt att tänka på när företag sponsrar föreningar, om företag
sponsrar många eller få utvalda föreningar (Biscaia et al, 2017). Davies, Veloutsou och Costa
(2006) förklarar i sin studie att det finns en positiv effekt för ett varumärke från fans av den
sponsrade föreningen, men att effekten kan bli motsatt med fans från föreningar som har en
rivalitet till den sponsrade klubben. Biscaia et al (2017) får fram genom tidigare studier att det
skulle vara till nackdel för attityden till sponsorn och den upplevda goodwillen att sponsra
många olika föreningar.
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2.3.1 Teorimodell – värde
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Figur 3

Tillfredsställellse för
sponsorn

Teoretisk modell över värden som företag får ut av att sponsra.

Ovanstående modell förklarar, utifrån teorin, vilka värden ett företag kan skapa med hjälp av
sponsring. På vänstersidan kan det utläsas att allt som har med affärsmässigt värde att göra
slutar med försäljning och att det därmed är det ultimata värdet för företag, att skapa
merförsäljning.

2.4 Beslutsprocesser
Massor av beslut tas hela tiden och ibland behövs beslutprocesser som kan skilja beroende på
ändamålet och används för att ta ett bra beslut. Fried och Hisrich (1994) beskriver att syftet med
en beslutsprocess är att minska risken för “adverse selection”, snedvridet urval. Snedvridet
urval innebär att dåliga investeringar väljs ut för att det råder informationsasymmetri och genom
att genomgå en beslutsprocess minskas informationsasymmetrin och därmed risken för ett
snedvridet urval. Bankers kreditgivningsprocess och riskkapitalisters investeringsmetod
kommer att ligga till grund för studiens forskningsfråga “Hur ser beslutsprocessen ut vid
sponsring”.

2.4.1 Kreditgivningsprocessen
Zambaldi, Aranha, Lopez och Politi (2011) har i sitt förarbete tagit fram en process för hur
banken tar beslut vid kreditgivning. Det börjar med att en kundansvarig och kunden tar fram ett
förslag på krediten. Detta förslag analyseras i ett credit scoring system. Om förslaget inte går
igenom systemet så kan förslaget gå vidare till en kommitté som gör en mer subjektiv
bedömning. Förslaget kan även lämnas över till ytterligare en kommitté och denna process kan
upprepas av banken tills ett slutgiltigt beslut har tagits. Chakravarty och Yilmazer (2005) menar
att processen kan beskrivas i tre steg. (1) låntagare ansöker om ett lån, (2) banken tar ett beslut
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om ansökan ska godkännas, (3) att banken sätter en ränta på lånet. Altman (1980) beskriver
vidare kreditgivningsprocessen i fyra steg. (1) ansökan om lån, (2) kreditbedömning, (3)
uppföljning av lånet (4) återbetalning. Det slutgiltiga syftet med kreditgivingsprocessen är att
faktiskt få en återbetalning då banken inte vill riskera en kreditförlust. Det som initierar en
kreditgivning är när ett företag ansöker om ett lån. Kreditbedömning är en stor del av
kreditgivningsprocessen och olika banker prioriterar olika faktorer. SEB anser att den viktigaste
faktorn vid ett banklån är personen som gör låneansökan (Werner Brynéus & Greiff, personlig
kommunikation, 26 november 2018). De menar att personen ska ge bankmännen en bra
magkänsla. Att personen är viktig stämmer även överens med Frank & Brody (1998) som
poängterar vikten av att låntagaren är stabil, ärlig och har integritet. Genom att bedöma
karaktären kan bankmännen förstå hur låntagaren skulle agera i olika situationer om företaget
skulle hamna i en dålig position.
Personbedömning
Personbedömning är en viktig del när det kommer till att låna ut pengar till någon annan i hopp
om att få tillbaka insatsen med en ränta eller avkastning och de viktigaste egenskaperna enligt
Svensson och Ulvenblad (1994) är god trovärdighet, tillräckligt seriös, inställd på att ge sitt
yttersta, tillräckligt realistisk, vilja göra rätt för sig, gott omdöme, ansvarsfull, realistiska
ambitioner och till sist pålitlighet. Personbedömning är viktigt för att det är trots allt personen
som tar lånet som är ansvarig att förvalta pengarna.

2.4.2 Riskkapitalisters beslutsprocess
Riskkapitalister är personer som lånar ut eget kapital till företag med hög risk som är i behov
av kapital. Riskkapitalister bidrar inte endast med pengar utan de bidrar även med råd och tips
för att företaget ska lyckas.
Tyebjee and Bruno (1984), MacMillan, Siegel och Narasimha (1985), Fried och Hisrich (1994),
Zacharakis och Meyer (1995), Silva (2004) har studerat hur beslutsprocessen hos
riskkapitalister ser ut och stegen skiljer sig något men de har samma grund. Fried och Hisrich
(1994) har tagit fram en uttömmande modell med 6 steg.

1. Origination: Det första steget handlar om hur riskkapitalister får kontakt med företag som
vill att de investerar pengar. Oftast väntar riskkapitalister på att entreprenörer hör av sig till
dem, men de bygger även upp ett kontaktnät med människor som är bra på att referera. De
flesta riskkapitalister känner den entreprenör som söker riskkapital genom tidigare
chefspositioner eller andra projekt. Riskkapitalister investerar generellt sett inte i de företag
som ringer från ingenstans utan att ha en referens, så kallad cold calling.
2. Venture capital firm specific screen: De flesta riskkapitalister har kriterier kring vilka
industrier de investerar i, vilken geografisk plats företaget är operativt,
investeringsstorleken och i vilket finansiellt skede företaget befinner sig i. Det gör det lättare
att snabbt välja bort de företag som inte passar in i riskkapitalistens portfölj och hon har inte
lagt ner mycket tid på förslaget.
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3. Generic screen: Generic screen innebär att riskkapitalisterna ställer affärsplanen mot andra
affärsplaner för att se hur den håller måttet, alltså inte specifikt inom branschen utan
gentemot alla typer av affärsplaner. Genom att läsa affärsplanen tillsammans med den
information som riskkapitalisten möjligen redan har kan hon även här göra ett snabbt beslut
om företaget är värt att investera i.
4. First-phase evaluation: I detta steg börjar riskkapitalisten att söka mer information om
förslaget, både hos entreprenören och hos omvärlden för att sedan ställa den funna
informationen mot affärsplanen som presenterats. Det är först här som ett möte mellan
riskkapitalisten, entreprenören och ledningen - om en sådan finns - bestäms. Målet med
dessa möten är att riskkapitalisten ska få en ökad förståelse för hur företaget opererar samt
en inblick för entreprenörens egen förståelse för industrin, förslaget och eventuella problem
som kan uppstå. Här får riskkapitalisten även en chans att se hur entreprenören tänker och
beter sig.
Riskkapitalisterna pratar även med de referenserna som entreprenören ger och beroende på
hur pålitlig den initiala referensen som refererade riskkapitalisten till entreprenören är, desto
mindre vikt lägger de vid denna punkt utan väljer att lita på sin egen referens. Företagets
existerande och potentiella kunder kontaktas också av riskkapitalisten för att ta reda på
varför eller varför inte de väljer att köpa produkten.
5. Second-phase evaluation: Det femte steget kan vara svårt att urskilja från det fjärde, First
phase evaluation, och hos vissa riskkapitalister görs inte denna skillnaden. När
riskkapitalisten börjar “få känslor” för förslaget är det ett tecken på att fas två har börjat och
i takt med det spenderar riskkapitalisten mer tid på förslaget och gör mer undersökningar.
Här skiftar också målet. I fas ett var målet att se om det fanns ett seriöst intresse för
riskkapitalisten men i fas två försöker hon identifiera de problem som kan uppstå och hur
hon kan ta sig förbi dem. Då riskkapitalisten lägger ner mycket tid i denna fas vill hon veta
mer exakt hur strukturen för förslaget ser ut och speciellt hur mycket kapital entreprenören
vill ha innan hon påbörjar fasen.
6. Closing: Om förslaget går igenom fas två är det i detta steg dags att strukturera de sista
detaljerna av dealen och fixa de nödvändiga juridiska papperna. Pengarna förs över till
entreprenörens företag när allting är signerat. Trots att det är en lång process att komma hit
är det ändå 20% av alla förslag som inte får sitt önskade kapital, trots att både
riskkapitalisten och entreprenören lagt ner mycket tid.
Dessa sex steg utgör beslutsprocessen för riskkapitalister enligt studien som Fried och Hisrich
(1994) genomfört. De förklarar också vilka möjligheter riskkapitalisterna har om det uppstår
problem med förslaget. Det första alternativet är att helt enkelt undersöka förslaget mer och ta
fram mer information. Alternativ två är att riskkapitalisten begär ändringar i förslaget som gör
att det passar hennes kriterier bättre (steg 2). Det tredje alternativet är att fortsätta processen
trots att det finns vissa problem, och det sista och mest vanliga alternativet är att helt enkelt
neka förslaget.
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2.4.3 Teorimodell – beslutsprocess
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Figur 4

Teoretisk modell över en potentiell beslutsprocess för sponsring.

Figur 4 är ett förslag på hur en beslutsprocess vid sponsring kan se ut och den har arbetats fram
genom att jämföra riskkapitalisters beslutsprocess med kreditgivningens. Det har resulterat i
ovanstående modell. Beslutsprocessen initieras genom en första kontakt, antingen om
föreningen kontaktar företaget eller vice versa. Företaget gör sedan en bedömning av
föreningen och därefter påbörjar förhandling om hur mycket som ska sponsras och vad företaget
får i gengäld. Till sist är det dags för företaget att ta ett sponsringsbeslut, om de vill sponsra
eller inte och om de väljer att göra det så ska de genomföra och aktivera sponsringen.
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3. Metod
Följande kapitel handlar om hur studien är uppbyggd och förklarar tillvägagångssättet för
bland annat val av respondenter, intervjuguide och dataanalys. Kapitlet innehåller även en
litteraturgenomgång samt en kort diskussion om reliabilitet, validitet och etiska
överväganden.

3.1 Övergripande forskningsansats
För att uppnå syftet för studien har en abduktiv ansats använts vilket är en kombination av
induktiv och deduktiv ansats. Studien börjar ur en deduktiv ansats som utgår från teori som ska
vägleda empiriinsamlingen och avslutningsvis landa i en induktiv ansats där empirin används
för att återgå till teorin (Söderbom och Ulvenblad, 2016). I denna studie har det först genomförts
en teoriinsamling. Med hjälp av teoriinsamlingen konstruerades ett frågeformulär för
datainsamlingen som är intervjuer med olika företag. Datainsamlingen kommer redovisas och
analyseras för att ta fram en slutsats och eftersträva att ta fram ny kunskap och teori inom ämnet
sponsring som investeringsmetod.
För denna studie anses en kvalitativ metod vara lämplig för att besvara frågeställningarna.
Exempel på kvalitativa metoder nämner Söderbom och Ulvenblad (2016) som fallstudie,
intervjuer och observationer. Till denna studie har intervjuer valts att göra för att få svar på
frågeställningarna då detta efter resonerande skulle ge bäst resultat. Totalt har 10 intervjuer
genomförts och därefter har dessa sammanställts i studiens empirikapitel.

3.2 Litteraturgenomgång
Intresset för ämnet som studeras väcktes när författarna till denna studie resonerade kring
sponsring och upptäckte att båda har ett intresse för idrott och föreningslivet. Efter en kortare
överblick noterades det att det var tunt med tidigare forskning på området sponsring, men
framförallt en total avsaknad av forskning av beslutsprocessen för sponsringsarbete. Författarna
hade båda läst en kurs på Högskolan i Halmstad som bland annat handlade om kreditgivning
och kreditgivningsprocessen där intresset för olika investeringsprocesser väcktes. Att se
sponsring som en investeringsmetod öppnade upp för möjligheten att ha andra
investeringsprocesser som grund för beslutsprocessmodellerna och två forskningsfrågor
utvecklades. Forskning kring motiv och värde identifierades i en liten skala och det upptäcktes
att det fanns stora gap att fylla. Med allt ovanstående i åtanke diskuterades två forskningsfrågor
fram som berörde motiv, värde och beslutsprocess.
Litteraturen i studien kommer främst från vetenskapliga artiklar och rapporter som genomförts
av forskare, men även av intressanta tidningsartiklar i kortare utsträckning. De vetenskapliga
artiklarna är uppsökta genom Halmstad Högskolas sökmotor One Search och sökmotorn
Google Scholar med sökord kopplat till ämnet sponsring, kreditgivning, riskkapitalister, motiv,
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värde och beslutsprocess. Rapporterna är framtagna från Riksidrottsförbundets hemsida och de
är offentligt publicerade och genomförda av forskare. Olika exempel i den teoretiska
referensramen är främst tagna från tidningsartiklar som publicerats på internet och som anses
ha en tydlig koppling till den specifika teorin. Det förekommer även några exempel från de
vetenskapliga artiklarna och rapporterna. Det har även använts vissa tidningsartiklar från
diverse dags- och kvällstidningar. Dessa tidningsartiklar har använts för att illustrera exempel
gällande sponsring och det finns en medvetenhet om att materialet inte är det mest trovärdiga.
Trots medvetenheten har dessa artiklar valts att använda då det anses tillföra viktiga exempel
för studien.

3.3 Empirisk studie
3.3.1 Val av företag
Företagen som har medverkat i studien har valts ut baserat på att de är med och sponsrar olika
idrottsföreningar, vilket har uppmärksammats av författarna av studien men också efter
undersökning på internet. Vissa företag har även valts ut efter rekommendationer och kontakter
från mässor, föreläsningar och frukostseminarium, ett exempel av snöbollsurval som
presenteras i Bryman och Bell (2013). Företagen har blivit kontaktade via mail där studiens
syfte presenterats och en fråga om att ställa upp på en intervju. Kontaktuppgifter till personerna
som kontaktades kom från ovan nämnda mässor, föreläsningar och frukostseminarium, någon
enstaka söktes upp via internet. På så sätt kunde det säkerställas att rätt person fick mailet.
Kravet för att personen skulle kunna ställa upp på en intervju var att hon eller han var insatt i
sponsringsarbetet på företaget. Alla förutom ett tillfrågat företag svarade ja på att medverka i
intervjun.
Studiens författare ansåg att åtta företag var en lämplig mängd att intervjua för att få bra
insamlade data. Efter de initiala åtta intervjuerna bestämde studiens författare att göra
ytterligare två för att säkerställa mättnaden på den insamlade datan och därefter föra en
diskussion huruvida fler intervjuer behövdes. Efter att datan av de senare intervjuerna
sammanställts ansågs en mättnadsgrad uppnådd. Under de två senare intervjuerna framkom
ingenting nytt utan mycket upprepningar från tidigare och med det i åtanke avslutades
intervjusökandet. Bryman och Bell (2013) benämner det som teoretisk mättnad och förklarar
det som att ingen ny information uppkommer under datainsamlingen.
Beroende på den geografiska platsen så bokades en plats- eller telefonintervju. De flesta företag
som intervjuats har haft en geografisk närhet till Halmstad på grund av att ha större möjligheter
till att göra besöksintervjuer då viss information såsom kroppsspråk och ansiktsuttryck inte
uppfattas under telefonintervjuer (Bryman och Bell, 2013). Tre telefonintervjuer genomfördes
trots vissa nackdelar då dessa företag var belägna längre från Halmstad och en av fördelarna
med telefonintervjuer enligt Bryman och Bell (2013) är att kostnaderna minskar. Ovanstående
är ett klassiskt exempel på ett bekvämlighetsurval där respondenterna har funnits tillgängliga
(Bryman och Bell 2013).
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Sport Light är ett företag som jobbar med sponsring och intervjun med Marcus som är
försäljningschef hade som syfte att validera vad övriga företag sade om ämnet då Sport Light
anses vara experter inom området sponsring.
Nedan är en sammanfattande tabell över de företag som medverkat i intervjun, namn på
personen, befattning och om det var en besöks- eller telefonintervju. I tabellen finns ett hotell,
en bilhandlare, två byggföretag, två banker, ett konsultföretag, två kommunala bolag och ett
företag som jobbar med sponsring.

