
 
 

     
    Institutionen för Industriell ekonomi 

Blekinge Tekniska Högskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att kommunicera med sponsorer:  
 

- En studie i hur kommunikationen och relationen 
fungerar mellan Sveriges badmintonföreningar 
och dess sponsorer. 

 
 
 
 
 
 
            Författare: 

Emelie Lennartsson 

Carl Johan Egeman 
 
 
            Handledare: 
 
            Thomas A Michel 
 
 
 
 

 
Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

VT 2014 



Emelie Lennartsson                                                                                                                        Att kommunicera  
Carl Johan Egeman                                                                                                                              med sponsorer 
 
 

 
2 

 
Förord 
 
Arbetet med den här uppsatsen har varit en lärorik och inspirerande process för oss. Vi vill 
passa på att tacka alla föreningar och företag som hjälpt oss genom att ta sig tid att besvara 
våra enkäter. Utan er hade denna undersökning varit en omöjlighet. Vi hoppas också att ni 
kan lära er något av den i slutändan. Vi vill också rikta ett tack till vår handledare Thomas A 
Michel som lämnat konstruktiv kritik och guidat oss mot vårt mål. 
 
Vi önskar er en angenäm läsning! 
 
 
 
 
 
Emelie Lennartsson     Carl Johan Egeman 
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Sammanfattning 
 
Titel: Att kommunicera med sponsorer 
 
Författare: Emelie Lennartsson och Carl Johan Egeman 
 
Handledare: Thomas A Michel 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
 
Syfte: Att utreda om svenska badmintonklubbar och dess sponsorer idag har en fungerande 
sponsringsrelation och kommunikation. Syftet är också att undersöka hur dessa relationer kan 
utvecklas i framtiden, med tanke på befintlig kommunikation och förväntningar. 
 
 Metod: För genomförandet av studien har en kvantitativ metod använts och som stöd för 
datainsamling har två enkätundersökningar utförts. Data som samlats in har kvantifierats och 
presenteras i cirkeldiagram och tabeller. Teoretiskt stöd är hämtad från adekvat litteratur och 
vetenskapliga artiklar. 
 
Slutsatser: Resultaten visar att det finns brister i dagens kommunikation och relation. Mycket 
av bristerna hänger samman med att man har olika förväntningar på relation och 
kommunikation samt att badmintonföreningarna ofta saknar någon som avlönat sköter om 
sponsringsarbetet. 
 
Summary 
 
Title: Communicating with sponsors 
 
Authors: Emelie Lennartsson and Carl Johan Egeman 
 
Supervisor: Thomas A Michel  
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Purpose: To investigate whether Swedish badminton clubs and their sponsors have a working  
sponsorship relationship and examine how these relationships can be developed in the future,  
given the existing level of communication and expectations of the relationship. 
 
 Method: For this study, a quantitative method was used. To support the data collection two 
surveys have been conducted. The collected data has been quantified and presented in pie 
charts and tables. Theoretical support has been obtained through relevant literature and 
scientific articles 
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Results: The results show that there are deficiencies in the current communication and 
relationship between the sports club and the company.  Many of the shortcomings are 
associated with having different expectations both of the relationships and the 
communication, and that badminton clubs often don’t have someone employed to take care of 
the sponsor bit. 
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1. Inledning 
 

”Ett sätt för företag att sprida sitt eller sina produkters namn är att lämna ett 
ekonomiskt stöd till verksamheter eller personer. Företeelsen brukar benämnas 
sponsring och den som lämnar stödet sponsor. Sponsringen går huvudsakligen till 
idrottsrörelsen men även forsknings- och utvecklingsprojekt samt kulturevenemang 
kan sponsras.” (Skatteverket) 
 
 
”sponsring, att t.ex. ett företag eller en person åtar sig att bekosta eller på annat sätt 
ansvara för viss verksamhet och som utbyte får möjlighet att göra reklam eller PR i 
någon form.” (Nationalencyklopedin) 
 
The Economist Intelligance Unit definierar sponsring såsom den används i 
Storbritannien idag med tre element: ”(i) a sponsor makes a contribution in cash or 
kind – which may or may not include service and expertise – to an activity which is in 
some measure a leisure pursuit, either sport or within the broad definition of the arts; 
(ii) the sponsored activity does not form part of the main commercial function of the 
sponsoring body (otherwise it becomes straightforward promotion rather than 
sponsorship): (iii) the sponsor expects a return in terms of publicity.”1 

1.1 Bakgrund 
Att företag skjuter till pengar åt idrottare eller föreningar är i sig inget nytt. Jiffer och Roos 
menar att det som under tid förändrats är istället företagens inställning och förhoppning om att 
få något tillbaka, en form av ömsesidigt utbyte. Under tidens gång har det skett genom ett 
skifte i de bakomliggande attityderna, ifrån välgörenhet till kapitalinvestering.2 Det är stora 
summor som våra företag spenderar på sponsring och branschsiffror indikerar att svenska 
företag satsade nästan 12 miljarder kronor på detta under året 2011. Utav dessa pengar gick 
drygt 8,5 miljarder till idrottssponsring och den resterande delen, det vill säga ungefär 3,3 
miljarder, gick primärt till social- respektive kultursponsring. Detta innebär att idrottsdelen är 
klart övervägande och står för 72 procent av det totala beloppet svenska företag väljer att 
lägga på sponsring.3 
 
Skribenterna har på nära håll sett hur individuella idrottare i mindre medieexponerade sporter 
har mycket svårt att få del av dessa satsade miljarder. Även om idrottaren tävlar individuellt 
så tillhör den ofta en idrottsförening som bland annat genom sponsorintäkter kan stötta sin 
atlet ekonomisk. Detta innebär att de individuella idrottarna är beroende av att föreningarna 
utför ett bra sponsringsarbete, vilket vi därför nu tänker ta reda på om dem gör.  
 
Denna motivation har kommit ifrån att det är frustrerande att se att så målmedvetna och 
talangfulla individer får lägga så mycket tid och energi på att få ekonomin att gå ihop istället 
för att bara lägga all fokus på att bli så bra som möjligt inom sin respektive sport. Ett exempel 

                                                 
 
1 Hackley, Chris. Advertising and promotion, 141. 
2 Jiffer, Mikael och Roos, Magnus. Sponsorship - A way of communicating, 11. 
3 Carlsson, Christian. Idrott och Kunskap Nr 6 2012, 28. 



Emelie Lennartsson                                                                                                                        Att kommunicera  
Carl Johan Egeman                                                                                                                              med sponsorer 
 
 

 
9 

på en sådan idrottare är Jonatan Nordh som spelar badminton på internationell nivå. Han hade 
egentligen bara velat fokusera etthundra procent på sin idrott men har kämpat med den 
ekonomiska situationen i flera år. Han menar att det är frustrerande att behöva tänka på 
ekonomin under de tidiga grundläggande åren då man utvecklas som mest inom sin gren. När 
man så småningom blir lite skickligare så blir det också lättare att få en hållbar ekonomi. 
Detta kan ske genom prispengar, sponsorer och olika former av sportsliga bidrag men det är 
nu när idrottaren kämpar för att komma till den högsta nivån som man egentligen hade behövt 
sponsorerna som mest menar Jonatan.4  
 
Vissa delar av en elitidrottares totalinkomst kommer som sagt i många fall från en 
idrottsförening som vill knyta denne till sig. Anledningar till detta kan vara för att idrottaren 
ska representera föreningens serielag eller att föreningen ser idrottaren som en betydelsefull 
person som kan vara ansiktet utåt och företräda dem på olika vis och i olika situationer. För 
att kunna driva en elitidrottsförening med möjlighet att kunna investera pengar i elitidrottare 
behövs många gånger externa intäkter, ett viktigt exempel på detta är kapitaltillskott i form av 
varor, tjänster eller pengar ifrån sponsorer. Föreningarna i individuella idrotter vet om sin 
betydelse för dess atleter och borde därför göra allt i sin makt för att stå upp och hjälpa dem 
så mycket som möjligt, även om det skulle betyda att de måste förbättra sitt sponsringsarbete. 
Föreningarna har mer att erbjuda eventuella sponsorer än vad idrottarna själva på denna nivå 
har, och eftersom Jiffer och Roos tidigare förklarat att utvecklingen har gått från 
välgörenhetssponsring till investering så är det väldigt viktigt att kunna erbjuda någonting 
intressant tillbaka5.  

1.2 Problemformulering och problemdiskussion 
Många stora idrottsföreningar fungerar, sköts och drivs som faktiska företag medans åtskilliga 
föreningar som representerar de lite mindre idrotterna i många fall inte riktigt har dessa 
möjligheter. Dessa existerar istället fortfarande i ett sammanhang där det gamla 
föreningstänkandet lever kvar som innebär att bingolotter och ideellt arbete är en förutsättning 
för framgång och i vissa fall överlevnad. Vi antar att detta delvis beror på vilka summor som 
rör sig kring den specifika idrotten och samtidigt även hur medieexponerad idrotten är 
eftersom medietid och exponering på olika sätt ger helt andra möjligheter till externa 
inkomster.  
 
Det finns relativt mycket avhandlat kring sponsring på riktigt hög nivå, multinationella 
företag som investerar enorma belopp i fotbolls-, hockey-, eller basketföreningar som, vilket 
tidigare nämnts, i många fall ter sig och agerar som stora företag på alla sätt. Vidare kan vi se 
att då det diskuteras och analyseras kring begreppet sponsring så handlar det oftast om företag 
som sponsrar de stora eventen som exempelvis de olympiska spelen, Super Bowl eller 
världsmästerskapen i fotboll. Eftersom båda författarna, precis som de flesta svenskar som 
växt upp under 70- och 80-talen, varit i kontakt med organiserad idrott på lägre nivå har vi 
känt ett intresse av att göra en analys av hur det ser ut för de lite mindre exponerade idrotterna 
och deras relation gentemot sina sponsorer.    
 

                                                 
 
4 Nordh, Jonatan; badmintonspelare. Intervju 2014-02-27 
5 Jiffer, Mikael och Roos, Magnus. Sponsorship - A way of communicating, 11. 
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Föreningar och dess verksamhet inom de lite mindre idrotterna är viktiga för att ge 
elitidrottare knutna till dem de ekonomiska förutsättningar som krävs för en satsning. 
Exempel på sådana idrotter anser vi vara speedway, badminton, brottning, boxning, skytte 
med mera. En extern inkomstkälla som nästan alla klubbar och föreningar inom dessa idrotter 
arbetar med, på ett eller annat sätt, är sponsring. Då det tycks att många av dessa mindre 
föreningar inte haft möjlighet att följa med i den kommersiella samhällsutvecklingen så tycker 
vi att det är intressant att veta hur utvecklat deras arbete är med sina sponsorrelationer. Vi har 
i vår undersökning valt att fokusera på en idrott, badminton. Att valet föll på just badminton 
kommer sig av att en av författarna själv är aktiv på elitnivå inom sporten och därmed har 
kommit i kontakt med de ämnen uppsatsen behandlar. Vi valde att begränsa oss till en sport 
för att kunna undersöka dess resultatmässigt bästa föreningars relationer grundligt, men vi tror 
även att resultatet av undersökningen kommer att kunna appliceras på flera andra idrotter av 
samma storlek och dignitet. 
 
Vi vill undersöka om det finns en fungerande sponsringsrelation och 
sponsringskommunikation mellan företag och förening. Vårt syfte med denna undersökning 
är alltså inte att ta reda på vilka strategier föreningarna kan ha för att söka nya sponsorer eller 
hur företag ska kunna maximera förtjänsten på sina investeringar när det kommer till 
sponsring som marknadskommunikation. Vi vill ta reda på hur relationen fungerar idag och 
hur den kan förbättras i framtiden. Vi har medvetet valt att fokusera mycket på de delarna av 
relationen som har med kommunikation och förväntningar att göra, och i stort sett valt att 
bortse från de rent ekonomiska bitarna. 
 
Vi vill alltså ta reda på hur relationen mellan badmintonklubbarna och deras sponsorer ser ut 
idag och hur den kan förbättras genom två synvinklar: 

 Kommunikation – finns det en fungerande kommunikationen i sponsorrelationen 
idag? 

 Förväntningar – vilka förväntningar har parterna på varandra och på den relation de 
befinner sig i och ser i så fall förväntningarna likadana ut? 

   
Vidare är ansatsen att kunna analysera undersökningsmaterialet och se vad som kan förbättras 
från klubbarnas sida för att sponsorerna ska bli om möjligt ännu nöjdare med sitt 
engagemang. 

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att ta reda på om svenska badmintonklubbar och dess sponsorer 
idag har fungerande sponsringsrelationer. Vidare är syftet att undersöka hur dessa relationer 
kan utvecklas i framtiden, med tanke på den befintliga kommunikationen och de befintliga 
förväntningar som finns i relationen, för att föreningarna skall få om möjligt ännu nöjdare 
sponsorer och på så sätt kunna dra in mer pengar till föreningen.  
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1.4 Avgränsning och perspektiv 
Vi har valt att undersöka svenska badmintonföreningar i de högsta divisionerna och de 
sponsorer dessa föreningar knutit till sig. 

1.5  Disposition 
Efter det första inledande kapitlet har vi valt att i kapitel 2 redovisa vad sponsring är och hur 
den ser ut samt beskriva vad kommunikation kan vara. Kapitel 3 syftar till ge läsaren en 
förståelse för vilka metoder vi använt oss utav för att kunna genomföra arbetet. Kapitel 4 
består av en redovisning av de uppgifter vi fått fram genom våra enkätundersökningar. I 
kapitel 5 analyserar och diskuterar vi de data vi presenterat i föregående kapitel. I kapitel 6 
redovisas de slutsatser vi kommit fram till. 
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2. Teoretisk bakgrund/referensram 
 
Följande teorikapitel syftar till att ge läsaren ett ramverk för kommande diskussioner och 
analyser. 
 

2.1  Kommunikation mellan den som sponsrar och 
den som blir sponsrad 
Det finns mycket litteratur kring det generella ämnet marknadsföring och det mer specifika 
temat sponsring. Mycket av dessa böcker och skrifter kretsar också kring våra ämnen 
kommunikation och relation, dock näst intill uteslutande om dessa ämnen i relation med kund. 
Det finns ytterst lite material som kretsar kring det förhållande som uppstår mellan sponsorn 
och den/det hon sponsrar. Det finns dock några etablerade studier gjorda som fokuserar på 
relationen i sponsringsförhållanden. En av dessa är Farrelly och Questers omfattande 
undersökning från 2004 av Australian Football League och dess sponsorer där det framgick 
att förtroende är den viktigaste variabeln i en sponsringsrelation.6 En annan är den som Bühler 
m.fl. gjorde 2007 som undersökte fotbollsklubbarna i engelska Premier League och tyska 
Bundesliga och relationerna med deras sponsorer. I denna undersökning synades fem viktiga 
faktorer för lyckade sponsringsrelationer, varav den första är samma som Farrelly och Quester 
kom fram till och de resterande är; engagemang, kommunikation, samarbete och 
tillfredsställelse.7 Vidare har Nufer och Bühler gjort en uttrycklig undersökning av de faktorer 
som är relevanta för en lyckad relation mellan sponsorer och idrottsorganisationer. Där 
identifierades fem faktorer; förtroende, ömsesidig förståelse, långtidsperspektiv, 
kommunikation och samarbete.8 

2.2  Sponsring 
Sponsring är ett relativt nytt fenomen. Fenomenet i sig är kanske ingen nyhet men 
populariteten för användningen av sponsring har ökat ofantligt mycket de senaste årtiondena. 
Exempelvis så spenderades 105 miljoner pund på sponsring i Storbritannien år 1982. 
Motsvarande siffra för år 2001 var 781 miljoner pund och cirka 940 miljoner pund år 2006.9 

2.2.1 Vad är sponsring? 
Det finns många definitioner av ordet sponsring i litteraturen. En av källorna som syftar på 
idrottssponsring menar att sponsring är en kommersiell överenskommelse mellan två parter, 
där den ena är en idrottsorganisation eller person, som utbyter och främjar deras gemensamma 
resurser och intressen10.  
 