Företag

Intervjuperson

Befattning

Intervju

Hotell Tylösand

Elisabet Haglund

VD och Styrelseledamot

Besöksintervju

Bendt Bil

Marcus Johansson

Marknadsföringschef

Besöksintervju

PEAB

Maria Hernroth

Hållbarhetschef och
Ordförande i
Sponsringsrådet

Telefonintervju

Serneke

Martin Renström

Sponsoransvarig

Telefonintervju

Handelsbanken i
Halmstad

Magnus Landbring

Kontorschef

Besöksintervju

SEB i Halmstad

Annica Werner Brynéus

Kontorschef

Besöksintervju

Danir

Johan Glennmo

VD

Telefonintervju

Destination Falkenberg

Kristján Fannar

Destinationsutvecklare

Besöksintervju

Falkenberg Energi

Bo-Anders Antonsson

VD

Besöksintervju

Sport-light

Marcus Weidenlöv

Försäljningschef

Besöksintervju

3.3.2 Datainsamling
Datainsamlingen har genomförts i form av 10 kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har varit
genomförda både genom besöksintervjuer och telefonintervjuer. Intervjuerna har varierat i
längd och sträckt sig mellan 20–75 minuter vilket Bryman och Bell (2013) förklarar är vanligt
och att intervjutider kan skilja sig åt mycket men att det inte betyder att intervjuerna är sämre
för att de är kortare eller längre. Ett semistrukturerat frågeformulär användes för att ge
respondenten en chans att först svara på en bred generell fråga för att sedan kompletteras med
eventuella följdfrågor. Risken för att påverka respondentens svar minskas genom att ställa
öppna frågor. Bryman och Bell (2013) beskriver semistrukturerade intervjuer som allmänt
formulerade frågor där det finns utrymme för kompletteringsfrågor. Det är inte heller tvunget
att strikt följa ordningsföljden av frågorna utan det går att variera.
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Före intervjuerna utformades en inledande beskrivning av studien följt av ett semistrukturerat
frågeformulär (bilaga 1) uppdelat på fyra delar. De fyra delarna är Allmänt, Motiv, Värde och
Beslutsprocess. Frågorna är framtagna utifrån den teoretiska referensramen, syftet och
frågeställningarna. Frågorna började brett för att inte påverka respondenternas svar och därefter
ställdes en del följdfrågor som smalnade av ämnet för att skapa specifika svar. Ordningsföljden
på de olika delarna frångicks delvis under intervjuerna jämfört med ordningsföljden i
intervjuguiden. Före intervjuerna granskades företagens sponsring kort för att få en överblick
och förkunskap om företagen.
Frågorna under Allmänt hade som syfte att studera hur företag ser på sponsring men också
respondentens bakgrund och roll i företaget samt vilken roll respondenten har i samband med
sponsringsbeslut. Frågorna skulle även inledande visa företagets syn på arbetet med
idrottsföreningar, huruvida det är lätt eller svårt att ha sponsringssamarbeten med dem.
Syftet med frågorna tillhörande kategorin Motiv var för att främst ta reda på varför företag väljer
att sponsra och även vilka de sponsrar. Den tredje delen av intervjun var Värde. Dessa frågor
skulle leda till att kunna visa vilket värde det tillfrågade företaget kan få ut av sponsring, om
det finns en sponsringsbudget och hur de sponsrar - med resurser eller pengar. Frågorna skulle
också leda till svar om det fanns andra faktorer som påverkar värdet företaget får ut av att
sponsra, exempelvis vilka andra sponsorer en idrottsförening har.
Den avslutande delen av intervjuerna handlar om Beslutsprocessen. Avsnittet skulle svara på
hur företag går tillväga från det första steget när kontakt med en idrottsförening uppstår till det
sista steget när företag valt att sponsra en förening. Detta avsnitt skulle även ta reda på hur
uppföljningen av sponsorskap ser ut i företaget. Under Beslutsprocess ställdes det även en
specifik fråga till banker för att ta reda på hur bankers beslutsprocess i samband med
kreditgivning skiljer sig åt från beslutsprocessen vid sponsring.
Alla intervjuer är inspelade med hjälp av en app på två mobiltelefoner vilket minskar risken att
det blir dåligt ljud på ena inspelningen samt att intervjuerna kan avlyssnas enskilt i efterhand.
Intervjuerna har genomförts med tidigare nämnt frågeformulär. Frågeformulärets delar har
följts i stor utsträckning där det under intervjuerna inte varit nödvändigt att ställa alla frågor då
de blev besvarade under andra frågor. Det uppstod även vissa specifika frågor för just de
specifika intervjuerna som gjorts som blivit intressant efter de olika svar som kommit från
respondenterna. Ordningsföljden har inte följts till punkt och pricka då vissa respondenter har
pratat mycket självmant och därav naturligt kommit in på andra delar, exempelvis från motiv
till beslutsprocess och för att skapa en naturlig och bekväm intervju har avsteg från
intervjuguidens ordning gjorts. Valet av semistrukturerade intervjuer var därav passande.

3.3.3 Dataanalys
Efter intervjuerna har studiens båda författare lyssnat igenom intervjuerna var för sig och gjort
sin egen huvudsakliga tolkning av vad respondenterna har svarat på i delarna motiv, värde och
beslutsprocess. Efter att en enskild tolkning gjorts har tolkningarna sammansvetsats för att
försöka skapa en så rättvis bild som möjligt av vad respondenterna svarat. De tolkningar som
gjordes enskilt visade sig till stora delar vara lika och i de undantagsfall där de skilde sig åt
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avlyssnades intervjudelen igen tillsammans och därefter fördes en diskussion kring vad
respondenten sa. Genom att studiens båda författare lyssnade igenom samtliga inspelningar
säkerställdes det att ingen information av vikt inte kom med. Därefter har varje företags intervju
sammanfattats enskilt i empirin för att sedan analyseras genom att se likheter och skillnader
mellan olika företag. Studiens författare förde ett resonemang kring att transkribering inte var
nödvändig då all information av vikt för studien hade uppfattats av författarna, det ansågs inte
heller att validiteten skulle bli sämre då intervjuerna finns inspelade och sparade på två ställen.
Genom att transkribera datan utformas en lång text som ordagrant beskriver vad respondenterna
sagt under intervjun. Det finns en risk för feltolkningar när materialet ska analyseras oavsett
om det görs via ljudupptagning eller text. Genom att läsa en transkriberad intervju kan läsaren
gå miste om viktiga tonfall som kan implikera en annan betydelse av meningen. Detta undviks
genom att analysera datan utifrån en ljudupptagning då man uppfattar tonfall bättre.
I analysen har endast tre teman analyserats, värde, motiv och beslutsprocess, då temat allmänt
inte tillfört något analyserbart utan just det temat har handlat om att samla information kring
företaget, respondentens roll och hur de ser på sponsring rent allmänt för att starta intervjun på
ett smidigt sätt. Informationen under allmänt har använts dels i metoden för att visa vilka roller
respondenterna har inom företaget och dels i empirin för att ge läsaren en uppfattning om vad
det är för typ av företag. Bryman och Bell (2013) beskriver att ett sätt att analysera data är
genom kodning där datan kodas in i olika begrepp och kodning hänför sig till analys genom
grundad teori.
I analysen jämför respondenternas svar med varandra för att se likheter och skillnader. Därefter
ställs dessa mot teorin för att se hur respondenternas svar förhåller sig till tidigare forskning.
Det jämförts även till viss del med vad Sport Light sagt om ämnet. Analysen om
beslutsprocessen börjar med en stor komplex modell som visar alla olika tillvägagångssätt. I
slutet av analysen presenteras en nedkokad beslutsprocess där de viktigaste punkterna är med.

3.4 Trovärdighet
Begreppen reliabilitet och validitet är viktiga begrepp i främst kvantitativa studier men
begreppen används även i kvalitativa studier (Söderbom & Ulvenblad, 2016) och för att bedöma
studiens trovärdighet kommer dessa begrepp att användas.
Reliabilitet
Reliabilitet handlar om i vilken grad studiens resultat blir likvärdigt om studien genomförs igen
(Söderbom & Ulvenblad, 2016). Att få ett likvärdigt resultat i en repeterande studie är möjligt
då intervjuerna utgått från en redovisad intervjuguide och att intervjuerna har skett med ett brett
urval av företag för att få en bra spridning. Analysprocessen är beskriven och en teoretisk
mättnad är uppnådd vilket ökar chansen att studiens resultat skulle bli densamma om den
genomfördes igen. Företagen som medverkat i studien är främst verksamma i Halland, Skåne
och Västra Götaland där både stora och mindre företag har intervjuats. Dessutom intervjuades
PEAB på riksnivå då de är verksamma i hela Sverige. Eftersom det är företag av olika stora
företag från olika branscher så ökar chanserna att studien blir likvärdig om den repeteras.
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Validitet
Validitet handlar om hur tillvägagångssättet i studien sett ut (Söderbom & Ulvenblad, 2016).
Studien är uppbyggd på teori från bankers kreditgivingsprocess, riskkapitalisters
investeringsmetod samt motiv och värden vid sponsring. Dessa delar har sedan använts för att
skapa en lämplig intervjuguide. Att ha en lämplig och passande intervjuguide är viktigt för att
kunna få bra empiri att analysera. I analysen vändes blicken tillbaka till de initiala teorierna
som intervjuguiden skapades efter för att se huruvida teorin var passande till ämnet. I analysen
jämförs först respondenternas svar med varandra för att sedan återkopplas mot teorin där det
identifieras både likheter och skillnader.

3.5 Etiska överväganden
Innan intervjuerna påbörjades ställdes frågor till respondenterna ifall de önskade vara anonyma
och om deras godkännande till att spela in intervjun. Alla 10 respondenter valde att inte vara
anonyma och gav sitt godkännande till inspelningen. Då ämnet inte är av känslig karaktär har
det inte funnits några etiska överväganden att ha i åtanke under studiens gång och det påverkar
inte heller studiens reliabilitet då det alla valt att inte vara anonyma.
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4.Empiri
I följande kapitel kommer empiri från intervjuer med 10 företag att sammanställas. 9 företag
har intervjuats med syfte att studera deras syn på sponsring gällande motiv, värde och
beslutsprocess. 1 intervju har skett med ett företag som jobbar med sponsring och anses vara
experter inom området och syftet med intervjun var att kunna jämföra och validera de svar som
övriga 9 företag ger.

4.1 Hotell Tylösand
Allmänt
Hotell Tylösand är en privatägd resort med 230 hotellrum, 30 konferanslokaler, 4 restauranger,
en spaavdelning, en nattklubb och Sveriges största galleri. Beläggningen är knappt 60% och
bolaget har 150 heltidsanställda men under sommaren när det är högsäsong har de ungefär 400
sommarpersonal. Hotell Tylösand gör det mesta “in house” och de har en egen ekonomi-, IT-,
marknadsföring- och försäljningsavdelning. Detta framkommer av Elisabeth Haglund som är
VD för Hotell Tylösand och som ställde upp på en intervju där frågor enligt intervjuguiden
ställdes.
Hotell Tylösand ser på sponsring som ett samarbete mellan dem själva och en förening eller en
organisation och att sponsring har förändrats genom åren. Tidigare handlade sponsring mer om
att stötta föreningar där en viss summa pengar delades ut. Nu handlar det om ett givande och
tagande där idrottsföreningar och företag använder varandra. Exempelvis sponsrar Hotell
Tylösand Halmstad Bordtennis Klubb med en summa pengar och i gengäld får de synas som
sponsor och klubben kommer till hotellet och spelar pingis med gästerna. Hotell Tylösand är
också med och sponsrar vissa föreningar för att få tillgång till ett nätverk.
Motiv
Elisabeth förklarar att motiven bakom den sponsring som Hotell Tylösand gör är att (1) stärka
företagets image och varumärke, (2) vara med i olika nätverk, (3) göra en god gärning och (4)
de har en del traditioner där de brukar sponsra vissa föreningar. Oftast sponsrar de samma
föreningar år efter år och gör det just för att upprätthålla relationer och att det är en tradition.
Det är också viktigt för Hotell Tylösand att “få reda på what’s in it for us?” där de vill veta vad
de får i gengäld från föreningen. Elisabeth förklarar att det ibland är svårt att veta vad som
faktiskt kommer ut ur ett sponsorskap, exempelvis när de sponsrar med priser i lotterier, men
att de försöker ta reda på vad de faktiskt får.
Värde
Det är viktigt för Hotell Tylösand att stärka och bevara sin image och sitt varumärke vilket de
bland annat gör genom att sponsra föreningar som skickar signaler som de vill identifiera sig
med. Ett värde som sponsringen ger Hotell Tylösand är möjligheten att få sin image och
varumärke att synas i samband med föreningar.
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“För oss är det viktigt när vi sysslar med sponsring att det är organisationer eller föreningar
som vi kan identifiera oss med, som vi vill synas ihop med. Vi är väldigt rädda om vårt
varumärke och jobbar hårt för att vårt varumärke och vår image ska vara starkt.”

Hotell Tylösand är med och sponsrar Halmstad Golfklubb där de får vara med i Nätverket som
är ett nätverk av alla golfklubbens sponsorer. Värdet som Hotell Tylösand får ut av den
sponsringen är ett kontaktnät med andra företag, vilket är av värde för dem. I andra
sponsorsammanhang är de noga med att synas och få bra exponering med de organisationer
eller klubbar som de sponsrar.
All sponsring handlar däremot inte bara om ett givande och tagande, ibland sponsrar de vissa
välgörenhetsarrangemang bara för att vara snälla.
“Det finns föreningar där man känner att man vill vara med och stötta och vi vet att vi inte
får någonting tillbaka egentligen, mer än att vi känner att vi gör en god gärning och det är
nog så bra många gånger.”
Att räkna ut värdet av ett sponsorskap är inte lätt enligt Elisabeth och hon säger att det handlar
mycket om känsla då det ibland är svårt att förstå vilket värde sponsringen är menad att
generera. Hon menar på att de får ett kvitto ganska direkt, om de blir lovade att vara med i en
annons så ser dem det. Det är svårt att härleda vart intäkterna kommer ifrån och om det är
sponsringen eller annan marknadsföring som gör det.
Beslutsprocess
Det finns ingen på företaget som är sponsringsansvarig utan besluten om att sponsra tas av
Elisabeth och oftast i samråd med marknadsföringsavdelningen. Elisabeth förklarar att
beslutsprocessen startar när en förening ringer och ber om sponsring. För det mesta avslår
Elisabeth sponsringsförfrågan direkt under telefonsamtalet om det exempelvis är för mycket
pengar, då de får mycket förfrågningar om sponsring, och att det tar för mycket tid att samtala
och träffas på möten. Ibland säger hon även ja direkt om det känns bra och är lite mindre
förfrågningar. Marknadsavdelningen gör sedan en bakgrundskoll på föreningen för att se så att
föreningens värderingar ligger i linje med deras egna.
“Någon ringer och säger att de är från där och där, vi undrar om [Hotell Tylösand] kan gå
in som sponsor? Det mesta säger jag nej till direkt, det tar för mycket tid med möten och
samtal. Man ska inte slösa med min eller annans tid. Ibland tar man ett möte eller säger ja
direkt.”
Efter att en förening har blivit beviljad sponsring kommer Elisabeth överens med föreningen
om hur de ska hämta sakerna eller vart de ska skicka fakturan och de skriver ett kontrakt. Om
det handlar om lite mindre saker som exempelvis priser så behövs inget kontrakt. Därefter
meddelar hon avdelningscheferna att de är med och sponsrar föreningen.
“Organisationen är viktigare naturligtvis än personen, men det är alltid så när man gör affärer
av något slag att man samtalar med någon där det finns en förståelse för varandra.”
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4.2 PEAB
Allmänt
PEAB är ett byggföretag och är verksamma inom fyra affärsområden, bygg, anläggning,
industri och projektutveckling. De har närmare 15 000 anställda och har en vision om att vara
nordens samhällsbyggare (PEAB, 2019). Maria Hernroth som är hållbarhetschef och
ordförande i sponsringsrådet för PEAB ställde upp på en intervju och förklarade följande.
PEAB är med och sponsrar många olika föreningar där de hellre ger en mindre summa pengar
till fler föreningar än en stor klumpsumma till få föreningar. PEAB sponsrar inte bara med
pengar utan det förekommer även tillfällen där dem sponsrar med sin kompetens. De har även
uppdaterat sitt tänk kring sponsring och slutat med traditionell typ av sponsring där chefer
träffas och nätverkar i loger till olika sportmatcher och Maria var en drivande kraft i denna
omorganisering. Fokus idag för PEABs sponsring är ungdomar, mångfald och jämställdhet
mellan tjejer och killar. De vill göra mer än att bara betala pengar för en logga och är med i
sociala projekt för att exempelvis skapa gratis fotbollsträningar för utsatta målgrupper, eller
subventionerad idrottsutrustning.
“För stor del av sponsringen tidigare gick till herridrott och vuxenidrott - traditionell typ av
sponsring”
Motiv
PEABs motiv till att sponsra handlar om att ta samhällsansvar och de anser att det är en viktig
del av deras hållbara arbete. Maria rangordnar de tre viktigaste motiven till att sponsra, utan
inbördes ordning, som (1) samhällsansvar, (2) lokal förankring och (3) intern stolthet. PEAB
sponsrar så mycket ungdomsföreningar som de kan och de vill synas på alla orter. Maria säger
att de kallar sig för nordens samhällsbyggare och Sveriges största byggföretag och att det därför
är viktigt för dem att vara med och bygga upp samhället till en bra plats. Att göra nytta lokalt
har varit en bärande faktor för PEAB.
Värde
De viktigaste värdena som sponsring skapar för företaget enligt Maria är, utan inbördes ordning,
(1) intern stolthet för personalen, att kunna synas på sin ort och stärka lokal närvaro, (2) att
stärka förtroendet för PEABs varumärke och (3) visa att PEAB är en trovärdig och hållbar aktör.
Maria menar att pengarna som genereras från sponsringen i form av intäkter är den lilla delen
av sponsring och att ovanstående värden är bättre och viktigare. Ett annat värde som PEAB får
ut av sin sponsring är exponering. PEAB räknar även ut värdet av sin sponsring enligt vissa
schablonregler så de vet hur mycket de får ut av sin sponsring. Hon menar att de kan se att
kontakter knyts och varumärket PEAB stärks.
“Vi sponsrar många olika [föreningar] och det är en del av poängen, vi lägger hellre mindre
belopp i många organisationer än att lägga alla pengarna i en korg. Det bygger på den
lokala tanken att vi vill vara överallt… det har med den interna stoltheten att göra.”
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PEAB tar hänsyn till vad föreningarna har för andra sponsorer innan de ingår ett sponsorskap.
Maria förklarar att ibland är alla andra stora aktörer med och sponsrar och då känner de att de
måste vara med. Däremot kan det också vara tvärtom beroende på vad det är för förening och
tillfälle, att PEAB vill urskilja sig och göra något unikt med sin sponsring. De vill inte heller
förknippas med ett dåligt rykte som eventuellt andra företag har.
Beslutsprocess
Sponsringsprocessen initieras genom att en förening skapar en första kontakt med PEAB,
antingen via en linjechef eller direkt via en ansökan till sponsringsrådet som träffas en gång i
månaden för att gå igenom inkomna ansökningar. Föreningen ska då ha skickat in ett förslag
som ligger i linje med PEABS sponsringspolicy, vilket sponsringsrådet prövar innan de går
vidare i beslutsprocessen. De tittar också på om det önskade sponsringsbeloppet är rimligt och
om det är för stort så tar PEAB ibland en dialog med föreningen och säger att de vill vara med
och sponsra, men med mindre pengar. Ansökningen kan också gå tillbaka till föreningen om
det inte finns tillräckligt med information och den behöver kompletteras. När sponsringsrådet
bestämt sig för att sponsra en förening formas ett avtal tillsammans med sponsringsrådets
avtalsspecialist och föreningen. Det framgår i avtalet hur mycket pengar som ska sponsras och
vad motprestationen är. Maria menar att det krävs en hel del arbete och handpåläggning på
avtalen. I och med det så är det viktigt för PEAB att ha resurser så att de kan möta föreningarna
och forma avtalen på det bästa och enklaste sättet.
Det förekommer även fall då PEAB aktivt söker upp föreningar för att sponsra. Dessa fall beror
främst på att PEAB har ett gap i sin sponsring, det nämndes exempelvis att om de skulle saknas
sponsring inom ridsporten så skulle de aktivt kunna söka föreningar att sponsra inom just den
idrotten.
PEAB gör en uppföljning på de större avtalen för att se så att de följs, och försöker göra
uppföljning på de mindre avtalen också, i den mån de hinner. Maria förklarar att de tittar på om
föreningarna har levt upp till avtalen och att de följer företagets policy. De upprättar även en
årlig rapport där de lyfter fram goda exempel på sponsring.

4.3 Bendt Bil
Allmänt
Från Bendt Bil medverkade marknadsföringschefen Marcus Johansson på en intervju. Han
börjar med att berätta att Bendt Bil är en återförsäljare av bilar, bland annat BMW Mini Cooper,
Hyundai med flera. Företaget är familjeägt av Johansson som förvärvade företaget av Bendt för
12 år sedan och idag har de 80 anställda. Bendt Bil anser sig vara en fullserviceverkstad då de
har allt från köp av nya bilar tills att bilen går sönder och ska skrotas. Bendt Bil vill vara en
hjälpande hand i samhället och är ett såpass stort företag att de har kapaciteten att hjälpa till.
De satsar främst på ungdomsidrott i Halmstad kommun.
Marcus berättar att hans familj har varit aktiva inom idrott i hela sina liv och vill därför ge
tillbaka till dagens ungdomar. De vill se så många idrottande ungdomar som möjligt och de tror
att idrotten är en bidragande faktor till att unga inte driver runt på stan och gör dumheter. De
24

har strikt valt en linje att bara sponsra ungdomsföreningar och säger nej till individuella
elitidrottare som söker sponsring. Marcus säger också att han vågar påstå att de sponsrar alla
idrottsföreningar i Halmstad som har mer än 50 aktiva ungdomar, vilket de gör år efter år.
“Vi tycker det är kul att se små barn springa runt med vår företagslogga på sina overaller,
det värmer i hjärtat.”
Motiv
Bendt Bil är noga med att deras logga ska finnas på ungdomarnas overaller som kommer från
föreningen och det är så de vill synas. Ungdomarna har på sig overallen på fritiden och i skolan
vilket gör att föräldrar ser loggan ofta, vilket skapar ett marknadsmässigt värde. De är inte så
noga med att finnas med på en skylt i träningslokalerna. Motiven till att sponsra enligt Marcus
är (1) att det värmer i hjärtat, det känns bra för alla på Bendt Bil, (2) det marknadsmässiga
värdet det skapar att synas på alla ungdomslag och (3) möjligheten att kunna ge tillbaka till
samhället.
“Folk pratar om [vår sponsring], folk ser det och folk säger “Ni syns ju på vartenda
ungdomslag!””
Värde
Värdet Bendt Bil skapar med sin sponsring är att vinna en plats i människors hjärtan. Genom
att sponsra alla ungdomslag så sponsrar de barn och barnbarn vilket gör att människor betraktar
Bendt Bil som en vän och väljer att köpa en bil där istället för hos andra bilhandlare. De skapar
ett stort goodwillvärde hos potentiella kunder. Varje år anordnar de även en minifotbollscup
där ungdomar får vara med och spela fotboll under en dag.
“Då kommer dem hit och vill köpa en bil här, inte för att de har sett en annons med ett pris,
men de ger oss en chansen först för att de känner att Bendt Bil är en vän”
Bendt Bil är även med i alla de nätverk som finns i Halmstad, “Syns man så finns man” vilket
är ett sätt att skapa nya affärer. De tar inte direkt hänsyn till vad föreningar har för andra
sponsorer, utan handlar mer om att vara först på bollen vilket de anser att de har varit.
Beslutsprocess
Marcus är ensam ansvarig för att hantera ansökningar om sponsring och om han skulle vara
osäker på något så rådgör han med VD:n, som också är hans far. Beslutsprocessen är ganska
enkel för Bendt Bil. En förening kontaktar Marcus och de diskuterar vad föreningen vill ha,
vilka möjligheter det finns för Bendt Bil att sponsra och därefter gör Marcus en avvägning om
det går i linje med vad Bendt Bil vill med sin sponsring. Om allting är i ordning och Marcus
beviljar sponsring så skrivs ett avtal.
Bendt Bil gör inte mycket uppföljning av sin sponsring. Om de istället ser någon ungdom på
stan i sin overall som inte har Bendt Bil på ryggen så kollar Marcus upp om de är med och
sponsrar och isåfall ifrågasätter föreningen varför företagets logga inte varit på plats. Annars
kräver de inte heller att föreningarna ska visa vart pengarna går utan är tydliga med att poängtera
att pengarna ska gå till ungdomsverksamhet.
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4.4 Falkenberg Energi
Allmänt
Bo-Anders Andersson är VD på Falkenberg Energi och medverkade på intervjun. Falkenberg
Energi är ett kommunalägt bolag som är en leverantör av el. På Falkenberg Energi hemsida
finns publicerat en policy för föreningar som vill ansöka om sponsring. Där står det även listat
de kriterier som Falkenberg Energi har för att sponsra och det är genom hemsidan som
ansökningarna skickas in. Eftersom företaget är kommunalägt kommer sponsringen från
skattepengar och därför är ett av deras kriterier att endast sponsra föreningar i Falkenberg. De
har en sponsringsbudget de förhåller sig till varje år och sköter inkomna ansökningar löpande
under året.
Motiv
Bo-Anders förklarar att de gärna sponsrar ungdomsverksamhet då de är en samhällsaktör och
hellre ser att ungdomar är ute och idrottar än att sitta inne och spela datorspel. De försöker också
att vara med att sponsra kultur såsom Aldrig Ensam och Pride, vilket också är viktigt ur ett
samhällsperspektiv. Aldrig Ensam är en organisation som jobbar med psykisk ohälsa hos
ungdomar och försöker förmedla att ungdomarna inte är ensamma och att det finns hjälp att få.
Vinbergs Innebandyklubb gjorde ett samarbete med Aldrig Ensam och alla sponsorer fick
biljetter till en av deras föreläsningar som sedan delades ut bland personalen som har ungdomar
som kanske behöver hjälp.
Första året när Pride kom till Falkenberg gav kommunen strikta direktiv om att Falkenberg
Energi skulle vara med och sponsra med ett visst belopp och då var det bara att gilla läget. Nästa
år sa kommunen att de inte skulle vara med och sponsra längre men det tyckte Bo-Anders
kändes fel, så då gick de in och sponsrade med egna medel.
“Vi kan inte bara säga nej till [Pride], det går ju bara inte”.
Värde
Det är viktigt för Falkenberg Energi att synas runt om och utanför Falkenberg, vilket Bo-Anders
menar var grunden i sponsring från början, att synas på olika idrottsklubbar. Sponsringen har
utvecklats mer idag och nu vill företagen ha något mer tillbaka, vilket klubbarna är duktiga på
att erbjuda då det har blivit större konkurrens om pengarna. Exempelvis har Falkenbergs Energi
blivit erbjudna att vara matchvärd och få säga något kort i pausen under en match. Genom att
sponsra olika lag i Falkenberg får de ett antal matchbiljetter och dessa lottas ut bland de i
personalen som vill gå på matcherna, och det skapar ett värde hos de anställda enligt Bo-Anders,
en sorts personalförmån.
Bo-Anders förklarar att Falkenberg Energi inte gör någon utvärdering av sponsorskapet för att
se vilket värde som har skapats, däremot de följer de upp om avtalet har följts och att
idrottsföreningen har hållit det dem lovat.

Process
Ansökningar kommer in löpande under året till Falkenberg Energi via mail som en av de
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anställda har ansvar för och de är noga med att alla ansökningar ska komma just den vägen,
även om de ringer till Bo-Anders som är VD. När ansökningen har kommit in så görs en första
bedömning av samma anställd som är ansvarig för mailen, och hon kollar även upp så att
ansökningen uppfyller de kriterier som finns. Om ansökningen klarar första bedömningen
skickas den vidare till Bo-Anders där han går igenom ansökan och därefter diskuterar dem på
företaget om de ska vara med och sponsra och om beloppet är rimligt. Ett skriftligt svar skickas
till föreningen oavsett om de får sponsring eller inte, då förklarar de även varför de säger nej.
Vid en godkänd ansökan skrivs ett avtal med föreningen där det är upp till föreningen att skicka
ett förslag på avtal som sedan granskas av Falkenberg Energi där de ibland gör vissa justeringar.
De arkiverar avtalet som alltid löper på ett år och de håller reda på sina sponsorskap med hjälp
av ett excelblad. När fakturan väl kommer från föreningen så stämmer Falkenberg Energi av
med avtalet för att dubbelkolla så att det är den avtalade summan.