                                                 
 
6 Farrell, F.J. och Quester, P.G. Industrial Marketing Management, Nr 34 2005 
7 Bühler, A. m.fl. The soccer club-sponsor relationship: identifying the critical variables for success 
8 Nufer, G och Bühler , A. Relevant factors for successful relationships between professional sporting 
organisations and their sponsors 
9 Hackley. Chris. Advertising and promotion, 139 f. 
10 Irwin, Richard L M fl.  Sport promotion and sales management.2nd edition, 146. 



Emelie Lennartsson                                                                                                                        Att kommunicera  
Carl Johan Egeman                                                                                                                              med sponsorer 
 
 

 
13 

Tidiga sponsringsrelationer jobbade inte så mycket med att uppfylla några marknadsmässiga 
ändamål. Idag är kraven mycket högre på en sponsringsrelation. Den skall ofta vara 
resultatorienterad, och uppfylla ett eller flera marknadssyften. Företag lägger alltså inga större 
summor på sponsring utan att ha ett mål med det längre.11 
 
En sponsringsrelation bör såklart vara fördelaktig för båda parter. Idrottspersonen eller 
organisationen har genom åren fått öppna upp sig mer och mer för externa relationer som kan 
hjälpa till att finansiera stigande kostnader. Det sponsrande företaget kan dra nytta av 
idrottsobjektets rykte, kultur och image och på så sätt få en marknadsmässig 
konkurrensfördel. Många lite större sponsringsrelationer bygger på att sponsorn köper sig 
exklusivitet till något, exempelvis så är Pepsi den officiella drycken för den amerikanska 
professionella baseballigan, Major League Baseball, och är därmed enda läskföretaget som 
har möjlighet att marknadsföra sig vid och tillsammans med dessa evenemang. Att sponsra 
idrott är inte bara ett sätt för företagen att kommunicera en produkt eller budskap till 
potentiella kunder utan även en chans att skapa en känslomässig länk till dessa potentiella 
kunder. Denna känslomässiga länk kommer sedan kopplas samman med företaget och dess 
produkter.12 Under lång tid så sågs sponsorrelationer inom idrottsvärlden som en ren 
transaktionsrelation där sponsorn betalade för vissa kommunikationsrättigheter. Nuförtiden 
anser många att om sponsorn eller idrottsobjektet inte medvetet har kortsiktiga mål så bör 
parterna försöka bygga en mer långsiktig relation som inte endast bygger på köp av 
rättigheter. Med den ”gamla” synen på sponsringsrelationen innehåller denna inte något 
egentligt samarbete mellan parterna utan är baserad helt och hållet på transaktionen. Det är 
många sponsringsrelationer som fungerar så även idag då vissa sponsorer endast har ett 
kortsiktigt mål med sponsringen.13  
 
Den nyare synen på sponsringsrelationen anser att parterna, förutom transaktionen, bygger 
upp ett samarbete där man utnyttjar varandras kvalitéer i ett mer långsiktigt samarbete för att 
hjälpas åt att uppnå de mål båda parterna har med relationen. Cheng and Stotlar jämför till 
och med sponsringsrelationen med ett äktenskap där båda parterna tänker långsiktigt och 
samarbetar mot gemensamma mål14. Därför bör relationen enligt Bühler och Nufer ses som en 
Business-to-Business relation mellan professionella idrottsorganisationer och deras sponsorer. 
Deras definition på vad en idrottslig sponsringsrelation är:  
  

”Professional sports sponsorship is a business-related 
partnership between a sponsor and a sponsee based on 
reciprocity. The sponsor provides financial or non-
financial resources directly to the sponsee and receives a 
predefined service in return in order to fulfil various 
sponsorship objectives.” 15 

 

                                                 
 
11 Irwin, Richard L M fl.  Sport promotion and sales management.2nd edition, 146. 
12 Ibid. 146-147. 
13 Nufer, G och Bühler , A. Relevant factors for successful relationships between professional sporting 
organisations and their sponsors, 28ff. 
14 Cheng och  Stotlar. Successful sponsorship: A marriage between sport and corporations for the next 
millennium 
15 Nufer, G och Bühler , A. Relevant factors for successful relationships between professional sporting 
organisations and their sponsors, 28ff. 
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2.2.2 Trender inom idrottssponsring 
De senaste åren har det kommit en del nya trender inom idrottssponsring. Ett tag jobbade 
många idrottsorganisationer och stora klubbar aggressivt med att få in så många olika 
sponsorer som möjligt för att man trodde att detta skulle ge mest värde för organisationen.16  
 
Efter detta kunde vi skönja trenden att mindre är mer, ”less is more”. År 2008 kunde vi se att 
fotbollens Champions League, den professionella ligan för amerikansk fotboll i USA, NFL 
och motorsportorganisationen NASCAR under de senaste tre året reducerat antalet 
samarbetspartners med nästan 50 procent. Organisationerna började fokusera på att sälja 
exklusivitet istället för kvantitet. Företag hoppade på det tåget och var i många fall villiga att 
betala mycket stora summor för att blockera konkurrensen vilket innebar att det faktiskt 
lönade sig för organisationerna att minska antalet sponsorer.17 Det finns också fallgropar med 
”less is more” sättet att arbeta. Stotlar nämner en internationell badmintonturnering i Kina 
tillsammans med två andra evenemang under 1988 som tvingades att ställa in pågrund av att 
huvudsponsorer i sista stund backade ur pågrund av finansiella problem.18  
 
Många av de stora ligorna i USA strävar nu efter att intensifiera relationen med företagen 
genom att bli affärspartners med dem istället för att bara se dem som sponsorer eller 
samarbetspartners. Ligorna försöker i många fall få in optioner och warranter i sina avtal med 
de stora företagen där det sedan är möjligt för att få ut stora summor då man så småningom 
löser in dem. NFL har haft framgångsrika sådana avtal med Reebook och Sirius Satellite 
Radio som gav ligan flera miljoner dollar när de slutligen avyttrade sina andelar.19  
 
Några andra utvecklingsriktningar inom sponsringsvärlden är att öka summan som spenderas 
genom att söka ett nytt sponsringsförhållande, att sluta prestationsbaserade sponsringsavtal 
där mängden pengar som investeras står i paritet med de sportsliga framgångarna, att sporten 
själv antar rollen som sponsor, det vill säga att köpa rättigheter istället för att sälja dem, och 
på så sätt öppna nya dörrar till konsumtionsgrupper som tidigare inte varit intresserade av 
sporten. 20,21  

2.2.3 Plattformar för idrottssponsring  
Det finns många olika plattformar som beskriver hur företag kan sponsra idrott där varje 
plattform innebär olika och unika möjligheter men även i vissa fall begränsningar för det eller 
de företag som sponsrar. Nedan förklaras koncentrerat några av dessa plattformar:22 
 
Organisationssponsring (Governing-Body sponsorship) 
Då företag sponsrar den stora sammanhållande organisationen som sköter om en idrott eller 
en idrottshändelse, som exempelvis internationella olympiska kommittén, fotbollens 
världsorganisation FIFA (Fédération Internationale de Football Association) eller NFL så 
kallas det för "governing-body sponsorship". Detta innebär att de får rätt att synas i samband 

                                                 
 
16 Irwin, Richard L M fl.  Sport promotion and sales management.2nd edition, 148-149. 
17 Ibid, 149. 
18 Stotlar, David K. Developing successful sport sponsorship plans, 5. 
19 Irwin, Richard L M fl.  Sport promotion and sales management.2nd edition, 149. 
20 Ibid,149. 
21 Ibid, 192. 
22 Ibid, 148 ff. 
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med denna organisations eller ligas aktiviteter men att företaget inte har rätt att synas på 
exempelvis ett deltagande lags tröja. Denna typ av sponsring kan ge företagen en 
tillgänglighet och närhet till idrotten som annars är omöjlig, 
 
Lagsponsring (Team sponsorship) 
Att sponsra ett lag ger den mest passionsfyllda länken mellan publiken och företaget. Företag 
kan sponsra lag på alla nivåer beroende på om man vill nå ut lokalt, nationellt eller globalt. 
Att sponsra lite mindre lokala lag är ett effektivt sätt att visa sitt lokala samhällsintresse. 
 
Sponsring av enskild idrottare 
En enskild idrottare kan bli utvalt av ett sponsrande företag av många olika anledningar, inte 
bara på dennes goda idrottsliga prestationer. Ett exempel på det motsatta är den brittiske 
backhopparen Michael Edward Thomas, mer bekant som Eddie the Eagle, som blev 
världskänd genom att vara dålig på sin idrott. Eddie the Eagle var den förste som 
representerade Storbritannien i backhoppning vid ett olympiskt spel vilket inträffade vid OS i 
Calgary 1988. Han berättar in en intervju med den brittiska tidningen The Telegraph att han 
själv finansierade träning, resor och utrustning och reste till Calgary med en skuld på 7000 
pund men ganska direkt efter tävlingen var avslutad hade sponsorkontrakt värda 85 000 pund. 
Under 1988 uppskattar Edward att han tjänat mellan 500 000 och 600 000 pund genom 
sponsring.23 Nämnas bör att Edward hamnade på 58:e och sista plats i 1988 års OS med 69,2 
poäng, spanjoren Sola som kom på 57:e plats och näst sist hade 140,4 poäng.24 
 
Sponsring av TV-kanaler (vid tillfällen då dessa sänder sportevenemang) 
 
Arenasponsring (Facility sponsorship)  
Det har blivit allt populärare för företag att köpa namnet på en stor arena eller till och med på 
ett lag, denna trend har till och med nått Sverige där vi har exempelvis ishallar som heter 
Läkerol Arena och Cloetta Center.  
 
Sponsring av Evenemang 
Genom att sponsra ett av de större sportevenemangen så kan ett företag förutom att synas i 
samband med detta event också ge några av sina viktiga kunder en upplevelse som de annars 
inte haft möjligheten att erfara. I ett paket som sammanställs för att sponsra ett 
idrottsevenemang ingår ofta privilegier som kan vara ett speciellt mottagande, viplounger 
eller att företagen får ha mottagning i exempelvis ett tält på området. Transportföretaget 
Fedex sponsringsansvariga menar att företaget genom sin evenemangssponsring ger en häftig 
upplevelse till 45 000 av sina kunder. Kunderna i sin tur upplever dessa evenemang som 
oerhört värdefulla tillfällen att stärka företagens relation med varandra. Därmed ökar 
kundernas vilja att fortsätta att anlita Fedex för sina transporter.  
 
Idrottskoncentrerad sponsring (Sport-specific sponsorship) 
Företag kan välja att rikta in sin sponsring på en hel sport. Ofta är det företag med 
sportartiklar som passar för den utvalda idrotten som med hjälp av flera av de ovan beskrivna 
plattformarna i kombination skapar ett sponsringssystem för en hel idrott. Det måste dock inte 

                                                 
 
23 McGrath, Nick. Eddie the Eagle: 'I went from £6,000 a year to £10,000 an hour' 
24 Sport Reference LCC, Ski Jumping at the 1988 Calgary Winter Games: Men's Normal Hill, Individual 
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vara ett företag med sportartiklar, exempelvis så har Bank of America skapat ett sådant 
system för baseball i USA.  
 
De plattformar för sponsring som vi behandlar i denna undersökning är primärt "sponsring av 
lag". Vi kommer också beröra sponsring av event eftersom föreningarna arrangerar 
exempelvis tävlingar, turneringar eller liknande. Initialt övervägde vi att undersöka huruvida 
"facility-sponsorship" var ett av de alternativ klubbar och företag associerade till när svensk 
elitbadminton diskuteras. Denna del bordlades då vi antog att detta fenomen inte trängt så 
långt ner i den svenska sponsringen då det är ett relativt nytt fenomen och berör de större 
arenorna och några enstaka lag i Sverige. Vi menade också att denna typ av undersökning, 
även om den är väldigt intressant, inte ingick i vårt specifika undersökningsområde med de 
icke ekonomiska delarna i en sponsringsrelation. 

2.2.4 Motiv till att sponsra idrott  
Det finns många olika anledningar till att företag sponsrar idrott, dessa anledningar spänner 
mellan allt från att företaget vill visa att man är en bra samhällsmedborgare till att man vill 
kommunicera med en specifik målgrupp. Oftast så är det såklart inte bara en bakomliggande 
orsak som gör att man vill sponsra utan företagen hoppas uppnå flera olika mål med sin 
delaktighet i idrottsobjektet. Nedan kommer några motivationer listade: 25 
 

 Öka allmänhetens medvetenhet om företaget och dess produkter. Idrott är bevisat 
ett effektivt forum för att öka allmänhetens medvetenhet om sitt varumärke.  Detta 
erfor Samsung då de sponsrade OS i Aten vilket resulterade i 6 procents ökad 
medvetenhet kring märket hos gemene man. Även sponsringsobjektet kan dra nytta av 
att öka allmänhetens medvetenhet genom sponsringsavtalen. Exempelvis så sponsrar 
Hilton USA:s OS-trupp och marknadsför både sig själva och idrotten på olika platser 
och vid olika sammanhang. 
 

 Förbättra företagets image. Det är självklart ytterst viktigt för företagen att tänka på 
sin image. Om man profilerar sig på ett bra sätt ökar möjligheterna för att allmänheten 
ska se mer positivt på det egna företaget än på konkurrenterna. Imagen är viktig för 
både företagen och idrottsobjekten.  
 

 Bygga affärsrelationer och skapa Goodwill, i exempelvis sin distributionskedja för 
att få en mer fördelaktig placering i affären. 
 

 Förändra allmänhetens föreställning av företaget genom att påverka hur, var och i 
vilken typ av sammanhang man exponeras.  
 

 Visa engagemang i det lokala samhället. Företaget visar upp hur man stöder de 
lokala föreningarna och tar ett socialt ansvar. Därigenom är målsättningen att bygga 
upp ett gott renommé och få gensvar genom att lokalbefolkningen i högre grad väljer 
det sponsrande företagets produkter.   
 

                                                 
 
25 Irwin, Richard L M fl.  Sport promotion and sales management.2nd edition, 164-170. 
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 Förbättra relationen och motivationen hos anställda. Vattenfall sponsrar idag tre 
europeiska olympiska organisationer med målet att öka stoltheten och motivationen 
hos de anställda genom att idrottarna hjälper till på event men framförallt informerar 
och bloggar i liten skala på deras intranät26. 
 

 Öka medvetenheten hos sin målmarknad genom att rikta sin sponsring till de 
situationer där ens huvudmarknad kan ta del av den. 

 
 Identifiera och bygga en image inom ens målmarknad. 

Genom segmentering rikta kommunikationen och därigenom utveckla en 
varumärkesprofil hos en specifik marknad. 
 

 Öka försäljning eller andel av marknaden. 
Genom profilering öka försäljning och få tilltagande marknadsandelar.   
 

 Blockera konkurrens genom att köpa exklusivitet. 
Genom att köpa rätten till exempelvis ett evenemang stänga ute konkurrerande företag 
från att sponsra samma tillställning eller tävling.   