4.5 Handelsbanken i Halmstad
Allmänt
Följande intervju är med Magnus Landbring som är kontorschef på Handelsbanken i Halmstad
och jobbat på bank sedan 1998 på olika kontor runt om i södra Sverige. På kontoret i Halmstad
är det 23 anställda vilket är relativt stort för Handelsbanken då snittet för Handelsbankskontor
är 8 anställda. Magnus har huvudansvaret för all sponsring men poängterar att de är ett team på
kontoret och tar många av besluten tillsammans.
Sponsring är ganska brett och kan betyda olika saker, exempelvis att bygga varumärke eller ge
tillbaka till den lokala bygden. Handelsbankens filosofi är att vara lokala där varje kontorschef
får besluta om all marknadsaktivitet. Det som fungerar i Stockholm fungerar nödvändigtvis inte
i Halmstad. På grund av detta finns det ingen röd tråd genom Handelsbankens sponsring, men
däremot finns det riktlinjer för hur loggan ska se ut. Handelsbanken centralt har ett starkt
varumärke och därför jobbar inte kontoren med att stärka varumärket för det centrala
Handelsbanken utan mer på den lokala nivån. Sponsring är ett utbyte där Handelsbanken vill
ha någonting tillbaka för sponsringen och inte bara ge ifrån sig pengar.
Motiv
När Handelsbanken i Halmstad är med och sponsrar olika föreningarna är de noga med att titta
på sponsringsaktiviteternas tidsplan. De vill gärna vara med och engagera sig i de olika
aktiviteterna som sponsorskapen erbjuder då det skapar ett värde att vara på plats, exempelvis
att träffa nya kunder. Om de inte är på plats så minskar värdet avsevärt och sponsringen får en
större kostnad. De viktigaste motiven för Handelsbanken i Halmstad är (1) det lokala
varumärket, vilket bland annat är marknadsföring av personalen (2) affärsutbyte - chansen att
träffa nya kunder och (3) ren goodwill. Magnus förklarar att de vill att potentiella kunder ska
se dem som en vän och inte bara stora centrala Handelsbanken, utan känna en gemenskap med
de anställda. De är också med i diverse nätverk runtom i Halmstad som skapar chansen till
affärsutbyten.
Värde
Ett värde som Handelsbanken i Halmstad får av sponsring är möjligheten att bygga ett starkt
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varumärke i Halmstad där kunderna uppfattar banken som en bra bank som fungerar där det är
bra service, snabba beslut. I slutändan är målet att det genererar mer affärer till Handelsbanken.
Nätverken hjälper till med detta men det gör inte sig själv utan det måste finnas representanter
på plats för att faktiskt nätverka och skapa kontakter.
Handelsbanken tar inte någon större hänsyn till vad föreningar har för andra sponsorer, däremot
påpekar Magnus att det inte hade funkat så bra att ha exempelvis både SEB och Handelsbanken
på ryggen på tröjorna.
Handelsbanken i Halmstad är restriktiva i sin sponsring. Magnus menar att de inte tror på
massponsring utan tror mer på att selektivt sponsra ett mindre antal föreningar. Han tror inte på
styre ovanifrån utan de vill vara lokala, men att man kan dra nytta från bra engagemang lokalt
och hur de har fungerat och delge det uppåt och nedåt i organisationen.
Som uppföljning stämmer Handelsbanken i Halmstad av med föreningarna för att se att de gjort
vad som står i avtalet, men de räknar inte ut något konkret värde. Ibland försöker de ta reda på
vad folk säger om deras sponsring, om det är någon som ens märkt att de varit med och sponsrat.
Beslutsprocess
När föreningar tar kontakt med Handelsbanken i Halmstad och ber om sponsring hamnar de
oftast hos Magnus och om han tycker det låter intressant bokar han ett möte med föreningen
där de sitter ner och går igenom vad sponsringen går ut på, hur mycket de vill ha i pengar och
vad Handelsbanken i Halmstad får för motprestation och ett avtal skrivs. Är det en bra person
är det lättare att få en bra start, men när de funderar på vad de sponsrar fokuserar de på
organisationen bakom.
Sponsring och kreditgivning är två helt olika saker för Magnus. I kreditgivningen är de
leverantör av pengar till verksamheter och lämnar endast ut krediter på affärsmässiga grunder.
De får inte låna ut pengar till kunder som de inte tror kan betala tillbaka pengarna, de ska ta
betryggande säkerheter och hänvisa till banklagen. Sponsring gör de på ett öppet sätt men de
ser sponsring som en så liten del av deras verksamhet i förhållande till kreditgivning vilket gör
att de inte alls har samma tydliga struktur på sin beslutsprocess vid sponsring. Han jämför
beslutsprocessen för sponsring som att gå och handla fika.

4.6 Serneke
Allmänt
Martin Renström har ställt upp på en intervju och har rollen som sponsoransvarig för Serneke,
vilket för Martin är en heltidstjänst. Rollen är tvådelad, en strategisk del som innefattar att förstå
verktyget sponsring och att investera pengarna på ett klokt sätt. Den andra delen är en operativ
del som innefattar att sköta den dagliga driften, ordna och driva de olika partnerskapen och
aktivera sponsringen. Serneke är ett bolag som grundades 2002 och hette fram till 2014 Sefa.
Bolaget driver arbete inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighet. Serneke är främst
verksamma på västkusten men håller på att expandera i öst- och Sydsverige. Bolaget omsätter
idag runt 5–6 miljarder och ska bland annat bygga nordens högsta skyskrapa i Karlastaden.
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Serneke ser sponsringen som deras viktigaste marknadsföringskanal. De marknadsför sig ytterst
lite på andra sätt. Bolaget ska under våren jobba med ett strategiarbete och ta fram styrdokument
för sponsringsarbetet. Idag menar Martin att de går mycket på känsla när de sponsrar men att
de i sitt strategiarbete ska jobba fram ett sätt att bedöma föreningar som de ska sponsra. Deras
sponsring kan skilja sig mycket mellan föreningar. I huvudsak är sponsringen monetär men kan
även i vissa fall vara med samarbeten där Serneke sponsrar med kompetens.
Motiv
Sernekes ägare har stor betydelse för att det är en stor mängd sponsring som Serneke gör. Martin
menar att deras ägare vill sponsra för att må bra och känna att han hjälper och stöttar samhället.

1. Kommersiell - Där deras motiv är att öka varumärkeskännedomen. Vilket bland annat
används vid sponsringen av IFK Göteborg och Västra Frölunda. ”Man ska lägga märke till
Serneke.”
2. Projekt - För projekt är affärsdrivande motivet. Ett exempel som tas upp är att
Brommapojkarna och Serneke går ”armkrok” mot kommunen för att få samhällsbygga och
utveckla området kring deras idrottsanläggning.
3. Sponsring av anställdas föreningar - Motivet Serneke har är att de vill visa uppskattning och
att anställda ska kunna vara stolta för sin förening och arbetsplats. Denna typ av sponsring
kan alla anställda på Serneke som är aktiva i en förening söka och har då rätt till sponsring
för den förening som de är aktiv i.
4. Serneke goals - Där motivet är samhällsengagemang. Serneke har till exempel ett samarbete
med IFK Göteborg och anlägger minifotbollsplaner i utsatta områden med hjälp av Sernekes
kompetens om anläggning och där IFK Göteborg bidrar med ledarledda aktiviteter.
Värde
Serneke har olika värden som de får ut av sponsringen vilket är närliggande med tidigare
nämnda motiv. Värdena som Martin ser för Serneke är att öka varumärkeskännedomen, skapa
affärer och employer branding, vilket betyder att Serneke ska vara ett attraktivt bolag för
anställda. Det är ett medel att hjälpa till i rekryteringen och att anställda ska vilja jobba kvar
och känna stolthet över sin arbetsplats. Det sista värdet är att Serneke ska vara ”en positiv kraft
i samhället”.
Martin förklarar att Serneke tar en viss hänsyn till vad föreningar har för andra sponsorer.
Hänsynen beror lite på vilken nivå Serneke har sitt sponsorskap på och vilket engagemang de
har i föreningen. I de stora sponsorskapen kan konkurrerande företag vara med, men de kan inte
vara med på samma nivå.
”[Konkurrerande företag] kan vara med men på en betydligt annan nivå, vi behöver inte ha
exklusivitet men vi ska äga arenan.”
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Beslutsprocess
Martin förklarar att de har en tydlig beslutsprocess när det gäller sponsring av anställdas
föreningar. Anställd skickar en ansökan till Serneke och vidare säkerställer då någon att
personen är aktiv i föreningen. Därefter diskuteras det vad föreningen ska leverera som
motprestation, vilket är viktigt för att sponsringen ska vara avdragsgill. Det skrivs ett avtal och
därefter skickas ett välkomstbrev till föreningen om det nya partnerskapet och med Sernekes
värderingar.
Martin säger att bolaget inte bara tar in förfrågningar utan söker även upp föreningar att sponsra,
där de då söker på Sernekes nya marknader. Kommer det förfrågningar från nya marknader är
det sällan som Martin säger nej. När det däremot kommer förfrågningar från redan väletablerade
marknader är det ofta Martin säger nej direkt.
I beslutsprocessen väger Martins röst tungt och han tar besluten med hjälp av
marknadsavdelningen. Vid de större sponsorskapen blir det en ledningsgruppsfråga. Besluten
är tagna utefter sponsringsmål vilka är nedbrutna från verksamhetsmål till marknads- och
kommunikationsmål. Uppföljningen som Serneke gör är ofta att kolla så att avtalen följs och
därefter skruvar på avtalen ifall det finns förbättringsmöjligheter för framtiden.

4.7 SEB i Halmstad
Allmänt
SEB i Halmstad är ett av ca 110 kontor i Sverige och kontoret tillhör region väst där det finns
25 anställda på kontoret i Halmstad. Annika Werner Brynéus har medverkat i intervjun och hon
är kontorschef i Halmstad. Annika beskriver sig själv som en person som värnar om att
Halmstad ska utvecklas och en del i det är att hon vill värna idrottsföreningar lokalt.
Annika berättar att kontoret ser på sponsring som att stärka deras varumärke och att ”Det är
viktigt att det finns en tanke och idé med all sponsring”. Annika ser SEB utifrån 3 nivåer SEB
Centralt, SEB i region väst och kontoret SEB.
Motiv
Grundmotivet till sponsring skiljer sig inte mellan SEB centralt och SEB på kontorsnivå men
det kan blir lite andra aspekter som väger in när det fattas ett beslut centralt jämfört med lokalt.
Exempelvis så kan relationen kan vara mer avgörande när SEB går in ett sponsoravtal lokalt då
SEB gärna vill träffa många människor och företag i olika sammanhang. En viktig grundpelare
i motivet är det ska rikta sig mot ungdomar och entreprenörskap. Annika menar att det är viktigt
att ha anställda som är engagerade i det som SEB sponsrar.

Värde
Vidare beskriver Annika att de värden som SEB får ut av sponsring delas upp på SEB centralt
och SEB på kontorsnivå. Då SEB centralt står för varumärkesbyggandet är värdet för dem att
synas, medans de på kontorsnivå värnar om att bygga relationer där en del också är att stärka
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SEB:s varumärke. Därför är det viktigt för dem att finnas där företag finns och då är nätverk
deras ingång till att skapa detta värde. För Annika är det viktigt att inte bara vara närvarande på
nätverksträffarna utan verkligen engagera sig för att bygga relationer, vilket är upp till de själva.
I nätverken är det viktigt att olika kollegor engagerar sig och närvarar för att kunderna ibland
ska få träffa sin egen företags- eller privatrådgivare. Annika menar det kan vara så att de
överväger att avbryta sponsorskap om de inte har eller kan behålla ett engagemang i nätverken.
Det skapar ett större värde för SEB att ha anställda som representerar banken på plats,
exempelvis som privatpersoner under sina barns fotbollsmatcher eller att de är engagerade i en
förening. De olika nätverken i Halmstad är också en viktig del av sponsringen då det är ett bra
tillfälle för SEB att träffa nya potentiella kunder.
SEB försöker alltid att uppskatta värdet av sponsringen men det är inte alltid enkelt att utvärdera
i kronor och ören. Det beror bland annat på att det är svårt att räkna ut värdet och att det ibland
kan ta lång tid från den första kontakten till att en affärsrelation inleds. Det är då svårt att härleda
var kunden kommit ifrån. Däremot försöker de alltmer prissätta aktiviteter och nätverk för att
kunna matcha sponsringen med ett värde så att de följer de regler som finns gällande sponsring
SEB ser inga större problem med att konkurrerande banker är med i samma nätverk. Däremot
så menar Annika att värdegrunden är viktigt för SEB. Annika har inte ställts inför situationer
än där värdegrunden har varit avgörande i deras beslut.
Beslutsprocess
I SEB så är det personer på central nivå som sätter riktlinjer för vad de olika kontoren får
sponsra. För att följa dessa riktlinjer så har de i sin region en grupp som de kan bolla idéer med
och som ibland frågar varför kontoren sponsrar specifika föreningar eller event. Det räcker
oftast med en motivering från Annika som ansvarig för att sponsring ska gå igenom. Hon menar
att det är viktigt att det finns en samsyn från organisationen i stort. Gruppen är inte en
bromskloss utan är där för att säkerställa så att sponsringen följer de riktlinjer som finns centralt.
Deras beslutsprocess börjar oftast med att en förening tar kontakt med Annika och ber om
sponsring. Då kan Annika säga nej direkt om hon anser att det inte är tillräckligt intressant. De
föreningar som är intressanta för SEB att sponsra tar Annika en dialog med och delar sedan sina
tankar med den centrala gruppen från SEB kring hur de ska gå vidare. Om sponsringen blir
beviljad skrivs ett kontrakt mellan parterna men om det är en mindre summa räcker det oftast
med en faktura. Det är viktigt att fakturan är specificerad då SEB skattemässigt måste kunna
visa upp vad de får ut av sponsringen
Det finns en uppföljning från Annika där hon framförallt lägger fokus på om de har gjort det de
skulle göra, exempelvis att närvara vid nätverksträffar. En gång om året går hon igenom SEB:s
sponsorskap och ser vad som varit viktigt det året och vad som blir viktigt kommande år. Många
sponsorskap menar hon är återkommande och då förs en dialog. De sponsorskap som inte
upprepas handlar om att engagemanget i föreningen från SEB har försvunnit, det kan till
exempel varit att engagemanget från en anställd i föreningen har minskats eller att den anställde
som är engagerad i en förening har slutat som anställd hos SEB.
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”Personen framför mig har en betydelse” säger Annika och förklarar att de ändå försöker att
se till organisationen som helhet och inte bara personen som söker sponsring. Där skiljer sig
det mot kreditgivningen där personen har en större betydelse. Vidare i en jämförelse med
kreditgivningen så anser hon att den är betydligt mer uppstyrd och styrs av en banklag vilket
inte sponsringen är på samma sätt. Hon menar även att kreditgivningen endast ska styras av
hjärnan medan sponsringen även kan involvera lite hjärta.