2.2.5 Idrottsföreningen och inkomstkällor 
Badminton är en relativt liten idrott i Sverige och hade år 2012 233 stycken registrerade 
föreningar27, vilka har varit i en konstant nedåtgående trend från 2002 då idrotten hade 292 
föreningar.28   
 
En ideell förenings inkomstfördelning är enligt Lundströms och Wijkströms undersökning 
uppdelade i tre kategorier, nämligen offentliga medel som exempelvis statliga och 
kommunala bidrag, egengenererade medel såsom medlemsavgifter och kringförsäljning och 
privata gåvor och donationer vilket inom idrottens värld kan likställas med sponsring. Enligt 
denna undersökning såg inkomstfördelningen för en generell svensk idrottsförening ut som så 
att 24 procent kommer från offentliga medel, 62 procent från egengenererade medel och de 
resterande 14 procenten härrör från sponsring.29 Denna undersökning gjordes 1992 och 
siffrorna har förmodligen förändrats en del sedan dess. Detta med tanke på att 
marknadsföringsområdet generellt och sponsringsområdet i synnerhet har utvecklats mycket 
sedan dess. Vissa idrotter är mer beroende av sponsring än andra, det har visat sig att de 
mindre sporterna i större grad behöver sponsring för att klara av de dagliga utgifterna än 
mainstream sporter. Detta för att de inte har samma omfattning av publikintäkter och 
mediekontrakt som de stora idrotterna.30   
 
Vi lever i ett samhälle där snabb förvandling har blivit en vardag. Trots detta bygger 
idrottsrörelsen i mångt och mycket fortfarande på samma principer som när den för hundra år 

                                                 
 
26 Lennartsson, Emelie  skribent 
27 Riksidrottsförbundet, Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012, 68. 
28 Statistiska Centralbyrån, Kultur och fritid – Statistisk årsbok 2009, 550. 
29 Riksidrottsförbundet, Idrotten i den ideella sektorn – en kunskapsöversikt, 17. 
30 Greenhalgh G. och Greenwell, C. Professional niche sports sponsorship: an investigation of sponsorship 
selection criteria, 79. 
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sedan skapades. Det krävs att idrotten och föreningarna anpassar sig efter dagens samhälle för 
att kunna erbjuda dagens människor vad de efterfrågar och förväntar sig. På RF31-stämmans 
initiativ identifierades ett antal samhälleliga trender som idrottsrörelsen måste anpassa sig till 
för att kunna möta dagens behov.32 RF menar att svensk idrott blomstrar just nu, dels på grund 
av våra ideella ledare och dels på grund av att det svenska samhället har valt att stötta 
idrotten. Många tror felaktigt att svensk idrott till största delen inte är egenfinansierad, vilket 
RF menar är felaktigt då över 600 000 ledare arbetar ideellt till ett beräknat värde närmare 30 
miljarder kronor. Detta är ju dock ingen inkomst så värdet av detta arbete glöms ofta bort när 
man diskuterar idrottens finansiering.33 
 
Idrottsföreningarnas inkomstfördelning kan även enligt RF kategoriseras i tre områden, som 
liknar den indelning som Lundström och Wijkström gjorde ovan. Intäkterna från 
medlemmarna har blivit av allt större betydelse för den generella idrottsföreningen och står nu 
för cirka 30 procent av intäkterna. De övriga två kategorierna är kommunala och statliga 
bidrag samt sponsring. Om man räknar om RF:s siffror till procentsatser så står dessa 
kategorier för 50 procent respektive 20 procent. 34  
 
Eftersom vi likställer en generell badmintonförening med RF:s beskrivning av en generell 
idrottsförening står alltså sponsringen för ungefär 20 procent av föreningens totala intäkter. 
Alltså en ganska viktig del. Det är arbetet med relationerna som finns inom denna intäktskälla 
som vi fokuserar vårt arbete på. Kan dessa relationer förbättras kanske även inkomstkällan 
kan ökas.  
 
Det finns även risker med sponsring. Möjligheten finns att, som i detta fall, idrottsföreningen 
hamnar i en beroendeställning. Per-Olof Eliasson beskriver i en ledare hur forskaren kan 
hamna i ett beroendeförhållande med de företag som sponsrar och därmed påverkar forskaren 
till bristande objektivitet.35 Liknande kan tänkas hända om en förening blir för beroende av en 
eller ett par sponsorer och tvingas lämna över viss kontroll.   

2.3  Kommunikation 
Kommunikation är ett ömsesidigt utbyte av information, men också att det är ett mänskligt 
primärt behov.36 Det är detta med ömsesidigheten som är så intressant, att det är ett samspel 
mellan två likvärdiga aktörer. Sigurd och Håkansson skriver att människan använder språket 
intraindividuellt, det vill säga för att sortera sitt eget vetande och för att tänka men att språkets 
viktigaste betydelse är den interindividuella. Med detta menar de tillfällen då språket används 
för kommunikation som riktar sig till andra människor.37 Man kan nästan se ordet 
”kommunikation” understryka sin egen innebörd genom att studera dess härkomst. Ordet 
härstammar ifrån det latinska ordet ”communicare” som löst tolkat betyder ”att dela något 
med någon”.38  Detta något, har vi tidigare konstaterat, är oftast information av något slag. 

                                                 
 
31 RF = Riksidrottsförbundet 
32 Riksidrottsförbundet, Framtidens förening. 
33 Riksidrottsförbundet, Idrottens finansiering. 
34 Ibid. 
35 Eliasson, Per-Olof. Risk för beroende om industrin betalar. 
36 Kommunikation. Nationalencyklopedin 
37 Sigurd, Bengt och Håkansson, Gisela. Språk, språkinlärning & forskning, 23. 
38 Ibid. 
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Denna information kan i sin tur vara av väldig skiftande art som exempelvis kunskap, 
budskap, åsikter, siffror, värderingar, beräkningar, känslor, fakta och tankar.  
 
Informationskonsulten Peter Eriksson har delat in ett företags internkommunikation i olika 
kategorier baserad på vilken typ av information den ska förmedla. Dessa kategorier är 
operativ kommunikation, nyhetskommunikation, styrkommunikation, 
förändringskommunikation och kulturkommunikation. 39 Man kan applicera samma tankar på 
kommunikationen som förmedlas mellan företag och idrottsförening och vice versa.  
 

1. Operativ Kommunikation. Med denna nivå menas kommunikation som rör praktiska 
frågor som dyker upp kontinuerligt. Den förbindelsen behövs för att alla medarbetare, 
både hos företaget och hos föreningen, ska kunna sköta det vardagliga sponsorarbetet. 

2. Nyhetskommunikation. Denna nivå av kommunikation syftar till att delge motparten 
information om vad som händer i respektive företag eller förening. 

3. Styrkommunikation. Detta är en kategori där kommunikationen används för att nå 
upp till långsiktiga och kortsiktiga mål. 

4. Förändringskommunikation. En typ av kommunikation som används under 
avgränsad tid och oftast i samband med ett större förändringsarbete. Det handlar om 
speciella omständigheter som ligger utanför det vanliga traditionella nyhetsflödet. 

5. Kulturkommunikation. Denna typ av kommunikation berör formella och informella 
vanor och attityder i föreningen och företaget. Även om det ofta är mycket svårt att 
veta vilken typ av kommunikation som hör till denna kategori så behandlar den etik, 
moral och värderingar.  

2.3.1 Kommunikationsmedel och kommunikationssätt  
Vi skiljer på kommunikationsmedel och kommunikationssätt genom att se 
kommunikationsmedlet som infrastrukturen som möjliggör ett kommunikationssätt och gör 
det genomförbart. På detta sätt kan vi se internet som ett kommunikationsmedel och mejl som 
ett kommunikationssätt och 4G- nätet som ett medel och sms eller mms som ett sätt.  
Peter Eriksson menar att det är viktiga val ett företag gör då man bestämmer på vilket sätt den 
interna dialogen ska skötas och att dessa val kommer med både för- och nackdelar. Vidare 
menar han att det i princip finns tre olika sätt att sköta denna typ av kommunikation; skriftligt, 
elektroniskt eller muntligt.40 
  
Med skriftlig kommunikation menas i detta fall mötesprotokoll, PM, rapporter med mera som 
innehåller tryckt information. Fördelen med denna typ av kommunikation är att läsaren själv 
kan påverka tid och plats för att ta del av innehållet och att den berörde kan gå tillbaka och 
läsa om utifall frågetecken uppenbarar sig under läsningens gång. Vidare minskar möjligheter 
för felaktiga tolkningar vid förutsättningen att texten är riktig och rätt formulerad. Den stora 
nackdelen med tryckt information är att den inte inbjuder till direkt återkoppling, det finns 
ingen möjlighet till dialog utan tar snarare formen av information. 
 
Den elektroniska kommunikationen består av så vitt skiljda komponenter som e-post, intranät 
och videokonferenser där den sistnämnde komponenten kan benämnas interaktiv 
kommunikation. Den stora fördelen med elektronisk kommunikation är snabbheten, jämför 
                                                 
 
39 Eriksson, Peter. Planerad Kommunikation. 69 ff. 
40 Ibid., 71. 
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man ett mejls tidsförlopp med ett reguljärt brevs, så är det i det närmaste omedelbart. Tänker 
man sedan att detta brev eller mejl i sin tur ska vidarebefordras till nästa person, med eller 
utan tillägg eller komplettering, så är den tid som sparas genom användandet av mejl kontra 
brev oerhörd. 
 
Nackdelen med elektronisk kommunikation finns bland annat i problematiken kring själva 
utrustningen. Det krävs att alla parter har tillgång till den utrustningen som behövs för att 
kommunikationen ska fungera. Med den interaktiva elektroniska kommunikationen finns även 
en problematik kring arbetstider och tidszoner, vill man genomföra en videokonferens så 
innebär det, förutom de eventuella tekniska och utrustningsmässiga problem som kan dyka 
upp, att viss planering krävs för att berörda parter ska kunna närvara vid samma tidpunkt.41 
 
Muntlig kommunikation, menar Eriksson, är själva grundvalen för att någon form av 
framåtskridande ska kunna ske på en arbetsplats. Formen för muntlig kommunikation kan ta 
sig mängder av uttryck bland annat i form av officiella möten och informella möten men även 
i utförandet av sammanträden och utbildningar. Eriksson anser att denna form av 
kommunikation där vi möter andra individer i en kontext tillfredsställer ett av våra viktigaste 
psykologiska naturbehov.42 
 
Fördelar med denna typ av kommunikation är möjligheten till en dubbelsidig dialog. Frågor, 
åsikter och funderingar kan omgående bemötas och uppstår feltolkningar märks detta oftast 
omgående och kan rättas till eller förklaras. Denna typ av kommunikation bjuder också in till 
att i stor grad placera ämnet i en kontext. Tolkningar av exempelvis klädsel, kroppsrörelser 
och tonfall, det vill säga den icke-verbala kommunikationen, blir viktiga aspekter att ta 
hänsyn till för att tyda det direkta budskapet eller underliggande innebörder.  
 
I en undersökning, som genomfördes av det stora nätverk- och datorkommunikationsföretaget 
Cisco, så studerades det mänskliga beteendet och de hinder som förelåg för ett effektivt 
affärssamarbete. Denna studie visade att bra samarbete är förankrat i mänsklig interaktion och 
relation. Vidare såg man att engagemanget ökade då man kan se och höra den man interagerar 
med.43 En av de mest grundläggande förutsättningarna för ett bra samarbete är att utveckla en 
fördjupad förståelse för vad motparten vill få ut av ett sponsringsförhållande och vilka 
värderingar som görs.44    

2.4 Förväntningar  
Efter att man slutit ett sponsringsavtal så anses det generellt att huvudansvaret av servicen 
ligger på den som säljer sina rättigheter, alltså på den som blir sponsrad. I vårt fall 
badmintonklubbarna. Det är självfallet inte av mindre vikt för rättighetsköparna, det vill säga 
sponsorerna, att de tar tag i och arbeta med dessa bitar för det. Detta är av än större vikt när 
det gäller lite större uppdrag och avtal.45  

                                                 
 
41 Eriksson, Peter. Planerad Kommunikation, 71-73. 
42 Ibid, 73. 
43 Forbes, Why Personal Interaction Drives Innovation and Collaboration. 
44 Greenhalgh G. och Greenwell, C. Professional niche sports sponsorship: an investigation of sponsorship 
selection criteria, 77. 
45 Irwin, Richard L M fl.  Sport promotion and sales management.2nd edition, 192. 
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Den serviceplan som rättighetssäljaren förväntas ha kan liknas vid ett serviceavtal för 
konsumenter och bör se till att de avtalade åtagandena genomförs och att sponsorns 
förväntningar tillgodoses. Detta medans sponsorns serviceplan kan liknas vid att man med rätt 
behandling och användning, omtanke och uppmärksamhet kan få ut max av en ny bil. Många 
av de ansvarsområden som gäller servicen i ett sponsringsförhållande ligger på båda parterna 
och dessa aktiviteter kan delas in i kategorierna aktivering, kommunikation och utvärdering.46   

De förväntningar som en part har på en annan styr också nivån av nöjdhet och välbehag. De 
resultat som uppnås i en affärsuppgörelse, konkreta likväl som abstrakta, är nära associerade 
med våra individuella förväntningar. Att styra de förväntningar företagen har på 
badmintonföreningen är från föreningarna ett viktigt instrument för att ha en bra 
affärsrelation. Detta hänger samman med att det är förväntningarna som skapar reaktionen. 
Det är förväntningarna som i slutänden avgör om motparten känner begeistring eller 
missnöjdhet.47  

2.5 Förtroendets och åtagandets betydelse för icke-
ekonomisk tillfredställelse 
Farrelly och Quester har gjort en studie där de undersöker vilken betydelse förtroende och 
åtagande eller engagemang har för sponsorernas ekonomiska och icke-ekonomiska 
tillfredsställelse i ett sponsringsförhållande. Undersökningen utfördes på AFL:s (Australia 
Fotball League) 54 största sponsringsförhållanden med hänsyn tagen till ekonomisk insats och 
att dessa sponsorer får någon form av exklusivitet. 48 Eftersom vi undersöker de icke-
ekonomiska delarna i en sponsringsrelation så var denna undersökning relevant för oss att 
använda, då det inte finns så många undersökningar som utgår från relationsperspektivet. 
Författarna är väl medvetna om att de ekonomiska dimensionerna är av en helt annan dignitet 
än vad som förekommer i de relationer som vi undersöker, men anser likväl att de icke-
ekonomiska aspekterna i relationen är fullt jämförbara.  
 
Farrelly och Quester skapade en egen modell med tillhörande hypoteser vilka de sedan testade 
och analyserade. Nedan presenteras en bild där man kan avläsa vilka faktorer som samverkar 
med varandra och var man fann tillräckligt starkt band för att anta hypotesen som en realitet. 
Förtroende påverkar starkt både ekonomisk och icke-ekonomisk tillfredställelse direkt, och 
även ekonomisk tillfredställelse indirekt genom att påverka sponsorns åtagande/engagemang i 
relationen. Åtagande visade sig endast påverka den ekonomiska tillfredställelsen. Varför den 
inte påverkar den icke-ekonomiska tillfredställelsen kan bero på att dessa stora sponsorer i 
AFL endast tänker på det sportsliga när de tar viktiga beslut om sponsring vilket får en 
negativ effekt på sponsorns uppfattning av denna mjuka del i sponsringsrelationen.49  

                                                 
 
46 Irwin, Richard L M fl.  Sport promotion and sales management.2nd edition, 192. 
47 Konsumentverket, Att leverera hantverkstjänster – en studie av näringsidkares upplevelser av 
affärsrelationen, 11. 
48 Farrell, F.J. och Quester, P.G. Industrial Marketing Management, Nr 34 2005, 211-219. 
49 Ibid. 
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Figur 1 - Empirical model of sponsorship relationship quality.50 

 
Farrelly och Quester menar att man kan utläsa av undersökningen att förtroende och åtagande 
bör läggas till de faktorer som är väldigt viktiga när man tänker på en sponsringsrelation. Att 
sponsorns förtroende för sin motpart direkt påverkar dennes tillfredställelse med relationen 
och dennes beslutsamhet att engagera sig i relationen visar hur allvarligt den sponsrade parten 
borde ta på dessa fakta. Det är en viktig vetskap att bära med sig i arbetet med 
sponsringsrelationer. 51 

2.6 Kritiska faktorer för en lyckad sponsringsrelation 
Med hänsyn till att idrottsklubbar oftast har en varierad grupp av sponsorer så är det viktig att 
föreningarna klarar av att hantera olika typer av sponsorer och därmed olika typer av 
sponsorrelationer52. Nufer och Bühler menar att de mest framgångsrika idrottssponsringarna 
bygger på en bra relation mellan föreningen och företaget.53 De har sedemera identifierade 
några avgörande faktorer för att etablerar och bibehålla en lyckad sponsringsrelation.  