4.8 Danir
Allmänt
Intervjun är genomförd med Johan Glennmo som är VD på Danir. Danir är ett familjeägt bolag
grundat av Johans far. De flesta dotterbolagen i koncernen är självständiga och där Sigma är
deras största innehav. Koncernen är tung på teknik och arbetar mycket med konsulting. Johan
har yttersta ansvaret för sponsringen för Danir men brukar diskutera med sina kollegor. I
huvudsak sponsrar Danir samhällsprojekt och inom idrotten är det sponsring av FC Rosengård
som är deras stora sponsorskap. Danir och Sigma har även varit initiativtagare till Segerpotten
och Funkisfonden som är engagemang inom idrotten. Segerpotten var ett engagemang för att
samla ihop en prissumma till OBOS Damallsvenskans vinnare och Funkisfonden drar in pengar
för att fler ska åka till Special Olympics World Games.
Motiv
Johan menar att det är viktigt för dem att inspirera tjejer att välja teknikområdet och därför har
de inriktat sitt engagemang i den riktningen. Eftersom det är ett familjebolag menar Johan att
det styr mycket om vad de sponsrar. Motiven till sponsring handlar om att de vill ha ett
samhällsengagemang och sprida deras värderingar. Johan tycker att det är viktigt att de ska
kunna påverka och att deras personal ska kunna engagera sig i föreningen eller projektet.
Värde
De värde som Johan ser att de får ut av sponsring är att få ut vad de står för. Eftersom de har
mycket konsulting i koncernen så är de beroende av personalen och därför är det viktigt för
dem att vara en attraktiv arbetsgivare. Johan trycker även på att i deras utvärdering så är det
viktigt för dem att ta reda på vilken respons sponsorskapet ger och framförallt vilken respons
de får från deras personal. De tycker det är viktigt att det är engagemang som engagerar
personalen.
Johan förklarar att det kan spela en viss roll i vilka andra sponsorer som projekt och föreningar
har men de har inte varit i en situation där de behövt ta en tydlig ställning till en sådan situation.
Beslutsprocess
Danir har ingen bestämd beslutsprocess, men Johan menar att de har en kontakt som sedan
Johan och hans medarbetare tar ställning till och som avslutas i ett avtal. Denna beslutsprocess
är enligt Johan snabb. Han menar även att de kan söka upp projekt och föreningar om det är
något de vill engagera sig i. Johan tar där upp exempel som Funkisfonden som tidigare nämnts.
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Danir gör alltid någon form av uppföljning av sponsorskapen. Johan menar att uppföljningen
inte är strukturerad men att de gör någon form av bedömning av sponsorskapet när avtalen ska
förnyas och tar därefter beslut om de ska förnyas eller inte. Johan menar att Danir tänker
långsiktigt och att det är vanligt att avtalen förnyas.
Johan förklarar att personen som ansöker som sponsring alltid spelar roll men att det ofta är
storleken av organisation som avgör vilken betydelse personen får. Han berättar även att om
man inte har förtroende för personen man möter så blir det problematiskt att gå vidare i ett
sponsorsamarbete.
”Beror nog på storleken på organisationen. Ju mindre organisationen är desto viktigare blir
personen såklart.”

4.9 Destination Falkenberg
Allmänt
Destination Falkenberg är ett helägt kommunalt aktiebolag. Bolaget bildades 2013 och har en
styrelse där 50% kommer från politiken och 50 % från näringslivet. Destination Falkenberg
arbetar främst med turistverksamhet och samhällsutveckling. Intervjun gjordes med Kristján
Fannar som är ansvarig för sponsringen på kommunen.
Kristján ser Destination Falkenberg delvis som kommunkoncernens marknadsavdelning.
Falkenberg menar han är unikt i jämförelse med andra kommuner. Falkenberg.se är till exempel
en hemsida för orten Falkenberg med ett platsvarumärke FBG och kommunen har en egen
extern sida för kommunens organisation till skillnad mot andra kommuner som har staden.se
och där har kommunens organisation. Destination Falkenberg är ansvariga för platsvarumärket
FBG. Kommunen har nyligen beslutat om en ny sponsringspolicy och där de ska förändra
elitbidragen till sponsring av elitverksamhet. I elitverksamhet ingår både sponsring till lag och
individuella idrottare. Det är här Kristján och Destination Falkenberg kommer in och har fått
ansvar för detta sponsringsarbetet. Kristján har fått ansvar för att ge förslag på vilka kriterier
som ska ingå för att få elitsponsring. I sponsringsarbetet är det Falkenberg som plats som ska
exponeras genom platsvarumärket FBG och inte kommunens varumärke.
Kristján menar att han inte tar några beslut utan ser sig som en person som bereder information
för kommunen i sponsringsprocessen. Han har även som ansvarig kring sponsringen i
kommunen börjat diskutera med andra kommunalt ägda bolag för att samordna dessa till en
samsyn. Dessa diskussioner har tidigare saknats i kommunen och han vill då se om en del av
exponeringen kan läggas över på platsvarumärket FBG. Idag jobbar de kommunalt ägda
aktiebolagen enskilt vilket gör att de bara sponsrar för att skapa en nytta för det egna bolaget.
Att bolagen jobbar enskilt är en del som Kristján försöker att jobba bort. Han har stor respekt
för att han jobbar med skattemedel, vilket är en av anledningarna till det nya arbetet där det kan
fördela sponsringen på ett rättvist sätt.
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”Jag måste kunna stå rakryggad och säga varför jag gör någonting och hur det går till”.
Motiv
Kommunen sponsrar för att få ut kunskap om Falkenberg vilket är en helt annan sak än tidigare
bidrag då de bara gav ut likvida medel. Sponsringen har ett syfte vilket är att skapa kännedom
om Falkenbergs Kommun och då frontas varumärket FBG. Kristján försöker trycka på att i
framtiden ska ambassadörskap väga tyngre än vad det gör nu. I dagsläget menar han att det till
stora delar handlar om medieanalys.
Värde
Kristján menar att exponera platsvarumärket är ett viktigt värde. I exponeringen så jobbar de
även mot specifikt utvalda målgrupper som är intressanta för Falkenbergs kommun. Det är även
viktigt för kommunen att Falkenberg finns med i namnet på föreningen.
Kommunen har en fast sponsringsbudget för elitverksamhet som till stora delar delas ut efter
en fördelningsnyckel som är uppbyggd på vissa kriterier. Kriterierna har en viss koefficient som
Kristján menar är det som inte är objektivt i fördelningsnyckeln. I övrigt är syftet att
fördelningsnyckeln ska vara så objektiv och transparent som möjligt. Den mindre delen som
inte delas ut direkt används till aktivering av sponsring i samband med olika event eller
arrangemang. Att det reserveras ett belopp för aktivering menar han är unikt för kommunen.
De försöker ibland få med elitidrottare på olika typer av fotograferingar där det ger lite mer att
ha en SM-vinnare som paddlar kanot när de ska promota friluftslivet. Det skapar äkthet menar
Kristján som berättar att det är ett viktigt värdeord för dem.
De värnar mycket om Falkenberg där de exempelvis tar fram värmekartor som visar varifrån
de campinggästerna som besöker Falkenberg kommer från. Med kartorna får de hjälp att ta reda
på vart i Sverige de ska närvara i samarbete med de idrottare de sponsrar. Ett exempel hade
varit att ställa en husvagn med en inbjudande text som främjar Falkenberg där Falkenbergs FF
har bortamatch och det vanligtvis är mycket besökare därifrån.
Beslutsprocess
En del i Kristján och Destination Falkenbergs uppdrag är att de ska bygga upp en beslutsprocess
vid sponsring av elitverksamhet. Beslutsprocessen är i en utvecklingsfas men ser ut enligt
följande: (1) ett informationsmöte med elitverksamheterna hålls där Destination Falkenberg
informerar om kriterier och tillvägagångssätt för sponsringen. (2) Elitverksamheterna skickar
in en ansökan innan ett specifikt datum. (3) Destination Falkenberg går igenom ansökningarna
och matchar dessa mot en fördelningsnyckel. (4) Ett beslut tas om hur fördelning av
sponsringspengarna ska ske mellan de olika elitverksamheterna. (5) Destination Falkenberg
träffar elitverksamheterna och diskuterar vad de förväntar sig av sponsorskapet och ett ettårigt
avtal skrivs. (6) Sponsringen genomförs. (7) Återträff och genomgång om avtalet följts.
Fördelningsnyckeln som nämnts under punkt 3 innehåller bedömningskriterier där varje
bedömningskriterie har en koefficient vilket ska resultera i en viss poäng. Alla delpoäng
summerades senare till en slutpoäng. Ett bedömningskriterium kan vara att det ska involvera
Falkenbergs namn i föreningsnamnet eller om de ligger i högsta eller näst högsta serien. Den
slutpoäng som ansökan får jämförs sedan med den totala poängen på alla ansökningar. Den
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andel slutpoängen resulterar i är den andelen av det belopp som kommunen och Destination
Falkenberg delar ut.
Det finns även grundkriterier för att kunna ansöka till denna typ av sponsring. Dessa kriterier
är att de ska vara en del av riksidrottsförbundet och att de ska vara verksamma i Falkenbergs
kommun eller för individuella idrottare gäller det att ha en tydlig koppling till Falkenberg. För
att räknas som elit ska föreningen vara i högsta eller näst högsta serien inom sin idrott och
individuella idrottare ska utmärka sig inom sin idrott.
Kristján menar att det i framtiden skulle behövas läggas till ett jämställdhets kriterium men att
det inte finns något behov för det i dagsläget. Han menar att det inte skulle aktualiseras på riktigt
förrän situationen att ett herr- och ett damlag kommer upp på samma nivå i sin idrott. Han vill
även tillföra bedömningskriterier för ambassadörskap vilket då skulle förklara hur bra deras
platsvarumärke FBG syns i aktiviteter samt bedömningskriterier för engagemangsnivåer på
sociala medier. Han trycker mycket på att föreningarna och idrottarna ska vara goda
ambassadörer för Falkenberg. Förändringar i bedömningskriterierna skulle resultera i att en del
går att räkna ut med rent objektiva värden medan andra bedömningskriterier hade krävt en ren
mediaanalys.
Kristján berättar även att de har en uppföljning där de i sin medieanalys tydligt kan se den
mediala exponeringen och därefter jämföra de olika elitföreningarna mellan varandra.

4.10 Sport Light
Allmänt
Sport Light är ett nystartat företag som jobbar med sponsring. De har inriktat sig på damfotboll
och kontaktar dessa elitklubbar för att hjälpa dem med deras sponsring. De erbjuder
fotbollsklubben att ta över allt ansvar för sponsringen och lovar att de minst bibehåller samma
summa pengar utan att det kostar något för dem. Sport Light söker därefter mer sponsorer åt
klubben och upp till en viss summa behåller Sport Light pengarna som kompensation, och allt
som överstiger den gränsen delas femtio-femtio mellan klubben och Sport Light. Detta förklarar
Marcus Weidenlöv, försäljningschef, under en besöksintervju.
Sport Light skiljer sig från de övriga respondenterna då fokuset med intervjun var att få prata
med en expert inom området för att kunna stämma av validiteten med vad övriga respondenter
sagt om sin sponsring. Svaren från Sport Light kommer att delas in i samma kategorier som
övriga respondenter.
Motiv
Motiven till att sponsra enligt Marcus är egentligen två, antingen sponsrar man med hjärta eller
hjärna och motivet han vill se i sponsring är att företagen ska växa sina egna affärer och att de
ska sponsra för att tjäna pengar. Att utnyttja sponsring som en investeringsmetod.
“De flesta småföretag fattar inte att sponsring kan vara en investering... de tror att sponsring
är att man skänker pengar för att man har lite pengar över”.
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Marcus förklarar vidare att sponsring borde vara en investering där företag får tillbaka pengar
och att sponsring har förändrats genom tiden. Förr handlade det mer om att vara snäll, men nu
ligger fokus på att tjäna pengar för företagen och att det ska bli en “win-win” situation för både
föreningen och företaget. Idag försöker stora företag att göra planer och uträkningar för värdet
av sponsring men Marcus menar på att det fortfarande saknas kunskap om det.
Värde
Det värde som företag vill få ut av sin sponsring är i all enkelhet att växa sina affärer och få ut
ett större värde än vad de lägger, enligt Marcus. För att göra detta krävs det att företaget
aktiverar sitt sponsorskap och varumärke genom att jobba tillsammans med de föreningarna
som företagen sponsrar. Exempelvis kan företag utnyttja medlemmarna i föreningen just för att
aktivera sitt sponsorskap och varumärke genom att exempelvis göra en video i
marknadsföringssyfte med föreningens medlemmar, eller liknande aktiviteter.
För att skapa ett bättre värde handlar det om att inte sponsra det som alla andra gör utan att
tänka utanför boxen. Marcus beskriver ett exempel där ett företag kan köpa ett damfotbollslag
i OBOS Damallsvenskan för 1,5 mkr och för samma pengar i ett herrlag får företaget endast
reklam på strumporna. Det ger mer exponering och skapar ett bättre värde att vara
huvudsponsor åt ett damfotbollslag än att vara på strumporna på ett herrfotbollslag. Där får
företaget ut ett mycket bättre värde för pengarna.
Marcus säger också att de flesta företag inte räknar ut värdet av sin sponsring utan att det är
först de större företagen som sponsrar flera miljoner kronor om året som faktiskt räknar ut
värdet av sponsorskapet. Företagen glömmer också bort att de faktiskt köper rättigheter till att
använda föreningens namn och det är någonting som företagen behöver bli bättre på att
marknadsföra. Marcus menar att både klubbarna och idrottsföreningarna ska vara vinnare på
sponsorskapet.
“Viktigt att utbilda företag om affärsnyttan av sponsring som är sjukt stor.”
Sport Light hade ett samarbete med Volkswagen Kungsbacka där de fick i uppdrag att sköta all
Volkswagens sponsring. Som en del av sponsringen till en fotbollsklubb delades det ut en en
kupong till alla barn som tränade fotboll som de skulle ta med hem till sina föräldrar. Dels var
det en fribiljett på en hemmamatch, men också en kupong för att provköra en Volkswagen bil.
Om de provkörde en bil fick de istället ett årskort för alla hemmamatcher och den kostnaden
stod Volkswagen för, som en form av aktivering av sponsringen. Resultatet av kupongerna blev
30 sålda bilar på en månad för Volkswagen, till en kostnad av några årskort hos det lokala
fotbollslaget. Vidare poängterar Marcus att idrottsföreningarna aldrig är säljare utan är en
förmedlare av trafik som företagen måste betala för.
Marcus förklarar att när de rekryterar sponsorer till föreningarna tar de hänsyn till vad
föreningen har för andra sponsorer. Han säger att de olika signalvärden som föreningarna
skickar ut påverkar vilken hänsyn som tas till sponsorskapet. Han beskriver vidare att
exempelvis IKEA, som är en kedja vars produkter alla ska ha råd med jämfört med Rolex som
är mer exklusivt och få faktiskt har råd med, skickar olika signalvärden och av den anledningen
skulle vara omöjligt i teorin att ha dessa sponsorer jämte varandra.
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Beslutsprocess
Marcus berättar hur han önskar att beslutsprocessen ser ut hos företag och den ser ut enligt
följande: budgetering, projektering, planering och genomförande. I beslutsprocessen är det
också viktigt att företagen har mål, motivation resurser, kompetens och en handlingsplan för att
få ut så mycket affärsnytta som möjligt av sponsringen. I dagsläget är det vanligt att företag
bara har en beslutsprocess med enbart budgetering och genomförande och missar därmed två
viktiga faser. Företagen måste bli bättre på att sätta sig ner och tänka igenom vad de vill få ut
av sponsringen, alternativt ta hjälp av sponsringsexperter. Marcus menar även att föreningar
behöver bli bättre på att utvärdera sponsorskapet och inkluderar det i sin cykel under säsong
innan budgeteringen för nästa år genomförs och efter säsong.
Om det är ett litet belopp en förening ansöker om så kan oftast VD:n säga ja eller nej direkt,
men om det är ett större belopp diskuteras det oftast med en marknadsgrupp eller motsvarande.
Det är inte heller ovanligt att större företag som sponsrar mycket endast träffas ett par gånger
om året för att gå igenom sponsringsansökningar.
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5. Analys och diskussion
Följande kapitel kommer att innehålla en analys och diskussion som är indelad i tre
huvudteman; motiv, värde och beslutsprocess. Varje tema kommer att analyseras enskilt och
avslutningsvis presenteras med en modell. Respondenternas svar kommer att jämföras med
varandra och sedan ställas mot teorin för att identifiera likheter och skillnader med existerande
forskning kring sponsring.

5.1 Motiv
Motiv och värden har delats in i fyra huvudkategorier, anställda, affärsutbyten, exponering och
samhällsengagemang. Under dessa huvudkategorier har även andra motiv och värden
identifierats.
Anställda
Motivet anställda har två huvudsakliga underkategorier, intern stolthet och rekrytering. De olika
företagen har i sin tur olika definitioner på dessa begrepp. För PEAB innebär intern stolthet att
anställda ska känna sig stolta över att vara på sin arbetsplats. Bendt Bil förklarar att det känns
bra för alla på Bendt Bil, vilket också är en form av intern stolthet. Serneke är med och sponsrar
anställdas föreningar då de vill skapa en attraktiv arbetsplats vilket gör att rekrytering blir en
underkategori till anställda. Dessa olika förklaringar har alla kategoriserats under intern stolthet.
Att känna stolthet över sin arbetsplats stämmer även överens med studierna från Grimes och
Meenaghan (1998), Edwards (2015), Hickman, Lawrence och Ward (2005) och Demirel, Fink
och McKelvey (2018) som alla har samma uppfattning om att sponsring skapar stolthet, bättre
motivation till att prestera bättre, skapa en bättre kundnöjdhet och att det går att använda
sponsring som en intern marknadsföring för att engagera personalen. Att engagera personalen
var även viktigt för Handelsbanken i Halmstad och SEB Halmstad, även om de inte direkt
nämnde att intern stolthet var ett motiv.
Affärsutbyte
Att sponsra med hjärnan handlar om att se sponsring som en investeringsmetod där företagen
ska använda sponsring för att växa sina affärer och tjäna pengar förklarade Marcus från Sport
Light under intervjun. Det kan kopplas till Fyrberg och Södermans (2009) första motiv till
sponsring, ROI, som är ett affärsmässigt mått på hur mycket pengar som företag får tillbaka på
sin investering. Av alla företag som intervjuades var det få som faktiskt räknade ut värdet på
sponsring, vilket kommer att analyseras mer i nästa kapitel, men däremot var det några som
nämnde att affärsutbyte var en viktig del av sponsring. Hotell Tylösand, Bendt Bil, och SEB
har alla nämnt att vara medlem i diverse nätverk i Halmstad är något som gynnar dem då de får
chans att träffa potentiella nya kunder. Handelsbanken i Halmstad nämner också nätverken som
en viktig del i sponsringen och ser även det som ett affärsutbyte och även SEB ser nätverken ur
ett affärsperspektiv. Serneke har också affärsdrivande som ett av sina motiv men för dem
handlar det inte om att vara med i ett nätverk, utan att samarbeta med idrottsföreningar för att
skapa nya affärer för företaget. Exemplet togs upp i empirin där de har gått ihop med
Brommapojkarna mot kommunen för att få utveckla området kring deras idrottsanläggning. Det
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gynnar både Brommapojkarna och ger Serneke ett uppdrag som de tjänar pengar på. Trots
omfattande sökningar av tidigare forskning har det inte funnits något bidrag kring att nätverk
är ett viktigt motiv till sponsring. Det som funnits har handlat ytterst lite om ROI som nämnts
ovan, men inget mer än det.
Exponering
Varumärke var också ett motiv som var nämnt många gånger och även här har olika företag
olika syn på vad motivet varumärke betyder för dem. För Hotell Tylösand innebär sponsring
med motivet varumärke just att stärka sin image och sitt varumärke genom att synas med
utvalda föreningar som stärker deras varumärke. Handelsbanken i Halmstad jobbar precis som
Hotell Tylösand med att stärka det lokala varumärket men genom att marknadsföra personalen.
Det är viktigt för Handelsbanken i Halmstad att personalen är engagerade i sponsringen och är
ute på plats, vilket i sin tur också kan leda till träff med potentiella kunder. PEAB har inte listat
varumärke i just det ordet som ett viktigt motiv men däremot är det viktigt för dem att synas på
alla orter, vilket handlar just om brand exposure som Hessling Hessling, Åsberg och Roxenhall
(2018) studerat. Serneke, Falkenberg Destination och Bendt Bil har också uppfattningen om att
det ökar det marknadsmässiga värdet och varumärkeskännedomen att synas ute i samhället på
olika sätt, “Syns man så finns man” (Marcus Johansson, Bendt Bil, Personlig Kommunikation,
2019-03-07). För Destination Falkenberg handlar det om att sprida kunskap om deras
platsvarumärke FBG. Det går även i linje med Tyrie och Ferguson (2013) som funnit i sin studie
att exponering och synlighet är viktiga motiv för företag när det kommer till sponsring. Atilgan,
Aksoy och Akinci (2005) förklarar att lojalitet är en viktig faktor när det kommer till varumärke
och att det kan sänka marknadsföringskostnader, stärka marknadsandelarna och vara ensamma
på marknaden. Detta är dock ingenting som har företagen har uppmärksammat under
intervjuerna.
Samhällsengagemang
Företagen har olika synsätt på vad samhällsengagemang innebär. För PEAB innebär det att de
tar ett samhällsansvar genom att hjälpa till att bygga upp samhället, inte bara genom att bygga
faktiska byggnader, utan att bygga upp det sociala i samhället i form av gratis fotbollsträningar
eller subventionerad idrottsutrustning. Bendt Bil anser också att det är viktigt att ge tillbaka till
samhället, vilket är anledningen till att de sponsrar alla idrottsföreningar i Halmstad som har
mer än 50 medlemmar. De anordnar också en minifotbollscup på Bendt Bil som en del av
samhällsengagemanget. Likt Bendt Bil så anlägger Serneke också minifotbollsplaner i utsatta
områden tillsammans med IFK Göteborg, just för att göra samhället till en bättre plats. Att ta
samhällsansvar stämmer väl överens med Dean (2002) som i sin studie poängterar att det finns
två motiv till sponsring, varav det ena är just att företag ska ta sitt samhälleliga ansvar.
Goodwill var också ett motiv som nämnts många gånger av de olika företagen. Hotell Tylösand
beskrev det som att göra en god gärning, Bendt Bil säger att det värmer i hjärtat och känns bra
för alla på Bendt Bil och Handelsbanken i Halmstad använder just begreppet goodwill. För
Serneke är det ägaren som vill sponsra för att må bra men Martin som är sponsoransvarig har
jobbat fram en ny strategi för sponsring och då är inte goodwill ett av motiven, Dean (2002)
som i första stycket förklarades har en tvådelad motivering till sponsring menar att goodwill är
det andra motivet till att sponsra och att företag gör det för att få en bättre image. Inget av de
intervjuade företagen som angav goodwill som ett viktigt motiv uttryckte att det var för att få
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en positiv image förutom Hotell Tylösand som angav just att stärka både varumärke och image
var viktigt för dem när det gäller sponsring. Hessling, Åsberg och Roxenhall (2018) beskriver
i sin studie att skapa en positiv image av företaget är ett motiv men de nämner ingenting om
goodwill, vilket även Fyrberg och Söderman (2009) gör. Marcus från Sport Light förklarade att
det finns två motiv till att sponsra; hjärta eller hjärna, och när företag väljer att sponsra med
motivet goodwill så är det hjärtat som styr.
Modell
Modellen nedan är indelad i de fyra huvudkategorierna som presenterats. De har vidare
underkategorier som företagen nämnt varit viktiga för dem. I slutändan mynnar det ut i om
motiven sker med hjärta eller hjärna. Från modellen kan det utläsas att de flesta kategorierna
faktiskt slutar i motivet hjärna vilket är ett viktigt fynd för att kunna påvisa att sponsring ska
ses som en investeringsmetod.
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Motiv för företag att sponsra.

5.2 Värde
Anställda
Det finns tre olika värden som är kopplade till anställda. Dessa är intern stolthet,
personalförmån och rekrytering. Syftet med dessa värden är att öka och behålla kompetens samt
att öka trivseln. Intern stolthet är viktigt främst för PEAB där det för dem är viktigt att kunna
bidra till många olika föreningar så att deras anställda ska kunna vara stolta över något de
stödjer. Falkenberg Energi värdesätter att de får något tillbaka som någon form av
personalförmån och som de då kan lämna ut till sina anställda. Både Serneke och Danir talar
om att de ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare. I Danirs fall så är detta värdet viktigt då de
arbetar till stora delar med konsulting. För Danir är det även viktigt att kunna påverka. Danir
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har inte samma syfte som Red Bull (Homberg, 2015, 29 juli) att föra samman idrottsföreningar
och företag. I Danirs fall handlar det mycket om att kunna påverka genom ett
samhällsengagemang och att personal ska kunna engagera sig i idrottsföreningarna vilket kan
ses som intern stolthet.
Affärsutbyte
Affärsutbyte handlar till stora delar om att bygga nätverk och att skapa samarbeten. Detta är då
i syfte att skapa affärsrelationer vilket används en hel del, främst av Serneke, SEB och
Handelsbanken. Denna typ av sponsring är enklast att utvinna ur de stora idrottsföreningarna
då de har officiella nätverk som företagen kan kliva in i. Däremot kan det finnas nätverk i de
mindre idrottsföreningarna men att de ser ut på ett annat sätt. Dessa nätverk kan bestå av bland
annat föräldrar vilket SEB poängterade kan skapa kontakter och nya kunder med hjälp av sitt
engagemang i idrottsföreningarna. Serneke använder sig även av samarbeten med
idrottsföreningar för att skapa affärer, där de med Brommapojkarna samarbetade för att Serneke
skulle få bygga och utveckla i deras område i anknytning till deras träningsanläggning. Syftet
med detta värdet är att skapa affärsrelationer.
Exponering
Exponering var det vanligaste värdet bland respondenterna. För företagen handlar det om att
synas med sitt varumärke. De behöver synas med varumärket för att skapa en kännedom eller
få rätt associationer till varumärket. För Serneke är det viktigt att många personer ska få en
första kontakt med loggan och varumärket Serneke och för dem är det viktigt att skapa en
kännedom om att de finns. Tidigare studier visar att medvetande om varumärket, vilket är en
komponent i kännedomen, är viktigt för att skapa en första intention för fans att köpa sponsorns
produkter (Biscaia et al, 2013a; Keller, 1993). Men att bara visa varumärket kan begränsa värdet
av sponsringen. Det kan bli så att hinder som Biscaia et al (2017) beskriver kan komma upp
mellan sponsringen och att exempelvis Sernekes tjänster köps. Om hinder uppkommer kan det
få negativa effekter på värdet av sponsringen. Det är många av respondenterna som säger att ett
värde är att bygga varumärket och genom sin exponering så kan de skapa associationer i och
med att de väljer ut vilka idrottsföreningar det vill sponsra.
Samhällsengagemang
Samhällsengagemanget är viktigt för företagen. Samhällsengagemang ger ett värde av att skifta
varumärkets styrka eller att skapa goodwill för företaget. Detta kan göras genom att
associationer knyts till sponsorskapet och som direkt eller indirekt kan bli kopplat till
varumärket och företagets image. PEAB talar om att de vill vara en trovärdig och hållbar aktör
medan Bendt Bil talar om att vinna en plats i människors hjärtan. Bendt Bil talar även mycket
om att synas på ungdomars overaller vilket är en del av deras samhällsengagemang. Att
ungdomar även använder sina overaller utanför träningar och event gör att de kan exponera sitt
varumärke även då och skapa associationer till sitt företag både under och utanför träningar och
event vilket även Bescaia et al (2017) nämner som en viktig faktor.
Handelsbanken, SEB och Hotell Tylösand pratar om att stärka eller bygga varumärket och
företagets image där det för Hotell Tylösand är viktigt att de ska kunna identifiera sig med
idrottsföreningen som de sponsrar. Både Bendt Bil och Handelsbanken trycker på att de vill få
människor att associeras som en vän till företaget och att det då skapar affärsmöjligheter.
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Det finns ägare som bara vill hjälpa till i samhället vilket inte alltid ger något större värdet åt
företaget utan sponsringen får stora värden för individen som ägare vilket kan ge en
tillfredsställelse av vetskapen att företaget har hjälpt samhället.
“Det finns föreningar där man känner att man vill vara med och stötta och vi vet att vi inte
får någonting tillbaka egentligen, mer än att vi känner att vi gör en god gärning och det är
nog så bra många gånger.” (Elisabeth Haglund, Hotell Tylösand, personlig kommunikation,
2019-02-28)
Hänsyn till övriga sponsorer
De flesta företagen menar att de inte tar någon större hänsyn till övriga sponsorer i
idrottsföreningar. Vissa gillar dock inte att deras logotyper sitter precis jämte en konkurrents
logotyp. Bendt Bil ser det som mer viktigt att vara “först på bollen” när de refererar till att de
syns på i stort sett alla idrottsoveraller som ungdomarna bär lokalt. Serneke har inte heller några
problem med att konkurrenter syns i samma idrottsförening men menar att de inte kan vara på
samma nivå. Är Serneke en av huvudsponsorerna till en idrottsförening så kan inte en annan
konkurrent vara en av de andra huvudsponsorerna. Att inte ha exklusiviteten är något som skulle
kunna påverka värdet av sponsringen i en negativ riktning. Biscaia et al (2017) menar att
exklusivitet är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Davies et al (2006) menar att som sponsor få
exklusivitet till ett lag kan få negativa effekter för hur rivaliserande fans ser på varumärket.
Sport Light menar att det handlar om att inte göra samma sak som alla andra för att skapa värde.
Slutvärde
Det viktigaste värdet som Biscaia et al (2017) beskriver är att företagens produkter ska köpas.
Att produkter ska köpas nämns inte av respondenterna med exakta ord, däremot så syftar de på
värden som företagen nämner till att deras produkter i slutändan ska köpas. Sport Light menar
att sponsring handlar om att få ut ett större värde än det engagemang och pengar som företagen
lägger in i idrottsföreningarna. Dock menar de att det är få företag som räknar ut värdet och att
det oftast är när företagen sponsrar med totala budgetar på miljonbelopp som de börjar räkna ut
värdet. De menar att företagen behöver utbildas i affärsnyttan med sponsring och att de inte
alltid inser att de som företag köper en rättighet.
Det har även visat sig i teorin att det funnits likheter mellan motiv och värde. I empirin har
skillnaden mellan motiv och värde visat sig vara mindre då det i många fall varit så att värdet
också är motivet, i vissa fall med samma begrepp i andra fall med nytt begrepp. Motiv har
identifierats som det företagen vill att sponsringen ska generera och värde blir det faktiska
resultatet av vad sponsringen genererade.
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Modell
I modellen nedan är första raden efter värde de fyra huvudkategorierna. Raden till höger är vad
företaget vill påverka. Den tredje raden handlar om hur dessa värden yttrar sig. De sista två
boxarna är de två olika riktningarna som sponsring kan ta, antingen är företagen ute efter att
sälja mer eller så är företagen ute efter att hjälpa till, vilket bara yttrar sig i en tillfredsställelse
för ägare eller företag. Att sälja mer kan även det ge en tillfredsställelse för ägare och företag.
Det kan illustreras med vad Sport Light säger, att det finns två sätt att sponsra, där ytterkanterna
antingen är att man sponsrar med hjärnan eller med hjärtat
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Illustrering av empirisk insamlad data på beslutsprocessen vid sponsring.