                                                 
 
50 Egen grafisk omarbetning efter Farrell, F.J. och Quester, P.G. Industrial Marketing Management, Nr 34 2005, 
211-219. 
51 Farrell, F.J. och Quester, P.G. Industrial Marketing Management, Nr 34 2005, 211-219 
52 Nufer, G och Bühler , A. The Importance of mutual beneficial Relationships in the Sponsorhip Dyad, 14. 
53 Ibid, 17. 
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Förtroende 
Förtroende är en grundläggande och en absolut nödvändig faktor för att få en lyckad relation. 
För att bygga upp förtroende är det viktigt för idrottsföreningen och även för sponsorn att 
kommunicera ärligt och öppet med varandra och inte lova saker som man sedan inte kan 
hålla, då skadas förtroendet.54 

Ömsesidig förståelse 
Att ha en ömsesidig förståelse för varandras avsikt med relationen är en annan kritisk faktor. 
Att förstå vad den andra parten har för behov i den gemensamma relationen.55 

Långtidsperspektivet 
Idrottsorganisationer bör se sina sponsorer som långsiktiga snarare än att se dem som någon 
som vill putta in pengar i några säsonger. Det kan vara en bra idé för idrottsorganisationen att 
försöka dela upp sina sponsorer i transaktionsorienterade och relationsorienterade sponsorer 
och med hjälp av denna insikt avgöra vilka sponsorer som man ska försöka bygga upp en 
långsiktig relation med. Vi förklarar begreppen nedan.  Exempel på kända långsiktiga 
relationer är Carlsberg som hade en sponsringsrelation med Liverpool FC i nästan tjugo år.56 
Baserat på det faktum att det är ringare kostnader förknippade med att behålla nöjda kunder 
än att locka nya fokuserar många marknadsförare på att bygga upp långsiktiga och ömsesidigt 
fördelaktiga relationer, lojalitet blir ett viktigt begrepp.57 

Kommunikation 
Ytterligare en viktig faktor för en lyckad sponsringsrelation är att ha en effektiv 
kommunikation med varandra. Denna kommunikation kan te sig på alla möjliga sätt men det 
är viktigt att hitta en nivå som passar i just den relationen. Många professionella 
idrottsorganisationer skickar med jämna mellanrum ut nyhetsbrev som innehåller alla möjliga 
saker som kan vara intressant för sponsorn att läsa. Vissa delger ännu ej offentlig information 
till sponsorer så att dem känner att dem vet vad som händer i exempelvis klubben innan alla 
andra vet det.58 

Samarbete 
Sista viktiga faktorn är att kunna samarbeta med varandra i frågor där man kan dra nytta av 
den andra partens kunskaper. 59 

Transaktions- vs relationsbaserad relation 
Många marknadsföringsexperter menar att det under de senaste åren har skett ett skifte från 
att sponsringsrelationen varit transaktionsorienterad till att vara mer relationsorienterad.  Den 
senare fokuserar mer på en kombination av service, kvalité och marknadsfilosofi, med bland 
annat en högre intensitet på kommunikationen, mer långsiktigt tänk, underhålla existerande 
kunder istället för att hitta nya och en generellt sett högre förståelse eller vilja att förstå den 

                                                 
 
54 Nufer, G och Bühler , A. The Importance of mutual beneficial Relationships in the Sponsorhip Dyad, 14. 
55 Ibid, 15. 
56 Ibid, 15. 
57 Nufer, G och Bühler , A. Relevant factors for successful relationships between professional sporting 
organisations and their sponsors, 26 
58 Nufer, G och Bühler , A. The Importance of mutual beneficial Relationships in the Sponsorhip Dyad, 16. 
59 Ibid, 16. 
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andra parten som några av de egenskaper som skiljer sig från den transaktionsbaserade synen 
på relationen.60 
 
Vidare menar Nufer och Bühler att idrottsorganisationer aktivt måste arbeta med sina 
sponsringsrelationer och investera betydande resurser i form av tid och personal på detta 
arbete. De identifierar den enkom viktigaste faktorn i detta arbete som att föreningen anställer 
någon eller några som har detta huvudansvar.61 
 
Även tillfredsställelse är en viktig faktor för en framgångsrik sponsringsrelation. 
Tillfredsställelsen bygger på historiska interaktioner mellan förening och företag och 
utvecklas när deltagarnas förväntningar överstigs. Ett sätt för parterna att öka 
tillfredsställelsen är därför att gå utanför och överträffa gängse förväntningar. Det är dock av 
vikt att inte dra detta till sin spets. Ifall ena parten kontinuerligt gör mer än förväntat i 
relationen så blir tillslut det oväntade ett normaltillstånd.62  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
60 Nufer, G och Bühler , A. Relevant factors for successful relationships between professional sporting 
organisations and their sponsors, 26 f. 
61 Ibid, 31. 
62 Bühler, A. m.fl. The soccer club-sponsor relationship: identifying the critical variables for success, 303 f. 
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3. Metod 
 
Avsikten med denna uppsats är att beskriva hur kommunikationen fungerar mellan 
sponsor och sponsorobjekt och detta kapitel presenterar hur syftet influerat och styrt valet 
av forskningsstrategi. Vi kommer även att förklara vår strategi gällande insamlandet av de 
data som ligger till grund för arbetet. Detta kapitel tillsammans med den teoretiska 
referensramen bör ge läsaren en uppfattning om trovärdigheten i vårt arbete.  
 

3.1 Data och urval 
Arbetets inriktning kom till genom resonemanget kring och förståelsen för att det saknas en 
kvantitativ och generaliserande forskning på området sponsringsrelation och 
sponsringskommunikation. Därför ville vi undersöka dessa mjuka och icke-ekonomiska delar 
av en sponsringsrelation och vi kommer att göra detta genom att undersöka svenska 
badmintonföreningars och deras sponsorers relation med varandra. 
 
Det fanns, år 2012, 233 badmintonföreningar i Sverige.63 För att få ett hanterbart 
undersökningsmaterial valdes att inkludera tretton av dessa. Tio av dessa föreningar spelar i 
Sveriges högsta liga och resterande tre har vi valt ut från respektive division 1. Det innebär att 
undersökningen omfattar samtliga elitserielag och ett lag från vardera geografiskt indelade 
division 1 serie. 
 
Vid en första anblick hade dessa 13 föreningar 87 stycken sponsorer, vilka vi såklart ville 
undersöka allihop. Av olika anledningar var det 17 stycken av dessa som inte ingick i vår 
undersökningsgrupp, vilka kommenteras under ”bortfall” nedan. 
 
Sammanfattningsvis består vår undersökningsgrupp av 13 badmintonföreningar och alla deras 
70 sponsrande företag.   

3.2 Insamling av kontaktuppgifter 
De badmintonklubbar som ligger till grund för arbetet är 13 till antalet och tillhör de två 
högsta divisionerna i Sverige. Dessa klubbar är; Västerås BMF, Fyrisfjädern, Kista BMK, 
Malmö BK, Skogås BK, Spårvägens BMF, TEAM Badminton Väst, Täby BMF som alla har 
ett lag representerat i elitserien. Sedan har vi ett lag ifrån respektive division 1 serie; BMK 
Aura (division 1 syd), IFK Umeå (division 1 norr) och Trollhättans BMF (division 1 mellan). 
Team Badminton Väst är en västsvensk elitseriesatsning mellan Göteborgs Badmintonklubb, 
Askim Badminton Club och Frölunda Badminton. Detta innebär inte att föreningarna slagits 
samman utan samarbetet gäller endast kring elitseriesatsningen och dess lag. 
 
Genom att studera ovan nämnda klubbars hemsidor så lokaliserade vi ett stort antal företag 
som föreningarna benämnde sponsorer och i utgångsläget verkade ha någon form av 
sponsorrelation med svenska badmintonföreningar.   
 
                                                 
 
63 Riksidrottsförbundet, Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012, 68. 
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3.3  Undersökningsmetod och ansats 
För att kunna genomföra denna undersökning på bästa sätt har vi valt att arbeta med en 
induktiv ansats och kvantitativ metod. 
 
Kraftigt förenklat kan man uttrycka det som att den kvantitativa forskningen ger svar som är 
kvantifierbara. En kvantitativ undersökningsmetod innebär att man använder någon form av 
strukturerade mätningar eller iakttagelser för att kunna besvara sina frågeställningar.64 Genom 
en kvantitativ undersökningsmetod undersöker man bitarna av en helhet.65 Just dessa bitar var 
något vi ville använda oss utav för att kunna dra generaliserbara slutsatser inom ett ämne som 
är dåligt utforskat. Om man istället använder en kvalitativ metod är skillnaden den att man 
söker ett sammanhang och således är helheten av större vikt än detaljerna.66För att bäst kunna 
besvara vår frågeställning har vi valt att samla in en mindre mängd information ifrån många 
observationsenheter. Vår undersökning är till största del kvantitativ.  
 
Man kan förklara en induktiv metod med innebörden att man observerar fenomen och samlar 
in data kring det medans med en deduktiv ansats innebär att forskaren utgår från befintliga 
teorier och uppfattningar.67 Vi har valt att använda oss av en induktiv ansats med empiri som 
utgångspunkt för vårt forskningsarbete.  

3.4 Metod för företagen 
För att få en så realistisk bild som möjligt vill vi ha åskådligt och lättmanövrerat empiriskt 
material att analysera. Vi ville nå ut till alla de företag som sponsrar de badmintonföreningar 
som ingår i urvalsgruppen och vår ambition var hela tiden att få en mycket god svarsprocent.  
 
För att tillgodose våra ovan nämnda önskemål så kom vi fram till att valet stod mellan 
strukturerade intervjuer och en enkät. Båda metoderna tillgodoser strävan att få ett så precist 
svarsmaterial som möjligt för vidare analys. I båda fall ges respondenterna exakt samma 
frågor, i samma följd och på samma sätt. Man skapar alltså så lika förutsättningar som möjligt 
för att undvika att få så mycket felkällor som möjligt.68 Skillnaden är att de strukturerade 
intervjuerna har en eller flera personer som ställer frågorna. I vårt fall hade vi absolut behövt 
använda oss av två intervjuare för att ha en rimlig möjlighet att hålla tidsplaner. Att 
respondenten inte bara har en fråga att tolka utan även frågeställarens tonläge och uttal kan 
bidra till att öka felkällorna vilket är negativt jämfört med enkäterna. Det faktum att 
respondenten får samtala med en individ kan dock leda till ökad svarsfrekvens jämfört med 
enkäter som normalt har en ganska låg svarsprocent. Enkäterna är mindre tidskrävande och 
ofta mer lätthanterliga vid en analys vilket passar denna undersökning bättre eftersom 
tidsperioden är begränsad och vi vill ha med ett tämligen stort antal sponsorer i vår 
undersökning.69 
 

                                                 
 
64 Billhult, Annika och Gunnarsson, Ronny. Vetenskaplig teori och metod, 116. 
65 Christensen, Lars. M fl. Marknadsundersökning – en handbok, 67. 
66 Ibid. 
67 Eriksson, Lars Torsten och Wiedersheim-Paul, Finn. Att utreda forska och rapportera, 83. 
68 Bryman, Alan och Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 215-247 
69 Ibid. 246-249 
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Eftersom bortfallet vid enkätundersökningar är metodens kanske största nackdel så lägger vi 
mycket energi på att vidta erforderliga åtgärder för att minska detta bortfall så mycket som 
möjligt. Exempel på dessa åtgärder kan vara; att utforma ett bra och informativt 
introduktionsmejl, att efter viss tid skicka en påminnelse, att utforma en enkät som är kort, 
tydlig och koncis, att ha distinkta instruktioner och att framställa en bra och tydlig layout på 
enkäten.70 

3.4.1 Utformning av enkät till företagen 
För att nå ut till alla de vi förutsatt att nå ut till och inom den tidsram vi satt upp bestämde vi 
oss för att använda en plattform för webbenkäter som heter SurveyMonkey.71 Plattformen är 
lättarbetad och ger oss möjligheten att göra utformningen näst intill exakt så som vi finner den 
bäst lämpad för våra ändamål. 
 
Billhult och Gunnarsson72 påpekar att det i många fall finns färdigkonstruerade enkäter. 
Fördelen med dessa, menar de, är att det redan finns mallar för att sammanställa svaren samt 
att de redan är utprovade och testade. Därigenom ska man kunna undkomma den 
problematiken som kan uppstå gällande missuppfattningar och missförstånd av 
frågeställningarna. 
 
Vi har dock valt att utforma en enkät med egenkonstruerade frågor. Fördelen med detta är att 
vi kan få en exakthet i frågorna baserat på uppsatsens problemformuleringar och syfte. Vidare 
ger det oss en möjlighet att styra över enkätens omfattning och även vilka graderingar eller 
intervall som är av intresse för oss.73 Det kan tilläggas att det tidigare inte gjorts någon 
liknande enkätundersökning som riktar sig så specifikt mot vår problemformulering och vårt 
syfte och därför kände vi att det var nödvändigt att konstruera en egen enkät för att kunna 
besvara vår frågeställning så bra som möjligt. 
 
Vi har primärt valt att använda oss av slutna frågor. De slutna frågorna varierar i utformning 
där några är låsta till ett svarsalternativ och några där det ges möjlighet att ge flera svar. 
Eftersom valmöjligheterna är givna, och därför till viss del kan styra respondenten, har 
mycket ansträngning, precis som Kylén förordar, lagts ned på att formulera frågorna och de 
tillhörande svarsalternativen.74 Det arbetet började med en förutsättningslös och fri 
idéinsamling som resulterade i en stor mängd frågeställningar där nästan varje fråga tagen ur 
sitt sammanhang på sitt sätt var fascinerande och av intresse för arbete. Därefter destillerades 
frågorna ner med hjälp av problemformulering som måttstock och det var ganska tydligt vilka 
frågeställningar som var mer eller mindre lämpade för att uppnå detta arbetets syfte. 
 
Enkäten avslutas med en (1) öppen fråga där vi vill ge respondenten möjlighet att uttrycka sig 
med sina egna ord. Öppna frågor, menar Kylén, ger visserligen en frihet men ställer också 
stora krav på den svarande och kan, för respondenten, skapa en osäkerhet kring bland annat 
innehåll och längd75. Vi valde med detta i beaktande att ge den svarande viss disposition 

                                                 
 
70 Bryman, Alan och Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 247-248 
71 https://sv.surveymonkey.com/ 
72 Billhult, Annika och Gunnarsson, Ronny. Vetenskaplig teori och metod, 141. 
73 Ibid 142 
74 Kylén, Jan Axel. Fråga rätt vid enkäter, intervjuer, observationer och läsning, 18. 
75 Ibid., 15. 
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genom att klarlägga längden på svaret både i den tillhörande skriften och i det grafiska 
utförandet.  
 

3.4.2 Följebrev och telefonsamtal 
För att kunna nå en ändamålsenlig svarsfrekvens företog vi två tydliga åtgärder förutom de 
insatser som vidtogs vid själva utformandet av enkäten. Dels använde vi oss av ett följebrev 
och dels hade vi i möjligaste mån direktkontakt per telefon med den person som är ansvarig 
för marknadsföring eller sponsorarbete på företaget.  
 
Följebrevet formulerades med stöd av Kylén. 76 Följbrev, anser han, bör alltid följa med 
enkäter som skickas ut, bland annat för att fungera sporrande. Brevet bör även innehålla 
information kring vilka som ligger bakom undersökningen och vilket syfte man menar att den 
har. Vidare, fortsätter Kylén, bör man ge information kring vilka enkäten går ut till, hur lång 
tid man har på sig att besvara frågorna, vad som sker med svaren då de väl besvarats och 
återsänts samt när och hur man får tag på den rapporten som svaren sedermera ska ligga till 
grund för.    
 
De flesta av dessa punkter togs fasta på när följebrevet utformades, vi tryckte även på att 
enkäten var frivillig och att svaren behandlades helt konfidentiellt. 
 
Innan länken skickades ut till respektive företag så försökte vi nå den eller de på företaget 
som skötte kontakten med badmintonföreningen. Detta arbete var oerhört tidskrävande men 
lade grunden för en godtagbar svarsfrekvens.   

3.5 Metod för idrottsföreningarna 
Initialt var avsikten att arbeta med strukturerade telefonintervjuer och detta av flera 
anledningar. För det första var det bara tretton intervjuobjekt, så tidsåtgången för dessa 
intervjuer kunde antas ligga på en acceptabel nivå. För det andra så var det av vikt att förmå 
så många som möjligt svarar på undersökningen eftersom det är relativt få föreningar som 
omfattas av undersökningen. Och som tidigare nämnts kan denna metod öka chanserna för 
deltagande jämfört med enkätformen.  
 
Efter att tidigare genomfört företagsenkäten var bilden då det var dags för föreningarna en 
annan. Det var då uppenbart att om man, efter otaliga omkopplingar och hänvisningar, tillslut 
fick tala med rätt person så var det inte troligt att personen hade tid och möjlighet att besvara 
en intervju. Därmed beslöt vi oss för att använda exakt samma metod och förfarande 
gentemot föreningarna som använts mot företagen.  

3.5.1 Utformningen av enkät  
Utformningen av enkäten som skickades till föreningarna utformades på samma sätt och efter 
samma principer som den som konstruerades åt företagen. Enkäten bestod av tretton frågor 
varav den inleddes med elva fasta frågor och avslutades med två öppna.  
 

                                                 
 
76 Kylén, Jan Axel. Fråga rätt vid enkäter, intervjuer, observationer och läsning, 14ff. 



Emelie Lennartsson                                                                                                                        Att kommunicera  
Carl Johan Egeman                                                                                                                              med sponsorer 
 
 

 
29 

3.5.2 Följebrev och telefonsamtal 
Följebrevet som länken till enkäten skickades i var nästan identiskt utformat som följebrevet 
till företagen. Det samma gäller vad som sades i det förberedande telefonsamtalet. Det hade 
visat sig fungera bra gentemot företagen och vi såg då ingen anledning att modifiera strategin 
för att nå föreningarna. 

3.6 Anonymitet och konfidentiellitet 

Det är vid framtagandet av en enkätundersökning av vikt att bestämma huruvida svaren är 
anonyma, konfidentiella eller offentliga och att tydligt klargöra detta för respondenten innan 
de påbörjar besvarandet av enkäten. Är en enkät konfidentiell så innebär det att 
respondenterna avidentifieras i själva arbetet men att viss personlig information sparas som 
gör att de som samlar in enkätuppgifterna vet vem som svarat och på vilket sätt de svarat. 
Med en anonym enkät gäller den skillnaden att insamlaren inte vet hur en enskild person 
svarat eller ens om hon svarat.77 Fördelen med konfidentiella uppgifter är att insamlaren kan 
se vilka som besvarat enkäten eller inte och därmed rikta korrespondensen ifall påminnelser 
behöver skickas ut. 

De enkäter vi valde att utforma är anonyma. Vi kan inte på något sätt härleda svaren till 
individ, företag eller förening. Med detta val tror vi respondenten kan och vill svara mer 
uppriktigt på enkätens frågeställningar. 

3.7 Bortfall 
Av naturliga skäl vill man minska bortfallet och ha en så god svarsfrekvens som möjligt. 
Angående hur många man bör få svar ifrån nämner Kylén att dessa siffror varierar lite 
beroende på vem man pratar med och vilket sammanhang enkäten speglar. Dock säger han att 
det vanligaste kravet är att 80-85 procent av de tillfrågade ska ha besvarat enkäten.78  Enligt 
SurveyMonkeys hemsida är det dock väldigt annorlunda siffror som presenteras. De menar 
istället att en webbenkät som skickas ut och där man inte har någon tidigare relation till 
mottagaren har en mycket god svarsfrekvens om man hamnar runt 20-30 procent men att man 
snarare bör räkna med hälften, det vill säga 10-15 procent.79  
 
Som nämnts tidigare hade 87 företag lokaliserats som var knutna till våra målföreningar. 
Relativt tidigt upptäcktes att detta inte riktigt stämde överens med verkligheten. En viss del ur 
den tilltänkta populationen föll av olika anledning bort och visade sig inte längre tillhöra det 
tilltänkta urvalet. Bland annat var det åtta företag som av outredd anledning upphört att 
existera. I samtliga fall saknades vid påringning hänvisning till nytt telefonnummer och 
hemsidan var ut bruk. Vidare uppgav sju företag att deras engagemang i föreningen varit 
avslutad sedan väldigt lång tid tillbaks. Dessa företag räknades sedermera bort från 
populationen då de på grund av sakförhållandet faktiskt inte längre hör till vårt 
urvalsunderlag. I två av varandra oberoende fall upptäcktes att en person satt på två stolar, det 
vill säga att dessa individer ifråga dels hade ansvaret för föreningens sponsorarbete och dels 
för ett av de sponsrande företagens.   
                                                 
 
77 Billhult, Annika och Gunnarsson, Ronny. Vetenskaplig teori och metod. 86 f. 
78 Kylén, Jan Axel. Fråga rätt vid enkäter, intervjuer, observationer och läsning. 11 
79 SurveyMonkey. Urvalsstorlek för enkät. 
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Sedan var det företag som av andra anledningar och direkt vid första telefonsamtalet avböjde 
att medverka. Dessa anledningar hade oftast med företagspolitiska eller skattetekniska orsaker 
att göra. I något fall sa företagets policy att man enkom sponsrar föreningar på elitnivå men i 
detta fall hade föreningen degraderats några säsonger tidigare och man ville inte att någon 
skulle undersöka och gräva i detta. I andra fall var företagets hållning den att man inte höll på 
med sponsring överhuvudtaget och även här var man ovillig att svara på enkäten med oro för 
att det hela skulle dras fram i ljuset. Vidare var det några fall där man kunde läsa mellan 
raderna att de pengar eller tjänster företaget bidrog med inte fullt redovisades gentemot 
berättigad instans. De företag som hamnade i dessa kategorier räknades dock med som 
bortfall i statistiken då de egentligen hör till urvalsunderlaget men valde att inte besvara 
enkäten. 
 
I slutändan kom vi fram till att 70 företag tillhör vår undersökningsgrupp. Av dessa företag 
var det 13 stycken som vi inte lyckades nå, som avböjde redan vid telefonsamtalet, som 
glömde bort att svara eller som helt enkelt valde att avstå från att svara på den mottagna 
enkäten. Detta innebär att vi utav 70 företag fick in 57 svar vilket ger en svarsfrekvens på 
81,5 procent. Eftersom enkätsvaren var helt och fullt avidentifierade kunde det inte avläsas 
vilka som svarat och vilka som avstått. Alternativet för en erinran hade varit att skicka ett 
påminnelsemejl till samtliga 70 företag vilket inte var aktuellt pågrund av den tid det hade 
tagit i åtagande. Av den anledningen skickades ingen påminnelse ut.   
 
Hos de 13 föreningarna som omfattas av arbetet var det ingen som valde att avstå vilket 
innebar en svarsfrekvens på 100 procent. I detta fall hade åtta svar inkommit dagen innan 
enkäten stängdes. Eftersom populationen var betydligt mindre här var det både nödvändigt 
och genomförbart att skicka ut ett påminnelsemejl till samtliga deltagare vilket också gav ett 
gott resultat.  

3.8  Metodkritik och pålitlighet 
Christensen m.fl. menar att begreppet reliabilitet handlar om mätmetodens förmåga att stå 
emot brister som beror på tillfälligheter och att repriserade undersökningar ger samma resultat 
medan validitetsbegreppet ställer frågan om forskaren undersöker och mäter det som bör 
undersökas och mätas för att uppnå undersökningens syfte.80  
 
Skribenterna har vidtagit nödvändiga åtgärder som att ha varit noggranna med att söka den 
person på företaget respektive föreningen som är mest insatt i ämnet och som har skött den 
typ av kontakt som undersöks. Vidare så förklarades undersökningens innebörd och syfte 
genom telefonsamtal och följebrev vilket gav respondenterna en kontext att förhålla sig till 
vid genomförandet av enkäten. Enkätens frågor var också utformade med tanke på att 
minimera risken för misstolkning eller missförstånd. Dock finns det frågor som borde 
formulerats annorlunda, bland annat frågan som handlade om huruvida föreningarna var nöjda 
med sitt sponsorarbete. Innebörden av nöjd i den frågan kan för vissa svarande vara att man 
alltid ska sträva framåt för att bli ännu bättre, trots att man i nuläget tycker att man gör ett 
mycket gott jobb. 
 
                                                 
 
80 Christensen, Lars. M fl. Marknadsundersökning – en handbok, 290. 
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I efterhand ångrar skribenterna att man inte inkluderade ”social media” i undersökningen för 
att se i vilken utsträckning detta kommunikationssätt används.  
 
Genom att i utgångsläget utgå från en än större population hade validiteten i undersökningen 
kunnat stärkas ytterligare. Men eftersom undersökningen har fått en så hög svarsfrekvens, 100 
procent av föreningarna och 81,5 procent av företagen, och är besvarad av rätt personal anser 
vi dock validiteten som god. Svarsfrekvenser i undersökningar gällande idrottssponsring är 
vanligtvis ganska låga eftersom företag ofta används som urval.81 Som jämförelse kan nämnas 
att Bühler med fleras underökning av tysk och engelsk fotboll, som är en av de mest erkända 
undersökningarna på området, fick en svarsprocent hos klubbarna på 55,3 procent och hos 
sponsorerna på 22,8 procent82. En annan undersökning om nordamerikansk nischidrott hade 
en svarsfrekvens på 25,3 procent.83 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
81 Greenhalgh G. och Greenwell, C. Professional niche sports sponsorship: an investigation of sponsorship 
selection criteria, 85. 
82 Bühler, A. m.fl. The soccer club-sponsor relationship: identifying the critical variables for success, 298. 
83 Greenhalgh G. och Greenwell, C. Professional niche sports sponsorship: an investigation of sponsorship 
selection criteria, 85. 
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4. Empiri 
 
I denna del av uppsatsen redovisas de data författarna samlat in. Dessa är uppdelade i data  
som är unika för företagen, data som är unika för föreningen och data som är  
gemensamma. 
 

4.1 Företagsstruktur 
I Sverige år 2013 har drygt 92 procent av alla företag fem anställda eller färre. Antalet företag 
med fem till nio anställda utgör ungefär 4 procent av den totala mängden medan företag med 
11 -20 anställda och företag med över 20 anställda utgör ungefär 2 procent vardera.84 Antalet 
anställda är av intresse för att skapa en bild av storleken på dess organisation. 
 
I de data vi fått fram består vår population i stor grad av företag som har fler än 20 anställda. 
Dessa företag uppgår till drygt 47 procent av de som ingick i undersökningen.  Fem anställda 
eller färre utgör i vår undersökning lite mindre än 23 procent. 
 

 
Figur 2 – Antalet anställda per företag. 

 
 
Av enkäten framgick att den största delen av de undersökta företagen, nästan en fjärdedel, hör 
hemma inom byggsektorn. Ser man på siffror gällande branschstrukturen nationellt så står 
byggsektorn för 9 procent av antalet företag i det privata näringslivet i Sverige.85 Det finns så 
oerhört många olika företagstyper att vi fick välja ut de mest relevanta att ha som 
svarsalternativ. De branschkategorier vi valt att inte ha med i enkäten utan som hamnar under 
rubriken annat har i vår undersökning hamnat på drygt 19 procent medans det på riksnivå 
handlar om 43 procent.86  
                                                 
 
84 Statistiska Centralbyrån, Aktuell statistik ur Företagsregistret 
85 Ekonomifakta, Företag per bransch. 
86 Ekonomifakta, Företag per bransch. 
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BBransch  

Svarsalternativ Svarsprocent   Antal svar  

Byggverksamhet 24,6 % 14 
Tillverkning 8,8 % 5 
Parti- och detaljhandel 14,0 % 8 
Hotell- och restaurangverksamhet 3,5 % 2 
Informations- och kommunikationsverksamhet 8,8 % 5 
Finans- och försäkringsverksamhet 5,3 % 3 
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik 

3,5 % 2 

Fastighetsverksamhet 8,8 % 5 
Utbildning 3,5 % 2 
Annat  19,3 % 11 
Antal svar  57  
Överhoppade svar  0  

                     Figur 3 – Branschtillhörighet för undersökta företag 

4.2 Företagsunika data 
 
Angående vilka summor företagen uppskattar att de sponsrar badmintonföreningarna med så 
är det ett intervall som sticker ut en aning. Nästan 32 procent av företagen spenderar mellan 
5001-10 000 kr årligen på sin badmintonklubb. Värt att notera är att de näst största 
intervallerna är varandras ytterligheter, drygt 21 procent av företagen sponsrar med 1-5000 kr 
samtidigt som drygt 19 procent av företagen satsar över 40 000 kr per år. 31 procent av 
företagen sponsrar sin förening med 20 000 eller mer. 
 

 
 

Figur 4 – Vilken värde företagen sponsrar föreningarna med årlige  
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Enligt de data som inhämtats från företagens enkät kan vi utläsa att det oftast är 
badmintonföreningen direkt som tar den första kontakten då ett sponsringssamarbete ska 
inledas, nästan 60 procent av företagen menar att så är fallet. Näst vanligaste är det att 
företaget direkt initierar kontakten vilket drygt 17 procent svarat . Vid 14 procent av fallen tas 
första kontakten genom ett ombud eller agent och det är vanligare att agenten representerar 
badmintonklubben än ett företag. Vid de fall då ett företag sponsrar med 40 000 kronor eller 
mer så har företagen varit de som initierat kontakten, direkt eller via ombud vid, 45 procent av 
tillfällena.  
 

 
Figur 5 – Vem som tog den första kontakten enligt företagen 

Av diagrammet nedan framgår att ungefär hälften av företagen, drygt 47 procent, sponsrat 
samma badmintonförening i längre än fem år och lika stor del har sponsrat i två till fem år. 
För 5 procent av de svarande företagen var detta det första året de hade en sponsorrelation 
med en badmintonförening.   
 

 
Figur 6 – Längd på nuvarande sponsringssamarbete 
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4.3 Föreningsunika data 
Efter att ha samlat in och sammanställt data från våra enkäter kan vi se att de flesta 
föreningar, eller nästan 70 procent, har färre än tio sponsorer. Här kan man också utläsa att 15 
procent av föreningarna i vår undersökningsgrupp har mellan 11 och 20 sponsorer medans de 
resterande kategorier, 21-30 sponsorer respektive över 30 sponsorer, har ungefär 8 procent  
vardera.  
 

 
Figur 7 – Mängden sponsorer knutna till varje badmintonförening 

 
Av föreningens totala intäkter ser vi att sponsringen i mycket stor utsträckning handlar om en 
mindre del av de totala intäkterna. Nästan 62 procent av de tillfrågade föreningarna uppger att 
mindre än 10 procent dess intäkter har sitt ursprung i sponsring. En av de sporda föreningarna 
anger att någonstans mellan 25-50 procent av deras intäkter kommer från sponsring. Ingen 
förening antydde att deras intäkter byggde på sponsring till mer än 50 procent.  
 