Figur 7 är en illustrering av hur många olika vägval som kan göras i en beslutsprocess vid
sponsring ur ett företags perspektiv genom att samtliga tillfrågade företags “beslutsprocesser”
lagts in i samma bild. Det skapar en stor och komplex modell som är svår att förstå vilket bara
ökar behovet av en enhetlig beslutsprocess. Genom att slå ihop alla intervjuades
beslutsprocesser kommer en generell och enklare modell att presenteras i slutet av detta
avsnitt.
Det är få företag som har en tydlig egen beslutsprocess som de utgår från vid sponsringsbeslut.
De flesta är inte uppstrukturerade men det finns dock vissa likheter mellan de olika företagen
och hur de går till väga. Företagen har även olika ingång till beslutsprocesserna, en del har en
tydlig budget eller policy och riktlinjer för sponsring som kan styra hur deras tillvägagångssätt
och utfall ska bli. Många av företagen har ett tillvägagångssätt även om det inte är uppstyrt och
nedskrivet i en tydlig beslutsprocess.
Starten på beslutsprocessen är tydlig för alla respondenter, det är en första kontakt som tas.
Även i modellerna över kreditgivningen är uppfattningen att processen börjar i en kontakt
mellan företag och kredittagare (Altmans, 1980; Zambaldi et al, 2011; Chakravarty och
Yilmazer, 2005). I de flesta fall är det idrottsförening som tar kontakt med företaget och de
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flesta respondenterna menar att det ofta kan bli ett nej redan i det här stadiet. Undantag finns
dock och PEAB berättar att de aktivt kan söka upp idrottsföreningar ifall de har ett gap i sin
sponsring. Även Serneke talar om att de söker upp föreningar i olika delar av landet där de
saknar exponering vilket kan bero på att sponsring är deras största marknadsföringskanal. Det
som ligger till grund för detta beror troligtvis på hur de använder sponsorskapen och vilka
värden de eftersträvar. Likt Serneke och PEAB som kan söka efter idrottsföreningar att sponsra
så har det i denna studie även funnits exempel på att bankerna SEB och Handelsbanken aktivt
kan söka efter kredittagare genom sponsringsnätverk som finns runt vissa idrottsföreningar.
Fried och Hisrich (1994) menar att riskkapitalister oftast redan känner eller har en referens i sitt
kontaktnät till den entreprenören som vill ha riskkapital. Detta tillvägagångssätt
överensstämmer till viss del med SEB i Halmstad då de oftast har en anställd som är engagerad
i den idrottsföreningen som söker sponsorskap vilket kan ses som ett internt kontaktnät för
sponsringsengagemanget.
Under eller efter kontakten med föreningarna sker oftast ett slags informationsutbyte,
diskussion eller möte, där det handlar om att göra en första presentation av vad sponsorskapet
ska innefatta. Det är först i steg 4 och 5 i Fried och Hisrichs (1994) modell över riskkapitalister
som liknande möte och diskussioner sker och är ofta mer omfattande. Det kan bero på bland
annat att storleken av sponsringsavtalen och vikten som läggs på sponsringen inte är av samma
tyngd, utan att det är viktigare för riskkapitalister att investera i rätt bolag. I bankers
kreditgivningsprocess sker informationsutbytet direkt när ansökan om lånet görs i steg 1
(Chakravarty och Yilmazer (2005), Altman (1980).
Fried och Hisrich (1994) säger i sitt andra steg av sin modell att de finns kriterier för vilka och
vad de investerar i och detta har visat sig finnas i många företag som beslutar om sponsring
även om de inte är nedskrivna. Bendt Bil sponsrar ungdomar och PEAB, Destination
Falkenberg, SEB och Falkenberg Energi har alla riktlinjer eller policys som de följer. I och med
att de har tydliga policys i Falkenberg Energi och PEAB har de ingen större diskussion så här
tidigt. De eftersträvar istället att en ansökan skickas in och då kan de ta ställning till ansökan
efter deras respektive policy, därefter kan de då ta en diskussion om innehållet med föreningen
eller efterfråga kompletteringar till ansökan. Destination Falkenberg har ett liknande synsätt där
de matchar ansökan mot en policy och vissa bedömningskriterier för att se vilken summa som
de kan bidra med till respektive elitidrottsförening som ansöker om deras sponsring. Att företag
matchar ansökningarna mot policys är en form av bedömning på en ansökan och kan då liknas
vid att det finns bedömningskriterier i Altmans (1980) andra steg i sin modell alternativt credit
scoring system i Zambaldi el al (2011) modell.
En direkt jämförelse mellan olika sponsorskap likt Fried och Hisrichs (1994) tredje steg med
jämförelse mellan affärsplaner finns inte på ett tydligt sätt bland respondenterna med ett
undantag. Destination Falkenbergs jämför elitföreningar med varandra för att ge ut en andel av
sin sponsringsbudget och gör en utvärdering efteråt. Det kan även hävdas att när företag
matchar ansökningar mot sin policy så jämförs de samtidigt mot andra föreningar till en viss
del och vissa företag indikerade i intervjuerna att de jämförde rimligheten i sponsringsbeloppen
till de olika föreningar men inte på samma strukturerade och tydliga sätt som Destination
Falkenberg gör.
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Vidare är det någon på företagen som tar beslut om de ska sponsra eller inte och då enligt
företagets olika riktlinjer och motiv. Detta beslut tas av personer i olika roller. Vissa företag
som Serneke och Bendt Bil har sponsringsansvariga där det ingår i deras arbetsroll inom
marknadsföring. I andra företag läggs sponsoransvaret på VD:n eller kontorschefen. En tredje
variant är att ha ett sponsringsråd som alla beslut ska gå igenom som i PEAB eller en
kommunstyrelse som i fallet för Destination Falkenberg. Detta förekommer även i Zambaldi et
al (2011) studie där de har olika kommittéer som tar beslut över kreditgivningen. När det är
individer som har sponsoransvaret själva så förekommer det ofta diskussioner med kollegor
eller avdelningar för att bolla idéer och ta rätt beslut, ofta beror detta på storleken av
sponsorskapet hur mycket annan personal engageras. De riktigt stora sponsorskapen förklarar
bland annat Serneke att det blir en ledningsfråga och då tar de besluten.
Alla företag skriver i stort sett avtal på alla sponsorskap. Det finns undantag vid de minsta
sponsorskapen där det räcker för bland annat Hotell Tylösand och SEB i Halmstad att få en
faktura som bekräftar vad sponsorskapet innefattar för åtagande och värde. Serneke menar att
det är viktigt för dem att det tydligt framgår vad som ingår i sponsorskapet på fakturan. Detta
för att kunna få sponsringen skattemässigt avdragsgill och då behöver de kunna visa på att de
får något i utbyte för sin sponsring.
Det sista steget i Fried och Hisrichs (1994) modell handlar om kontraktsskrivning och
överföring av pengar. Denna del av processen kan kännas lite mer konkret i ett sammanhang
mellan riskkapitalister och entreprenörer då de vill ha utdelningar och ett utökat värde för en
exit i framtiden. Inom sponsringen är detta mer diffust. Likheter är att det överförs en summa
pengar till en idrottsförening men vad värdet är som företagen vill få ut av sponsorskapet kan
visa sig vara mer diffust och utifrån denna studie har de visat sig att beslutsprocessen inte
behöver vara slut vid det här stadiet för sponsring. Detta då alla respondenter på ett eller annat
sätt sagt att de oftast sponsrar samma förening nästkommande år.
När avtalet är påskrivet så ska sponsringen genomföras för alla företag. I vissa fall så har även
företagen åtagit sig ansvar i samband med avtalet. Det kan handla om att Serneke ska anlägga
de planer de sagt de ska göra eller att Hotell Tylösand, SEB i Halmstad och Handelsbanken i
Halmstad engagerar sig i nätverken som ingått i deras sponsorskap.
I Altmans (1980) tredje steg, uppföljning av lånet, finns kopplingar som kan dras till
sponsringen. I kreditigvningsmodellen sker uppföljning mitt under processen medan svaren
från respondenterna visar att uppföljningen sker efter att sponsringen är genomförd istället för
under själva sponsringen. Sport Light skulle i sin önskade beslutsprocess se att uppföljning ska
finnas med både under och efter genomförandet av sponsringen. Uppföljningen varierar mellan
företagen. Detta kan bero på hur mycket engagemang och pengar som läggs in i sponsringen.
Bland annat jämför Handelsbanken i Halmstad sponsringsbeslut som att besluta om vilken fika
som ska köpas in. Handelsbanken i Halmstad menar att de inte har någon större uppföljning
utan hör sig mest för om det är någon som noterat att de är med och sponsrar och om det som
står i avtalet gjorts.
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Att se över om det som står i avtalen har följts är det vanligaste bland respondenterna. De som
har större sponsorskap såsom PEAB, Destination Falkenberg och Serneke gör en större
uppföljning av sina sponsorskap. Serneke talar om att de ibland skruvar på avtalet under
pågående avtal om det gynnar de båda parterna. PEAB tittar på om avtalen följts och om
sponsorskapen matchat deras policy. PEAB och i en viss grad även SEB i Halmstad
sammanställer sina sponsorskap och gör en årlig rapport och framhäver de lyckade och bra
sponsorskapen de haft under året. Destination Falkenberg menar att de gör uppföljningen noga
och gör en medieanalys där de tydligt kan få ut vad för exponering som de fått i sina
sponsorskap och jämför dessa mellan varandra. Återbetalning som Altman (1980) syftar till i
kreditgivningen är också viktig i sponsorskap men istället för att pengar återbetalas så ska
idrottsföreningarna utföra prestationer och försöka uppfylla de värden som företagen
eftersträvar och som är inskrivet i avtalet.
De flesta sponsorskap genomförs även året därpå. I de fall som det diskuteras om längre avtal
än ett år är uppfattningen att det görs någon form av uppföljning eller avstämning varje år. I de
fall som sponsringen inte fortlöper för SEB i Halmstads beror det oftast på grund av deras
förlorade engagemang i idrottsföreningen.
Sport Light har en önskad beslutsprocess för hur sponsringen ser ut. Beslutsprocessen ska börja
i en budgetering långt innan sponsringen genomförs och från den göra en projektering vidare
till en planering och sedan genomföra sponsringen. De menar att företaget och idrottsföreningen
ska utvärdera både under och efter säsongen och se denna beslutsprocess som en ettårs cykel
och upprepa den varje år. Sport Light menar att företagen oftast gör en snabb budget och att
genomförandet av sponsringen sker direkt, vilket delvis överensstämmer med den uppfattning
som empiriinsamlingen ger. De menar också att utvärderingen behöver förbättras. Från
respondenterna finns det tydliga tendenser till att utvärderingen är bristfällig och att det där
finns förbättringsmöjligheter bland företagen.
Sport Light ser även viktiga faktorer som ökar chanserna till en lyckad beslutsprocess. De
menar att det är viktigt att ha mål, motivation, resurser, kompetens och en handlingsplan och
att det är vanligt att någon faktor saknas. Ur empirin visade det sig att vissa delar saknas bland
företagen och där är avsaknad av en riktig handlingsplan det tydligaste. Företag som försöker
bygga upp en typ av handlingsplan är Serneke och Destination Falkenberg som är i
utvecklingsfas medan PEAB har kommit lite längre med hur de ska jobba. Det märks tydligt att
SEB i Halmstad har tänkt på en faktor som resurser. De märks då de ofta avslutar sponsorskap
när deras engagemang inte finns kvar i idrottsföreningen.
I en beslutsprocess för att få till ett sponsorskap menar de flesta respondenter att
kontaktpersonen i föreningarna har en ytterst liten betydelse utan själva föreningen är det som
är det viktiga i sammanhanget. SEB i Halmstad, Hotell Tylösand och Danir menar att personen
alltid har en betydelse men att det är idrottsföreningen som är det viktigaste. Danir menar vidare
att det beror på storlek av idrottsförening och att ju mindre idrottsförening som personen
företräder ju större betydelse har personen. Ulvenblad (1994) säger att det finns egenskaper
som är viktiga när personen bedöms. Egenskaperna skulle i många fall kunna vara viktiga i en
sponsorsprocess. Denna studie har inte haft personbedömning som det specifika fokusområdet
så det skulle behövas utforskas mer inom sponsringen. Ulvenblad (1994) menar även att
personbedömning är viktigt då det trots allt är den personen som är ansvarig att förvalta
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pengarna vilket inte skulle vara helt främmande i sponsorsammanhang då det oftast är den som
tar kontakt som även ska se till så idrottsföreningens åtagande genomförs. SEB i Halmstad och
Handelsbanken i Halmstad menar även att personen är viktigare i kreditgivningen än i
sponsringsprocessen. Personen borde ha mer betydelse i sponsring då personen framför ska
med sin idrottsförening associeras med företagets varumärke och då borde det med den
tankegången vara en större del i bedömningen av sponsorskapet än vad respondenterna säger i
dagsläget.
Båda bankerna SEB i Halmstad och Handelsbanken i Halmstad ser sponsring och kreditgivning
som helt olika saker och helt olika processer. Handelsbanken i Halmstad menar att de är
leverantörer av pengar till verksamheter. Båda bankerna tar upp att de tydligt styrs av en
banklag vilket gör att de måste ha tydliga processer då de inte får dela ut pengar till personer
och företag som de inte tror kan betala tillbaka. Även om det finns regler kring aktivering och
hur avdragsrätten funkar kring sponsringen så blir uppfattningen som kan fås från bankerna att
banklagen är mycket striktare, tydligare och uppstyrd. SEB i Halmstad menar att kreditgivning
endast sker med hjärnan och sponsring är med både hjärta och hjärna. Handelsbanken i
Halmstad beslutar i kreditgivningen bara på affärsmässiga grunder och sponsringen drar
Magnus en liknelse med att handla fika.
Beslutsprocess Sponsring
Denna studie har resulterat i följande modell för beslutsprocessen vid sponsring.

Identifiera motiv
och önskade
värden
Utvärdering och
identifiering av
värden

Kontakt med
förening

Genomförande
och kontinuerlig
uppföljning

Diskussion och
förhandling

Planering för
genomförandet

Avtalsskrivning
Figur 8

Cyklisk modell över företags process vid sponsringsbeslut.

Eftersom att Sport Light har haft en cyklisk beslutsprocess i sin önskade process och att de
övriga respondenterna har nämnt att de oftast sponsrar samma idrottsförening året efter så har
även denna modell blivit cyklisk. Detta istället för att starta beslutsprocessen vid en kontakt och
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avsluta den när sponsringen ska genomföras. Figur 8 är en nedkokad modell av figur 7 som
inledde avsnittet och denna modell är mer översiktlig och lättarbetad.