 
Figur 8 – Del av klubbens intäkter som kommer ifrån sponsorer 
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Innan en klubb hamnar i det läget då man börjar kontaktar företag och tänkbara sponsorer bör 
man också fundera kring vilken typ av verksamheter eller organisation som passar 
föreningens bild av sig själva. Dessutom kan det vara lägligt att ta en etisk och moralisk 
diskussion i föreningen och fastställa om det finns vissa värden, tjänster eller varor som 
föreningen inte vill bli associerad med. Enligt enkäten framkom att drygt 61 procent av 
föreningarna har en skriftlig policy eller handlingsplan för sponsring. Vidare framkom att 15 
procent av de tillfrågade föreningarna menar att de har en informell eller muntlig 
handlingsplan medans resterande 23 procent svarade att föreningen de företräder helt saknar 
policy eller handlingsplan gällande sponsringsfrågor. En av föreningarna valde att 
kommentera denna fråga genom att understryka att trots de enbart har en informell eller 
muntlig policy så uppdateras och omarbetas den kontinuerligt.  
 
 

 
Figur 9 – Befintlighet av handlingsplan eller policy beträffande sponsring 

 
Nedan kan vi se att merparten, nästan 85 procent, av de tillfrågade föreningarna har någon 
eller några som har det formella ansvaret för sponsorrekrytering och sponsorkontakt. Detta 
innebär att ungefär 15 procent har svarat att deras förening saknar någon som bär det 
huvudsakliga ansvaret. I sammanställnigen kan vi också se att den största delen av 
sponsringsarbetet sköts oavlönat vilket utgör hur 69 procent av föreningarna har svarat. En 
förening har uttryckt att de har en person anställd på heltid för att sköta om sponsorarbetet. De 
andra tre föreningarna som har någon anställd för att sköta dessa kontakter kommenterar att 
det i bästa fall snarare handlar om några timmar per vecka som ägnas åt detta och hos vissa 
föreningar är det väldigt säsongsbetonat och sker i perioderna mellan högsäsongerna. Några 
föreningar svarar att mycket av arbetet som berör sponsringen ligger hos anhöriga till 
klubbens medlemmar och då oftast målsmän som sköter detta helt ideellt.      
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Figur 10 – Fördelning av det formella ansvaret 

På en direkt fråga huruvida badmintonföreningen var nöjda med sitt nuvarande sponsorarbete 
svarade 77 procent att de inte var det. Denna fråga inbjuder till tolkningsmöjligheter då en av 
kommentarerna till denna del i enkäten förklarade att man aldrig kan vara nöjd utan hela tiden 
bör sträva efter att förbättra sig. Resterande kommentarer från de som svarat nej handlar dock 
om en missnöjdhet grundad på att det råder kraftig brist på både tid och personal för att få till 
ett tillfredsställande sponsorarbete. 
 

 
Figur 11 – Nöjdhet beträffande sponsringsarbete 
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4.4 Gemensamma data för förening och företag 
Antalet tillfällen per år som en sponsor och ett sponsorobjekt har kontakt kan vara av intresse 
för hur arbetet fungerar. Nedan presenteras dels föreningarnas uppfattning om hur ofta 
kontaken sker och dels företagens uppfattning. 
 
 

 
 
Figur 12 – Kommunikationsfrekvens enligt företagen      Figur 13 - Kommunikationsfrekvens enligt föreningarna 

 
62 procent av föreningarna estimerar den genomsnittliga kontakten med företagen till 3-10 
tillfällen per år. Fler än 10 kontakttillfällen per år anser 15 procent av föreningarna att de har 
samtidigt som 23 procent av föreningarna uppskattar att förening och företag har någon form 
av sponsorkommunikation 0-2 gånger årligen.    
 
Företagen syn på det hela ter sig aningen annorlunda. Där kan vi utläsa att den största delen 
av företagen, nästan 44 procent, skattar kontakten till 0-2 gånger per år. Mellanskiktet, det vill 
säga att kontaktillfällena sker 3-10 gånger per år, anser 21 procent av företagen ligger närmast 
sanningen medans 35 procent av alla företag uppfattar att sponsorkommunikation med 
badmintonföreningen inträffar vid fler än tio tillfällen per år.  
 
Tittar man på de 20 företag som svarat att de har kontakt vid fler än tio tillfällen per år så hör 
den största delen till storsponsorerna, 60 procent av de som anser att detta alternativ stämmer 
bidrar med mer än 20 000 kronor årligen. Vidare har också 60 procent av dessa 20 företag 
svarat att de sponsrat sin badmintonförening i mer än 5 år.  
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De två nästkommande diagram beskriver hur företag respektive förening skulle vilja att 
kommunikationen såg ut.  
 
 

 
Figur 14 – Önskemål på kommunikationsfrekvens                Figur 15 - Önskemål på kommunikationsfrekvens       
enligt företagen                  enligt föreningarna 

 

En sammanställning av hur företagen svarat på enkäten visar att en stor övervikt, 80 procent, 
tycker att mängden kontakttillfällen är bra som de är för tillfället. 16 procent skulle vilja ha 
lite mer kontakt än i nuläget medans resterande 4 procent har jämnt fördelat svarat att de vill 
ha kontakt lite respektive mycket mer sällan.  
 
Återigen ser fördelningen annorlunda ut om man ser hur föreningarna svarat. Även här har 
emellertid en stor del svarat att det är bra som det är i nuläget, närmare bestämt 39 procent av 
föreningarna. Dock har 46 procent av föreningarna svarat att kontakten mellan dem och 
företagen önskvärt hade ägt rum lite oftare. Resterande 15 procent hade välkomnat en mycket 
tätare kontakt. Ingen förening svarade att de ville ha kontakt mer eller mycket mer sällan.  
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I tabellerna nedan presenteras insamlad data gällande vad företagen anser att man generellt 
bör förvänta sig att få ut av en sponsorrelation med en idrottsförening samt vad de bedömer 
att de får ut av relationen med den specifika badmintonförening de sponsrar. I den tabell som 
behandlar de generella förväntningarna kan vi utläsa att de 57 företagen lämnat 118 unika 
svar vilket i snitt ger 2,07 svar per företag samtidigt som man lämnat 1,7 svar i snitt i den 
delen som avser vad man i realiteten får ut av sin relation. Tabellerna kan utläsas som följer; 
utav 57 företag anser 56,1 procent att man generellt bör känna delaktighet i en sponsorrelation 
med en idrottsförening. Detta alternativ fick 27,1 procent av de 118 unika svaren.  
 
Vad företagen anser att man bör få ut av en sponsorrelation     

Svarsalternativ Svarsprocent 
av företagen  Antal Svar Svarsprocent 

av alla svar  

Känna delaktighet 56,1% 32 27,1% 
Få en relation till klubben 61,4% 35 29,7% 
Få inflytande i klubben 0,0 % 0 0,0 % 
Bli bjuden på diverse klubbevenemang 14,0% 8 6,8 % 
Känna uppskattning 31,6% 18 15,3% 
Träffa andra företag för utbyte 38,6% 22 18,6% 
Inget 5,3 % 3 2,5 % 
Företag som svarat  57  Unika sv.  118  

Figur 16 – Generell förväntan på en sponsorrelation enligt företagen 

Vad företagen anser att de verkligen får ut av att sponsra 
badmintonföreningen  

   

Svarsalternativ Svarsprocent 
av företagen  Antal Svar Svarsprocent 

av alla svar  
Känna delaktighet 38,6% 22 22,7% 
Få en relation till klubben 54,4% 31 32,0% 
Få inflytande i klubben 0,0 % 0 0,0 % 
Bli bjuden på diverse klubbevenemang 15,8% 9 9,3 % 
Känna uppskattning 36,8% 21 21,6% 
Träffa andra företag för utbyte 14,0% 8 8,2 % 
Inget 10,5% 6 6,2 % 
Företag som ssvarat 57  Unika svar  97  

Figur 17 – Vad företagen får ut av en specifik sponsorrelation 

Nedan har badmintonföreningarna uttryckt vad de tror att deras sponsorer får ut av den 
gemensamma relationen. Badmintonföreningarna har i snitt lämnat 2,8 svar vardera. 
Vad badmintonföreningarna tror att företagen får ut av den gemensamma 
sponsringsrelationen  

   

Svarsalternativ Svarsprocent 
av företagen  

Antal Svar Svarsprocent 
av alla svar  

De känner delaktighet 69,2% 9 24,3% 
De får en bra relation med klubben 46,2% 6 16,2% 
De får visst inflytande i klubben 0,0 % 0 0,0 % 
De blir bjudna på diverse klubbevenemang 61,5% 8 21,6% 
De känner uppskattning 38,5% 5 13,5% 
De kan träffa andra företag för utbyte 30,8% 4 10,8% 
Inget 7,7 % 1 2,7 % 
Annat   30,8% 4 10,8% 
Företag som svarat  13  Unika svar  37  

Figur 18 - Vad föreningarna antar företagen får ut av en specifik sponsorrelation 



Emelie Lennartsson                                                                                                                        Att kommunicera  
Carl Johan Egeman                                                                                                                              med sponsorer 
 
 

 
41 

Nästkommande tabeller beskriver hur företagen respektive föreningarna karakteriserar den typ 
av kommunikation som existerar emellan dem. I detta fall handlade frågeställningen av arten 
av merparten av deras kommunikation. I respektive enkät förklarades mer ingående vad vi 
avsåg att de olika kategorierna betydde. Vi kan utläsa ur de ackumulerade siffrorna att 
föreningarna i snitt gav 1,4 svar och föreningarna snittade 2,1 svar.  Den stora divergensen 
mellan hur de svarat ser vi i alternativ två och tre. Lite drygt 35 procent av företagen 
betraktade att nyhetskommunikationen som en av de vanligare typerna av kommunikation 
dem emellan medan nästan 77 procent av badmintonföreningarna ansåg att den typen var 
vanlig. Samtidigt kan vi utläsa att styrkommunikationen ansågs tillhöra den vanligare typen 
av kommunikation av drygt 38 procent av föreningarna medans samma siffror hos företagen 
hamnar på 19 procent. 
 
 

Hur företagen kategoriserar kommunikationen med föreningen 

SSvarsalternativ  Svarsprocent Antal 

1. Operativ Kommunikation  68,4% 39 

2. Nyhetskommunikation  35,1% 20 

3. Styrkommunikation  19,3% 11 

4. Förändringskommunikation  12,3% 7 

5. Kulturkommunikation  8,8 % 5 

Företag som svarat  57  

Överhoppade svar  0  
Figur 19 – Kategorisering av kommunikation, företag. 

 

Hur föreningarna kategoriserar kommunikationen med företagen 

Svarsalternativ Svarsprocent Antal 

1. Operativ Kommunikation  69,2% 9 

2. Nyhetskommunikation 76,9% 10 

3. Styrkommunikation  38,5% 5 

4. Förändringskommunikation  15,4% 2 

5. Kulturkommunikation  7,7 % 1 

Företag som svarat  13  

Överhoppade svar  0  
Figur 20 - Kategorisering av kommunikation, föreningar. 
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Nedan redovisas vilka som är de huvudsakliga kommunikationssätten i sponsringsrelationen 
sett ifrån företagens respektive föreningarnas utgångspunkt. Denna fråga gav även 
respondenterna en möjlighet att kommentera deras svar eller göra tillägg.  
 

 
Figur 21 – Kommunikationssätt enligt företagen.           Figur 22 - Kommunikationssätt enligt föreningarna. 

 
Det som framkom genom företagens enkät var att det även förekommer spontana, informella 
träffar då sponsring diskuteras. Ett företag nämnde även det traditionella brevet som en viktig 
del i kommunikationen. Annars var personliga möten den klart vanligaste formen av 
kommunikation enligt företagen vilket nästan 65 procent svarade. 16 procent svarade telefon 
och 19 procent e-post. 
 
Med lite drygt 46 procent av svaren ansåg även föreningarna att personliga möten var det 
vanligaste kommunikationssättet. Näst vanligast var e-post med 31 procent följt av telefon 
som fick 23 procent av svaren ifrån föreningarna. En av badmintonföreningarna nämnde även 
facebook som en viktig kommunikationskanal gentemot sponsorer.87   
 
  

                                                 
 
87 Facebook är en social nätverkstjänst 
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Nedan följer en sammanställning angående hur företagen och föreningarna ser på 
huvudansvaret för att ha och upprätthålla en god kommunikation i ett sponsorförhållande.  
 

 
Figur 23 – Ansvarsfördelning, kommunikation                 Figur 24 - Ansvarsfördelning, kommunikation enligt               
enligt företagen.                                                                     föreningarna. 

 

Drygt hälften av alla företag och lite mer än hälften av alla föreningar menar att det största 
ansvaret ligger hos föreningarna. Lägger man ihop att störst ansvar och allt ansvar ligger hos 
föreningen kan vi utläsa att drygt 92 procent av föreningarna tycker detta medans 56 procent 
av företagen anser så. Däremot tycker dryga 42 procent av företagen att ansvarsbördan bör 
delas lika mellan förening och företag.   
 
På frågan vilka åtgärder som kunde vidtas för att förbättra relationen mellan företag och 
förening, eller i de fall det redan fungerar bra, vidmakthålla en god relation så lämnade 21 
procent av företagen synpunkter och tankar. De flesta av svaren kretsade kring olika former 
av evenemang som rent praktisk har med utövandet av badminton att göra.  

 Att företagen blir inbjudna till tävlingar. 
 Att företagen kan bjuda med sina kunder på tävlingar. 
 Att företagen tillåts nyttja badmintonhallen för deras personal och kunder, gratis eller 

rabatterat. 
 Att anställda får prova på att träna med elitidrottare. 

 
Att ha en person från badmintonföreningen som sköter all kontakt med företaget, att 
kontinuerligt uppdatera företagen om vad som sker i klubben och att ha en bra 
kommunikation var andra saker som nämndes som bidragande orsaker till att förbättra eller 
bevara en bra relation. 
 
Alla föreningar utom en, det vill säga 92 procent, lämnade förbättringsåsikter. Den absolut 
viktigaste faktorn enligt föreningarna handlade återigen om själva spelet badminton. De flesta 
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menar att kommunikationen och relationen fungerar bra om företagen känner en gemenskap 
med föreningen. Gemenskapen fås framförallt genom två olika skeenden, att företagen får 
tillgång till träningstider, banor och spelarledda träningar samt att företagen får matchbiljetter. 
 
Föreningarna ombads svara på vad de får ut av sponsringsrelationen förutom det rent 
ekonomiska som då inbegriper pengar, varor och tjänster. Tolv av föreningarna svarade på 
frågan och utav de tolv så svarade två föreningar att de inte fick ut något ytterligare. Ur de 
resterande tio svaren går tre tydliga tendenser att utläsa. Föreningens varumärke 
uppmärksammas i ett sammanhang med viktiga företag, föreningen ges möjlighet att nå ut till 
och få kontakt med andra företag samt att samarbetet leder till jobbkontakter för föreningens 
spelare. 
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5. Analys och diskussion 
I följande kapitel analyseras och diskuteras de uppgifter som erhållits genom 
enkätundersökningarna. 

5.1 Analys av badmintonföreningarnas sponsorandel 
Som setts har endast fyra av Sveriges tretton största badmintonföreningar fler än tio stycken 
sponsorer de samarbetar med. Det har ej framgått ur undersökningen de exakta summor var 
sponsor bidrar med och frågan är vad som är bäst, tio företag som sponsrar tio kronor vardera 
eller ett företag som sponsrar 100 kronor. Av tidigare undersökningar har setts att man kan 
hamna i beroendeposition vilket innebär att sårbarheten och beroendepositionen ökar kraftigt 
med bara en eller ett mindre antal sponsorer88. 
 
 Som en startpunkt och innan vidare analys av resterande empiri kan denna insikt om hur få 
sponsorer föreningarna egentligen har tolkas som att de saknar de förutsättningar och den 
kunskap som fodras för att prioritera sponsringsarbetet. Detta är dock beroende av om 
klubbarna medvetet anammat en av våra i teorin beskrivna sponsringstrender; ”Less is 
more”89.   
 
Det som dock motsäger denna sistnämnda spekulation är att endast en av föreningarna har 
sponsorintäkter som står för mer än 25 procent av föreningens totala intäkter. Flera faktorer 
som framkommit i arbetet med denna undersökning talar för att föreningarna faktiskt går 
miste om externa intäkter i form av just sponsring. För det första menar RF att de 
genomsnittliga sponsringsintäkterna för en svensk idrottsförening är 20 procent90, denna siffra 
är det på sin höjd 38 procent av Sveriges största badmintonföreningar som kommer upp i. 30 
procentenheter av dessa 38 procent har angett en intäkt på mellan 10-25 procent, så hur 
många av dessa som faktiskt kommer upp i 20 procent är svårt att avgöra. Anledningen till att 
minst 62 procent av föreningarna inte kommer upp till detta riksgenomsnitt kan bero på några 
olika alternativ. Ett av svaren handlar om att man inte har möjlighet eller förmåga att 
investera i just sponsringsfrågorna. 70 procent av undersökta föreningar satsar inte en enda 
krona på detta arbete utan låter det fungera på ideell basis. I vissa av de undersökta fallen 
finns inte heller någon som bär huvudansvaret för dessa frågor. För det andra så har mer än 
två tredjedelar av föreningarna färre än tio sponsorer vardera. Med tanke på att det är Sveriges 
tretton högst rankade badmintonföreningar, varav tio av dem spelar i Sveriges högsta liga, så 
borde det finns möjligheter att få ihop ett större antal sponsorer. För det tredje så är nästan 
fyra av fem föreningar i dagsläget missnöjda med sitt befintliga sponsringsarbete. 
Sponsringsarbetet och ansvarsfördelningen kring detta tycks vara en jobbig fråga i flera 
föreningar.   
 
Undersökningen visar på samband mellan avlönat arbete och större antal sponsorer samt 
ideellt arbete och mindre antal sponsorer. Det är ungefär lika stora andelar som inte satsar en 
enda krona, som har färre än 10 sponsorer och som inte är nöjda med sitt befintliga 
sponsringsarbete. Däremot går det att utläsa att de som väljer att ha någon som avlönat sköter 

                                                 
 
88 Stotlar, David K. Developing successful sport sponsorship plans, 5. 
89 Irwin, Richard L M fl.  Sport promotion and sales management.2nd edition, 146-147 
90 Riksidrottsförbundet, Idrottens finansiering. 
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sponsringsarbetet i större utsträckning har fler sponsorer och är mer nöjda med sitt 
sponsringsarbete. 
 
Uppfattningen är att många badmintonföreningar tycker att sponsringsarbete är jobbigt och 
tidskrävande och att de i många fall ser problematiken kring att åstadkomma nya 
sponsorrelationer framför nyttan. Dock bör föreningen först göra en värdering kring behovet 
av fler sponsorer då tidigare undersökningar sett detta som ett dyrare och mer krävande 
alternativ till att behålla och förädla de gamla relationerna91. Då nästan alla föreningar har 
väldigt få, och i de flesta fall inga, anställda så baseras sponsorarbetet ofta på ideella initiativ. 
Då man engagerar sig och arbetar oegennyttigt för en idrottsförening finns risken att man 
hamnar i en situation då man utför sysslor man inte finner stimulerande och i vissa fall direkt 
jobbiga. Det kan handla om outtalade krav dolda i våra sociala normer där föräldrar och 
medlemmar förutsätts sälja bingolotter eller hjälpa till med sponsorarbetet. Utförs göromålen 
under sådana förhållanden så blir arbetet inte alltid fokuserat och helhjärtat.  
 
30 procent av föreningarna har någon som är anställd för att sköta sponsringsfrågorna. 
Tidigare forskning har också påvisat fördelen med att ha någon ansvarig för denna viktiga del 
i föreningens arbete92. Genom en anställning ökar kraven på den ansvarige vilket borde 
innebära att ett mer strukturerat och kontinuerligt sponsorarbete utförs. Om detta i slutändan 
leder till fler och mer nöjda sponsorer är ju en annan fråga, men ju seriösare föreningarna tar 
på sin uppgift ju bättre borde resultatet bli. Sedan behöver det inte vara en av klubben anställd 
person som sköter arbetet. Det finns agenter som mot provision sköter denna typ av kontakter 
gentemot företag, vilket förmodligen hade varit en god idé för de föreningar som inte har 
möjlighet med någon egen anställd som kan ägna tid och kraft till detta.  

5.2 Analys av kommunikation och kommunikations-
sätt 
Det är intressant att se hur föreningarnas och sponsorernas uppfattningar, ganska markant, 
skiljer sig åt i frågorna kring hur frekvent parterna har kontakt med varandra, hur ofta de 
önskar att de hade kontakt med varandra och vem som har ansvaret för att denna 
kommunikation fungerar på ett adekvat sätt.  
 
Föreningarnas och sponsorernas känsla skiljer sig som sagt åt, och förmodligen har de flesta 
parter obefintlig eller liten koll på det antalet gånger de utbyter information. Förmodligen har 
ingen av parterna har räknat antalet kontakter med exakthet utan vi utgår ifrån att deras svar är 
kopplat till en känsla. Det råder viss tvetydighet i att 44 procent av sponsorerna menar att 
parterna har kontakt 0-2 ggr/år men samtidigt är det bara 16 procent som tycker att parterna 
borde ha kontakt lite oftare, resterande sponsorer tycker att antalet kontakttillfällen är bra som 
de är idag (81 procent) eller till och med borde minska (3,5 procent).   
 
81 procent av sponsorerna är alltså nöjda med det antalet kommunikationstillfällen som 
existerar idag och endast 16 procent hade velat ha en något utökad kommunikation. Däremot 
är det bara 39 procent av föreningarna som tycker att kommunikationen i dagsläget är 

                                                 
 
91 Nufer, G och Bühler , A. The Importance of mutual beneficial Relationships in the Sponsorhip Dyad, 15 
92 Nufer, G och Bühler , A. The Importance of mutual beneficial Relationships in the Sponsorhip Dyad, 16. 
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tillräcklig. 46 procent menar att antalet kommunikationstillfällen borde öka lite till och 15 
procent anser att de borde öka mycket. 
 
Om vi utgår att företagen har rätt och parterna i 44 procent av relationerna kommunicerar 0-2 
ggr/år så menar vi att den frekvensen i många fall kan intensifieras oavsett om sponsorn i 
nuläget är nöjd med antalet tillfällen eller inte. Detta eftersom vi vet att tillfredsställelse 
bygger på historiska samspel och att belåtenheten tenderar att öka då förväntningar 
överträffas93. Vissa sponsorer kanske ser sponsoråtagandet från deras sida genomfört då 
pengarna finns på föreningens konto. Man har genom detta visat sitt engagemang i det lokala 
samhället, eller vad företaget nu vill uppnå med sin sponsring av badmintonföreningen. Detta 
kan tolkas som att sponsringsrelationen sedd ifrån företagens perspektiv är mer 
transaktionsorienterad och ifrån föreningarnas mer relationsorienterad. Vi får inte glömma att 
det som karakteriserar sponsring är att två parter ingår ett samarbete som båda ska tjäna på. 
Dock menar vi att om en sponsor är nöjd med 0-2 kontakter per år är man inte speciellt 
intresserad av att utveckla och bygga relationen med badmintonföreningen. Det tycks att 
sponsrande företaget i många av våra undersökningsfall inte har ett intresse av att bygga 
relationer som om de hade ett stort ekonomiskt intresse att bevaka. I dessa fall är det av ännu 
större vikt för föreningen att finna vilken frekvens det ska vara på kommunikationen och i 
vilket utförande den ska skötas utan att det inkräktar på företaget. Företaget är ju faktiskt en 
sponsor, så något intresse i föreningen har det ju ändå på något sätt. Men den stora frågan från 
föreningens håll är alltid på vilket sätt man får en så tillfredställd sponsor som möjligt. 
 
Även föreningarnas och företagens uppfattning om hur ansvaret bör fördelas mellan parterna 
för att upprätthålla en god kommunikation går isär. 92 procent av föreningarna menar att 
ansvaret helt eller till stor del ligger hos dem själva medans hälften av sponsorerna tycker att 
ansvaret bör delas lika mellan parterna och hälften tycker att föreningen har det största 
ansvaret.  
 
I de lite mindre sponsringsrelationerna där företagen kanske inte ser sponsringen som en 
investering utan snarare som en tjänst kan vi hålla med föreningarna om att det största 
ansvaret ligger på dem. Men i de relationer då sponsringen är en investering från företagets 
sida så borde ansvaret delas lika, då båda parter tjänar på förhållandet. 
 
 En tolkning av skillnaderna i svarsresultaten som att föreningarna inte ser på sponsringen 
som en investering för företaget, och därmed tycker att ansvaret ligger hos dem själva. Medan 
företagen, kanske i högre utsträckning än föreningen anar, ser deras sponsring som en form av 
investering som ska förvaltas efter bästa förmåga och därför i högre grad vill vara delaktiga i 
ansvaret med att upprätthålla en fungerande kommunikation.   
 
Peter Eriksson menar att man kan dela upp internkommunikationen i en organisation i fem 
kommunikationssätt.94 Eftersom sponsorn och föreningen i en sponsringsrelation på vår nivå 
har ett samarbete snarare än en kundrelation så har vi använt denna indelning när vi bett 
parterna kategorisera kommunikationen som används i respektive sponsringsrelation. Vid 
analys av kommunikationssätten som används i relationen så kan man dels se att klubbarna i 

                                                 
 
93 Nufer, G och Bühler , A. Relevant factors for successful relationships between professional sporting 
organisations and their sponsors, 26 f. 
94 Eriksson, Peter. Planerad Kommunikation. 69 ff. 
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något större grad menar att det används mer av alla kommunikationssätt än vad sponsorerna 
anser, och dels att det är stor skillnad på åsikterna om i hur många relationer 
”nyhetskommunikation” och ”styrkommunikation” används. Det sistnämnda är intressant då 
nyhetskommunikation är något som flera av sponsorerna efterfrågar mera och tycker är viktigt 
under avtalsperioden. Denna typ av kommunikation bidrar till att öka sponsorernas känsla av 
delaktighet med sin förening. Eftersom 77 procent av föreningarna bedömer att de använder 
denna typ av kommunikation med sina sponsorer, men bara 35 procent av sponsorerna menar 
att de nås av denna kommunikation, så är det viktigt för föreningarna att ta reda på vad man 
förmedlar och vad företagen förväntar sig.  
 
Angående styrkommunikationen, som behandlar lång- och kortsiktiga mål i 
sponsorrelationen, visar det sig att föreningarna mycket oftare än företagen menar att det är en 
ofta förekommande del av kommunikationen. 19 procent av företagens och 38 procent av 
föreningarnas svar hamnade i den kategorin. Denna diskrepans kan handla om att det i många 
fall är svårt att kategorisera exempelvis ett telefonsamtal eftersom konversationen kan 
innehålla delar från flera olika kategorier. 
 
Forbes menar att det personliga mötet är den bäst lämpade formen för affärskommunikation.95 
Denna form är också den vanligaste enligt 65 procent av företagen. Däremot svarar bara 46 
procent av föreningarna att man oftast använder personliga möten för att kommunicera med 
företagen. Här kan det finnas stora fördelar för föreningarna att hämta genom att öka den 
typen av kontakt.   

5.3 Analys av förväntningar och verklighet 
Om man börjar med att studera föreningarnas och sponsorernas uppfattning av vad 
sponsorerna faktiskt får ut av deras sponsringsrelation, innan man tar in den tredje faktorn 
som rör vad sponsorerna tycker att de kan förvänta sig av en sponsringsrelation, så kan man 
här se väldigt grova meningsskiljaktigheter. Som exempel antar 69 procent av föreningarna 
att deras sponsorer känner sig delaktiga i klubbens arbete medan bara 39 procent av 
sponsorerna har svarat att de faktiskt gör det. Vidare menar 62 procent av föreningarna att 
deras sponsorer blir bjudna på diverse klubbevenemang samtidigt som endast 16 procent av 
företagen håller med om detta. 31 procent av föreningarna tror att deras sponsorer får 
möjlighet att träffa andra sponsorer/företag för utbyte, bara 14 procent av sponsorerna känner 
att denna möjlighet ingår i sponsorrelationen. 
  
Den första av dessa tre meningsskiljaktigheter, den som behandlar sponsorns känsla av 
delaktighet, är något svårare att få grepp om än de andra två. Att känna delaktighet kan enligt 
oss ses som en del av ett samlingsutryck för hur man ser på sin sponsringsrelation till 
klubben. Sköts relationen på ett proffsigt sätt där föreningen gör faktiska ansträngningar för 
att involvera sponsorn och göra denna nöjd, så känner sig också sponsorn förmodligen mer 
delaktig än om föreningens enda kontakt med sponsorn är en gång om året då man äskar mer 
pengar. Samtidigt innebär gemensamma evenemang och personliga träffar att känslan av 
delaktighet ökar. Återigen är det dock viktigt för föreningarna att kategorisera sina sponsorer i 

                                                 
 
95 Forbes, Why Personal Interaction Drives Innovation and Collaboration. 
 



Emelie Lennartsson                                                                                                                        Att kommunicera  
Carl Johan Egeman                                                                                                                              med sponsorer 
 
 

 
49 

tranaktionsbaserade och relationsbaserade sponsorer för att veta vilka av dem som är 
intresserade av att faktiskt bygga upp en relation. 
 
Resterande två meningsskiljaktigheter som påpekades ovan är svårare att förstå då dessa är 
rent faktabaserade. Det blir svårt att tolka hur 62 procent av föreningarna anser att de bjuder 
in sponsorerna på diverse klubbevenemang när bara 16 procent av sponsorerna känner att så 
är fallet. Denna skillnad kan bero på att föreningarna på ett otydligt sätt bjuder in sponsorerna 
på sina evenemang eller på att föreningarna får dåligt samvete och inte svarar sanningsenligt.  
Det skulle också kunna vara så att en del av skillnaden kan förklaras genom tolkningsfel av 
enkäten, exempelvis kan det vara så att företagen och föreningarna inte har samma definition 
på ”event”. Är fallet så kan företagens förväntningar på vad ett evenemang innebär göra så att 
företagen inte anser att de varit med om ett. En ytterligare tänkbar anledning är att de 
badmintonföreningar som svarat att de bjuder företagen på evenemang är de föreningar med 
minst antal sponsorer. Svarar en förening med 90 sponsorer nej och två föreningar med 5 
sponsorer vardera ja så innebär det att 66 procent av föreningarna säger ja men enbart 10 
procent av företagen 
 
Nedan kommer en tabell som vi kommer att hänvisa till flera gånger i denna diskussion och 
även i slutsatserna. Den är framtagen för att tydliggöra skillnaden i sponsorernas och 
föreningarnas uppfattning av vad sponsorn förväntar sig att få ut och vad de i verkligheten får 
ut i sponsringsrelationen med föreningen. Vi har markerat en kolumn som visar vad företagen 
förväntar sig att få ut av sin relation med just badmintonföreningen, detta för att vi tycker att 
det är dessa siffror som relationen bör sträva efter. Om företagets förväntningar infrias blir de 
en nöjd sponsor och förutsättningarna för att bygga vidare på denna relation förbättras.   
 
FFörväntningar och vverklighet    

SSvarsalternativ  Företagens 
förväntningar   

Verklighet enl. 
företagen  

Verklighet enl. 
föreningarna  

Få en relation till klubben 61,4procent 54,4procent 46,2procent 

Känna delaktighet 56,1procent 38,6procent 69,2procent 

Träffa andra företag för utbyte 38,6procent 14,0procent 30,8procent 

Känna uppskattning 31,6procent 36,8procent 38,5procent 

Bli bjuden på klubbevenemang 14,0procent 15,8procent 61,5procent 

Få inflytande i klubben 0,0procent 0,0procent 0,0procent 
Figur 25 – Företagens förväntningar och upplevelse – föreningarnas upplevelse. 