Steg 1 handlar om att hitta motiv till varför företaget ska sponsrar och vad företaget vill få ut
av att sponsra samt vilka möjligheter företaget har att sponsra i form av engagemang, kunskap
och pengar. Detta är till för att underlätta beslutsprocessen framöver och att det vid ett tidigare
skede ska vara tydligt att avslå vissa sponsringsansökningar direkt om de inte uppfyller
motiven.
Steg 2 är att skapa en initial kontakt mellan företag och idrottsförening. Det vanligaste fallet är
att en idrottsförening tar kontakt med företaget. Om syftet däremot är att se sponsring som en
affärsmässig investering så borde företag söka upp idrottsföreningar också. Detta för att
företaget ska hitta bästa möjliga samarbetspartner för att stärka både sitt företag och
idrottsföreningen.
Steg 3 är att diskutera och förhandla om sponsringens innehåll, genomförbarhet och rimlighet.
Detta steg är nödvändigt för att skapa en förståelse för vad båda parter vill åstadkomma med
sponsringssamarbetet. Genom förståelsen så kan det bli lättare att förhandla fram rimliga
åtagande från respektive part.
Steg 4 är att skriva avtal mellan parterna. Detta avtal är viktigt för att kunna göra en uppföljning
men även veta vilka åtagande respektive part ska göra.
Steg 5 är att göra en planering för det faktiska genomförandet av sponsringen. Detta steg är
delvis beroende av vilka förpliktelser företaget har. Ska företaget bara betala in en summa
pengar mot att idrottsföreningen fixar en skylt som de har på sin arena behövs ingen planering.
Däremot behövs planering om ett nätverk är en del av sponsringen, då handlar det för företaget
om att bestämma vem eller vilka av de anställda som ska närvara vid nätverket och vad de ska
göra där.
Steg 6 är att kontinuerligt följa upp sponsringssamarbetet. Frågor som företaget kan ställa sig
är: Följer idrottsföreningen sina åtaganden? Följer vi som företag våra åtaganden? Finns det
förbättringspotential vilket kan ändras och gynna båda parter under pågående avtal? Det handlar
även om att fånga upp värdet som kommer från sponsringen. Att fånga upp värdet kan vara att
aktivt delta i de nätverk som företaget är involverade i, att företaget på ett eller annat sätt
utnyttjar den ökade exponeringen som tillkommit i och med sponsringen eller att utnyttja den
rättigheten som finns att förknippa sig med idrottsföreningen.
Steg 7 handlar om att utvärdera sponsringssamarbetet. Följdes alla förpliktelser från respektive
part? Vilka faktiska värden fick företaget utav sponsringen? Vad kan utvecklas och bli bättre
för framtida sponsorskap? Vilka förändringar hade varit nödvändiga för fortsatt sponsorskap?
Är det här sponsorskapet något som företaget vill ska fortsätta i framtiden?
Alla dessa steg borde på ett eller annat sätt ingå i en beslutsprocess när företag tar beslut och
genomgår sin sponsring. Att det skiljer i insats från företaget i olika sponsorskap påverkar också
hur noga de olika delarna i denna beslutsprocessen utförs. Mycket handlar inom företag att göra
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saker så effektivt som möjligt. Detta leder till att det inte är nödvändigt i varje fall att lägga ner
samma tid och kompetens på varje punkt i beslutsprocessen i de små sponsorskapen som i de
stora.
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6. Slutsatser och implikationer
Kapitel 6 är det avslutande kapitlet för studien och här kommer slutsatser, implikationer samt
förslag till vidare forskning att presenteras. Slutsatserna är uppdelade i motiv, värde och
beslutsprocess. Både teoretiska och praktiska implikationer diskuteras efter slutsatsen och
slutligen förslag till vidare forskning.

6.1 Slutsatser


De motiv som styr företagens beslut att sponsra är: Intern stolthet, samhällsengagemang,
varumärke, goodwill, nätverkande och affärsutbyte.

Motiv till att sponsra skiljer sig mellan olika företag och de fyra vanligaste motiven är intern
stolthet, samhällsengagemang, varumärke och goodwill. Det finns två huvudkategorier som
företag sponsrar med; hjärta eller hjärna. Att sponsra med hjärtat handlar om att sponsra med
motivet samhällsengagemang och goodwill, företagen sponsrar för att vara snälla och att det
ska kännas bra. Att sponsra med hjärnan handlar om att se sponsring som en investeringsmetod
där företagen räknar med att sponsringen ska generera mer intäkter än om de inte hade sponsrat.
Exempel på sådana motiv är affärsutbyte, nätverkande, varumärke och intern stolthet.


Värdet som sponsring skapar och därmed styr företagens beslut att sponsra är:
Exponering, varumärke, intern stolthet, goodwill och affärsutbyte.

Ovanstående kategorier kan kokas ner i ett enda samlat värde, nämligen att sälja mer produkter
eller tjänster till företagens kunder. Genom att se sponsring som en investeringsmetod blir det
lättare för företag att sätta upp mål med sin sponsring och därmed blir det mer naturligt att göra
en uppföljning. Det var inte många företag som gjorde en större ansträngning för att faktiskt
räkna ut värdet av deras sponsringsinsatser. Om företagen börjar att göra mer utvärderingar blir
det tydligare för dem vilken typ av sponsring som genererar någonting och vilken som inte gör
någon nytta alls. Att se sponsring som en investering och ett samarbete kan skapa en win-win
situation där både företaget och idrottsförening får ut ett värde av sponsorskapet.
Studiens författare blev även medvetna under studiens gång att skillnaden mellan motiv och
värden inte var särskilt stor utan det var ofta samma sak men med olika ord. Skillnaden som
identifierades var att motiv handlar om företagets intentioner och önskemål med sponsringen
och värdet är det faktiska utfallet.
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Beslutsprocessen för sponsring ser ut enligt följande:
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Cyklisk modell över företags process vid sponsringsbeslut.

Det kan konstateras att företag tänker olika i vad som ingår i en beslutsprocess. Genom en
analys av empiri och tidigare teori har figur 8 illustrerats. De viktigaste slutsatserna som kan
dras efter analysen är att (1) från denna studie förespråkas en beslutsprocess som är cyklisk då
sponsorsamarbetena var utformade för ett år men genomfördes över en längre tid, (2) att det
inte alltid behöver vara idrottsföreningar som tar kontakt med företaget utan företaget kan även
ta kontakt med idrottsföreningen i syfte att göra det sponsorsamarbetet som gynnar företaget
mest och (3) att vara engagerad som företag i genomförandet och uppföljningen är viktigt för
att få ut så högt värde av sponsringen som möjligt.


Användning av bankers kreditgivningsprocess och riskkapitalisters investeringsmetod.

Bankers kreditgivningsprocess och riskkapitalisters investeringsmetod har legat som grund för
studiens utformning av teoretisk referensram, intervjuguide, empiri och analys. Att använda
dessa två investeringsmetoder har varit relevant för att kunna påvisa likheter mellan dem och
beslutsprocessen för sponsring samt att öppna upp för möjligheten att se sponsring som en
investeringsmetod. I analysen användes de två välkända investeringsmetoderna för att jämföra
sammanställningen från empirin och vissa likheter och skillnader uppmärksammades. Med
hjälp av ovannämnda investeringsmetoder och empiri kunde studiens författare komma fram
till en lättförståelig och överskådlig beslutsprocess för sponsring. Det är även värt att beakta att
SEB i Halmstad och Handelsbanken i Halmstad anser att beslutsprocessen mellan
kreditgivningsprocessen och sponsring inte går att jämföra för de är så olika. Dock visade sig
detta inte riktigt stämma då studiens författare ansåg att det fanns mycket likheter mellan
processerna men att processerna är av olika vikt för bankerna.
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Genom att se sponsring som en investeringsmetod skapas större incitament till att sponsra mer
med hjärnan och lägga ner mer tid på sponsringen. Det är mycket pengar som företagen sponsrar
med, 7.2 miljarder kronor per år, och det blir mycket pengar som går förlorade om
sponsorskapet inte aktiveras. Genom att aktivera sponsringen på rätt sätt och lägga ner mer tid
på att kalkylera och följa upp värden kan det generera mycket mer intäkter för företagen.

6.2 Implikationer
6.2.1 Teoretiska implikationer
Syftet har varit att skapa förståelse för hur en beslutsprocess ser ut när företag hanterar
sponsring. För att göra detta har en modell tagits fram för beslutsprocessen som grundat sig från
bankers kreditgivningsprocess och riskkapitalisters investeringsmetod. Det andra syftet var att
identifiera vilka motiv och värden som styr företagens beslut att sponsra. Det teoretiska bidraget
av studien är en modell för hur en beslutsprocess vid sponsring ser ut samt vilka motiv och
värden som är viktiga för företag och hur dessa hänger ihop. Det har inte funnits modeller för
hur beslutsprocessen vid sponsring ser ut och därmed har det teoretiska bidraget blivit att fylla
detta forskningsgap. Det har däremot anträffats viss forskning kring vilka motiv och värden
som företag anser vara viktiga vid sponsring, dock har denna forskning varit begränsad till en
viss typ av sport eller kultur. Studien har därmed identifierat motiv och värden som är viktiga
för företag generellt, oavsett vilken idrott det rör sig om.

6.2.2 Praktiska implikationer
Denna studie har bidragit till hur en beslutsprocess vid sponsring ser ut från ett
företagsperspektiv. Studien har även bidragit med att visa vilka motiv och värden som företag
anser är viktiga. Dessa modeller som illustrerat beslutsprocess, motiv och värde är i första hand
avsedda att användas av företag så att de kan sköta sin sponsring på ett mer hanterbart sätt.
Företag kan använda den framtagna beslutsprocess modellen för att skapa en ny rutin kring hur
de hanterar sin sponsring från början till slut. I modellen finns det även plats för genomförande
och kontinuerlig uppföljning vilket är viktigt för företagen att göra för att förstå vilket värde
sponsorskapet har genererat. Det sista steget är utvärdering vilket också är av vikt för företagen
att göra, om de inte gör en utvärdering av sponsorskapen är det omöjligt att veta vilket värde
sponsorinvesteringen ger. Det praktiska bidraget till företag är att faktiskt se sponsring som en
investeringsmetod som ska skapa ett värde för företagen och inte vara en stor kostnadspost.
Genom att alla företag dessutom har en lik beslutsprocess blir det lättare för de som söker
sponsorer att anpassa ansökningarna så att de uppfyller företagens krav.
Företagen får även konkreta motiv och värden till varför de ska sponsra och kan därmed dra
nytta av det. Genom att veta varför de sponsrar och vad de vill ha ut av sponsringen blir det
lättare att aktivera sponsringen och få ut det faktiska värdet företaget söker. Det krävs då också
att det görs en uppföljning av sponsringen.
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I andra hand kan även idrottsföreningar, individuella idrottare, event och andra föreningar som
vill skapa kontakt med företag och skapa sponsringssamarbeten använda resultatet i sitt arbete.
Det blir tydligare för dessa grupper vilka motiv och värden som företag söker och kan därmed
presentera sig själv på bästa sätt. Det blir således enklare för både föreningar och företag att
föra diskussioner och samarbeta med varandra när de är medvetna om vad som är viktigt för
företagen som ger ut sponsringen. Det praktiska bidraget till sponsorsökande är att ha
identifierat vilka motiv och värden företag är ute efter när de sponsrar så att föreningarna kan
komma med bra erbjudande som faktiskt skapar värde för företagen.

6.3 Studiens begränsningar och vidare forskning
6.3.1 Studiens begränsningar
Studien har begränsats till att vara ur ett företagsperspektiv. Modellerna som presenterats har
varit på ett övergripande plan. Att studien inte gått in på detaljnivå i delar av modellerna så som
bedömningskriterier är genomtänkt för att bland annat undvika behovet av att anonymisera
respondenterna, vilket eventuellt skulle minska tillförlitligheten till studien.
Bedömningskriterier i detaljnivå kan vara känslig information för företagen att ge ut.

6.3.2 Vidare forskning
Denna studie är gjord ur ett företagsperspektiv för att ge företag mer insikt kring att sponsring
borde användas som en investeringsmetod. Det hade varit intressant för vidare forskning att
studera hur idrottsföreningar ser på sponsring och vad som är viktigt för dem. En sådan studie
skulle leda till att både företag och idrottsföreningar har blivit studerade och det kan i sin tur
leda till ännu bättre förståelse mellan parterna.
För att göra en djupare studie från ett företagsperspektiv hade det varit intressant att studera
företags bedömningskriterier vid sponsring. Är detta någonting företag använder sig av eller är
det någonting som företag inte använder sig av men borde göra? Det hade även varit intressant
att studera djupare hur företag gör sina utvärderingar av sponsorskap och påvisa vikten av att
faktiskt göra det och eventuellt ta fram en sorts modell för hur en utvärdering av sponsring kan
gå till.
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Bilagor
Bilaga 1
Frågor
Företag
Vår D-uppsats handlar om sponsring av ideella idrottsföreningar och vi försöker sträva efter
att ta reda med hjälp av en rad intervjuer på vad det finns för motiv till att sponsra, vilket
värde som företaget får ut av sponsring och hur beslutsprocessen går till från första kontakt
till att företaget sponsrar.
Är det okej att vi använder ditt namn i samband med denna intervju i vår uppsats?

Allmänt:
·

Kan du berätta lite om dig själv och organisationen?

·

Hur ser organisationen på sponsring

·

Vilken roll har du i sponsringsarbetet?

·

Hur ser ni på kommunikation med föreningarna? Får ni uppfattning att de är enkla
att samarbeta med? Får ni uppfattningen om att de har kompetens att förvalta ert
sponsorskap?

Motiv:
·

Varför sponsrar ni?

·

Vem sponsrar ni? AB, Stiftelser, Föreningar, event, organisation?

·

Sponsrar ni många olika eller få och specifika föreningar/lag?

·

Vad vill ni få ut av sponsringen? Vilket värde får ni ut av att sponsra?

·

Har ni kalkylerade värden/nyckeltal som företaget får när ni sponsrar?

·

Hur sponsrar ni? Monetärt/samarbete etc?

·

Har ni en sponsringsbudget? Hur mycket sponsrar ni totalt per år?

Värde:

·

Tar ni någon hänsyn till vad föreningen har för andra sponsorer, hur föreningen
agerar i vissa frågor eller hur ni påverkar föreningen etc?

·

Får ni några direktiv från högre ledning eller ägare om hur ni ska sponsra? → om
ja, skapar det värde för företaget eller skapar det andra värden för ägaren till
exempel?
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Beslutsprocess:
·
·
·

Har ni någon bestämd beslutsprocess för sponsring?
Kan du beskriva hur er process/tillvägagångssätt är från första kontakt till att ni
sponsrar?
Söker ni efter föreningar att sponsra eller är det de som söker upp er som företag?

·

Har ni någon specifik sponsoransvarig roll på företaget? Vem tar beslut om
sponsring? Vem får ta beslut?

·

Hur ser uppföljningen ut? Har ni valt att avsluta sponsorskap av någon
anledning?

Specifikt bank
·

Hur skiljer sig sponsringsprocessen gentemot kreditgivningsprocessen?

60

Markus Thorsson
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Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
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