 
Undersökningen visar även på stora differenser i ämnet som handlar om att sammanföra 
sponsrande företag med varandra för utbyte. 31 procent av föreningarna tycker att relationen 
bidrar till nätverkande mellan företagen medan enbart 14 procent av företagen håller med. När 
vi lägger till den faktor som berör vad sponsorerna förväntar sig att få ut av just denna 
sponsringsrelation visar det sig att nästan 40 procent menar att just nätverkandet är en av 
förväntningarna. Denna faktor ser vi som mycket intressant och dessa siffror något som 
föreningarna verkligen borde sträva efter att uppfylla. Återigen kan det handla om olika 
definitioner och olika förväntningar. Att sammanföra två personer i ett rum är, menar vi, inte 
ett tillräckligt nätverksarbete. Däremot att sammanföra två personer i ett rum, inleda samtalet 
och själv bidra till en kreativ kommunikation är aktivt nätverksarbete. Det är viktigt att 
föreningarna jobbar efter att infria förväntningarna som finns i deras specifika relationer och 
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på vilken nivå sponsringen än är. Om föreningen kan avläsa och uppfylla vad sponsorn 
förväntar så blir sponsorn nöjd, sedan är det egentligen ganska ovidkommande vad dessa 
förväntningar, inom viss rimlighet, innebär. Det svåra för föreningarna blir att utröna vad 
varje specifik sponsor förväntar sig. En bra idé kan kanske vara att undersöka detta vid någon 
form av utvärdering och på så sätt få en ömsesidig förståelse för varandras avsikter. 
 
I många av fallen så skiljer det väldigt lite mellan vad sponsorerna förväntar sig att få ut och 
vad de i verkligheten tycker att de får ut av sponsringsrelationen. De större differenserna har 
redan nämnts förutom det faktum att 56 procent av sponsorerna förväntar att känna en 
delaktighet med föreningen men bara 39 procent gör det. En intressant fotnot är att det är fler 
sponsorer som känner sig uppskattade än vad som förväntade sig detta. Detta tyder ändå på att 
föreningarna inom vissa områden gör ett bra sponsorarbete efter sina förutsättningar. Denna 
siffra hade dock gärna fått arbetas upp. 
 
Några andra siffror som är anmärkningsvärda och värda att nämna handlar om uppskattning. 
Vi kan i tabellen se att 32 procent av sponsorerna förväntar att känna uppskattning, 37 procent 
känner sig faktiskt uppskattade och 38 procent av klubbarna tror att sina sponsorer känner sig 
uppskattade. Det är alltså ingen större skillnad i förväntning, verklighet och föreningens 
självinsikt. Som vi diskuterat tidigare så menar Irwin med flera att idrottssponsring är en 
överenskommelse där ena parten är exempelvis en idrottsorganisation och där parterna utbyter 
och främjar deras gemensamma resurser och intressen.96 En del i detta måste vara att försöka 
infria varandras förväntningar, och i detta fall att badmintonföreningarna bör försöka anpassa 
sitt sponsringsarbete utefter sponsorernas förväntningar på deras relation. Detta är viktigt 
eftersom det är förväntningarna på relationen och hur dessa förväntningar infrias som i 
slutändan avgör om sponsorn blir tillfredställd eller inte97.   
 
En annan faktor som också sticker ut i denna diskussion är att 10,5 procent av sponsorerna 
inte känner att de får ut någonting överhuvudtaget av sin sponsorrelation. Detta innebär i 
praktiken att för sex av våra företag handlar det om välgörenhet snarare än sponsring.  
 
Det viktigaste i diskussionen kring förväntningar, verklighet och föreningens självinsikt är att 
enkäterna kan belysa för föreningarna vad de flesta sponsorerna faktiskt förväntar sig. Vi ges 
också en inblick i vad många föreningar tror att de gör bra men där sponsorerna inte riktigt 
håller med. Vi menar att idrotten badminton med de badmintonföreningar och dess 
sponsringsförhållanden vi undersöker fungerar ungefär som flera andra idrotter som är lika 
utbredda och erhåller liknande grad av medieintresse. Därmed, menar vi, att man kan 
applicera redovisade siffror på många svenska föreningar. Från dessa tabeller kan 
föreningarna studera vad som generellt sett görs fel och vad som görs rätt i frågor rörande en 
sponsringsrelation och dess förväntningar. Man kan här utläsa i vilken ordning föreningen bör 
prioritera dessa faktorer efter i vilken utsträckning som sponsorerna har förväntningar kring 
dem.  
 
 

                                                 
 
96 Irwin, Richard L M fl.  Sport promotion and sales management.2nd edition, 146. 
97 Konsumentverket, Att leverera hantverkstjänster – en studie av näringsidkares upplevelser av 
affärsrelationen, 11. 
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5.4 Analys av förbättringsarbetet 
När man närmare studerar vad föreningarna och sponsorerna tycker är viktiga ingredienser i 
ett förbättringsarbete gällande relationen så kan man se ett mönster. Båda parterna önskar 
betydligt fler, och utav föreningarna arrangerade, evenemang. Det eftersöks både 
tillställningar där företagen får chansen att träffa andra företag för utbyte och tillställningar 
där företagen, och ibland deras medbjudna kunder, kan delta tillsammans. Att ges möjlighet 
att träffa andra företag för utbyte är också den faktor som sponsorerna håller som tredje högst 
på sin ”förväntningslista” vilket vi diskuterade tidigare. Dessa evenemang som nämnts har 
enligt enkäten en stark anknytning till sporten. Det kan vara saker som att företagen få träna 
med en elitseriespelare, disponera en egen bana vissa dagar och tider per vecka, få biljetter till 
tävlingar och möta andra sponsorer i en av föreningarna anordnad tävling. Även om dessa 
evenemang inte uttalat skulle ingå i sponsringsavtalet så är dem viktiga i relationsbygget. 
Detta stämmer väl överens med tidigare undersökningar på området där man sett att 
relationen mår bra av att parterna då och då överträffar gängse förväntningar. Här är det inte 
bara föreningen som ska överraska med olika evenemang utan även sponsorer kan bryta 
normer98.  
 
I övrigt så trycker sponsorerna på att det är viktigt med en bra kommunikation genom hela 
avtalsperioden. Något som många har nämnt som exempel är att föreningarna borde skicka ut 
ett nyhetsbrev med jämna mellanrum för att ge sponsorerna lite mer information om vad som 
händer. Föreningarna har också en önskan om samarbete utanför sponsoravtalet. Många 
föreningar använder nämligen sina kontakter hos sponsorerna för att hitta jobbtillfällen åt 
föreningens spelare. Detta är också, enligt klubbarna, en av de viktigaste sakerna som 
sponsringssamarbetet medför bortsett från ekonomin i sponsringsavtalet. Som framkommit 
tidigare vet vi att det blir ett fruktbart samarbete då man utnyttjar varandras kvalitéer99. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
98 Bühler, A. m.fl. The soccer club-sponsor relationship: identifying the critical variables for success, 303 f. 
99 Nufer, G och Bühler , A. The Importance of mutual beneficial Relationships in the Sponsorhip Dyad, 16. 
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6. Slutsats 
 I detta avslutande stycke presenteras de slutsatser som vi kommit fram till utifrån vår 
analys samt vår empiriska och teoretiska materialinsamling. Vi kommer i kapitlet att 
besvara uppsatsen syfte och dess problemformulering. 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka om svenska badmintonklubbar och dess sponsorer 
idag har fungerande sponsringsrelationer. Vidare ämnades undersöka hur dessa relationer kan 
utvecklas i framtiden med tanke på den befintliga kommunikationen och de befintliga 
förväntningar som finns i relationen.  
 
Vi menar att det i nuläget finns en någorlunda fungerande kommunikation och relation men 
att det finns stort utrymme för förbättring. Vi har dragit slutsatsen att om man vågar satsa på 
sponsringsfrågorna så får man fler sponsorer och känner sig mer nöjd med sitt 
sponsringsarbete. Vi menar att föreningar generellt borde överväga att anställa någon för att 
ha ansvaret för dessa frågor, och då inte bara arbetet att skaffa nya sponsorer utan även det 
minst lika viktiga jobbet som behövs läggas på att bygga vidare på de sponsorrelationer man 
redan har. Om föreningen inte har möjlighet att avlöna någon direkt för att ha huvudansvaret 
för sponsringsfrågorna så bör de överväga att söka upp en agent som jobbar för företaget mot 
provision. 
 
Så vilken av parterna bör relationen rätta sig efter? Vi anser i de fall vi undersökt att 
föreningarna är mer beroende av sponsorerna än vice versa. Det innebär att om sponsorn inte 
vill ha en massa kommunikation så måste föreningen anpassa sig efter detta. Det gäller för 
föreningen att försöka läsa av varje enskild sponsor och utröna vilket engagemang denna 
lägger eller vill lägga, och försöka möta detta behov oavsett om det innebär en 
kommunikation på noll till två gånger per år eller tjugo gånger per år. Det är sponsorn som 
ska känna sig tillfredställd, om dess behov är inom rimliga ramar för föreningen. Det är här 
också viktigt att tänka på att företagen enligt undersökningen är nöjda med den mängd 
kommunikation som de föreställer sig existerar. Eftersom parternas meningar här inte var 
samma så är det ju alltså sponsorernas föreställningar som föreningarna ska försöka 
tillfredställa eller öka något, oavsett om denna föreställning är sanningen eller inte.  
 
Undersökningen understryker också företagens önskan om ökad personlig kommunikation 
och ökad nyhetskommunikation. Vi anser att det är viktigt för föreningarna att skaffa en stor 
förståelse för vilken typ av information varje företag eftersöker och på vilket sätt de vill 
delges informationen.  
 
Samma sak gäller för vilka förväntningar parterna har på relationen. Förväntningar är grunden 
till den känsla som skapar besvikelse eller glädje100 och återigen är det av vikt för 
föreningarna att se till varje enskild sponsors behov. Många av de undersökta företagens 
förväntningar handlar om att de vill ges en möjlighet att nätverka med andra företag. Skulle 
denna möjlighet ges eller i de fall den redan finns, utökas, tror vi det skulle generera större 
nöjdhet hos företagen vilket med största sannolikhet leder till större eller fler sponsorer.  
 

                                                 
 
100 Konsumentverket, Att leverera hantverkstjänster – en studie av näringsidkares upplevelser av 
affärsrelationen, 11. 
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Kortfattat anser vi två typer av åtgärder skulle vara till stort gagn i arbetet mellan företag och 
förening: 
 

 Dels att föreningen vågar satsa och ha en huvudansvarig avlönad person som sköter 
om och förädlar de relationer med sponsorer som redan finns och även ges tid att söka 
nya samarbetspartners. 

 
 Dels att föreningen i första hand försöker läsa av varje enskild sponsor och införa 

olika åtgärdspaket för olika sponsorer beroende på vad det är för typ av sponsor och 
vad de förväntar sig att få ut av relationen. Om detta inte är möjligt så kan föreningen 
läsa av tidigare nämnd tabell för att se vad sponsorerna generellt förväntar sig och i 
vilken ordning man bör prioritera insatserna om alla inte är möjliga att utföra.  

 
Vi rekommenderar deltagande föreningar att studera våra inkluderade tabeller och framtagna 
data för kommunikation för att kunna skapa sig förståelse för att företagen generellt inte 
uppfattar relationen på samma sätt som föreningarna. Vi tror att detta kan ge möjlighet till 
eftertanke kring varför de ser saker på olika sätt, och också ge föreningen redskap att 
genomföra ett lyckat förändringsarbete där man mer anpassar kommunikation och 
förväntningar efter sponsorernas önskemål i så stor utsträckning som möjligt.   

 
För fortsatta studier tror vi att det hade varit intressant att göra en liknande undersökning med 
de företag som en gång har varit sponsorer till denna typ av föreningar men som av olika 
anledningar inte längre tycker att det är värt att vara det. Vilka bitar i relationen var inte 
tillräckligt tillfredställande och vad var avgörande för att företagen avslutade relationen? Om 
man hade undersökt även denna avslutande del av sponsorrelationer så hade man förmodligen 
kunnat få en bättre helhetsbild hur föreningarna bör arbeta med sina sponsringsrelationer. 
 
En annan idé som också hade förbättrat helhetsbilden hade varit att undersöka det arbete som 
de personer som föreningarna i undersökningen anger arbetar avlönat med sponsringsfrågorna 
lägger ner. Hur mycket tid går åt till just denna specifika fråga, om man antar att de inte är 
heltidsanställda för att bara arbeta med sponsring? Vad fokuserar dem på? Vem betalar deras 
lön? Måste de dra in sponsormedel så att det täcker deras egen lönekostnad? Alltså en profil 
på dessa personer, dess arbete och mål.  
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Bilaga 1 - Enkät till föreningarnaBilaga 1 - Enkät till föreningarnaBilaga 1 - Enkät till föreningarnaBilaga 1 - Enkät till föreningarna

1. Hur många sponsorer/samarbetspartners uppskattar du er förening har idag?

2. Hur stor del av föreningens intäkter kommer ifrån sponsring? 

3. Har er förening en sponsringspolicy eller en handlingsplan där föreningen preciserar 
sin sponsringsverksamhet?

4. Har föreningen någon/några som formellt har ansvar för sponsringsarbetet? 

5. Hur ofta har ni i snitt kontakt med företagen/ eller företagen kontakt med er?

 

1-10 st 

11-20 st 

21-30 st 

över 30 st 

Under 10 % 

10-25% 

25-50% 

Över 50 % 

Ja, en skriftlig 

Ja, en muntlig eller informell 

Nej 

Om ja, nämn gärna något du finner extra viktigt ifrån handlingsplanen. 





Ja, avlönat. 

Ja, på ideell basis. 

Nej. 

Om ja, kommentera gärna hur det ser ut. Timmar per vecka/månad etc. 





0-2 ggr per år 

3-10 ggr per år 

fler än 10 ggr per år 



Bilaga 1 - Enkät till föreningarnaBilaga 1 - Enkät till föreningarnaBilaga 1 - Enkät till föreningarnaBilaga 1 - Enkät till föreningarna
6. Hur ofta tycker du förening och sponsrande företag bör ha kontakt jämfört med nu?

7. Är ni i föreningen nöjda med ert befintliga sponsorarbete?

8. På vilket sätt sköts merparten av kommunikationen?

9. Hos vem, anser du, att huvudansvaret ligger för att upprätthålla en god 
kommunikation?

10. På vilket/vilka sätt skulle du kategorisera typen av er kommunikationen? 

Mycket mer sällan 

Lite mer sällan 

Bra som det är nu 

Lite oftare 

Mycket oftare 

Ja 

Nej 

Kommentar: 





Personliga möten 

E-post 

Telefon 

Annat (specificera) 

Allt ansvar hos företaget 

Störst ansvar hos företaget 

Lika stort ansvar 

Störst ansvar hos idrottsföreningen 

Allt ansvar hos idrottsföreningen 

Operativ Kommunikation (praktiska frågor gällande sponsorarbetet ) 

Nyhetskommunikation (att delge motparten information om vad som händer i företaget/föreningen) 

Styrkommunikation (rör de långsiktiga och kortsiktiga mål ni kommit överens om) 

Förändringskommunikation (rör större förändringar, eller extraordinära händelser utanför det vanliga 
nyhetsflödet som påverkar sponsorrelationen) 


Kulturkommunikation (berör företagets eller föreningens attityder, förhållningssätt och värderingar etc) 



Bilaga 1 - Enkät till föreningarnaBilaga 1 - Enkät till föreningarnaBilaga 1 - Enkät till föreningarnaBilaga 1 - Enkät till föreningarna
11. Vad tror du att företagen tycker att de får ut av sin sponsringsrelation med er?

12. Vad, förutom det rent ekonomiska, får er förening ut av era sponsringsrelationer?

 

13. Nämn kortfattat någon eller några möjliga åtgärder för att utveckla eller bibehålla en 
god relation med de sponsrande företagen.

 









De känner delaktighet 

De får en bra relation med klubben 

De får visst inflytande i klubben 

De blir bjudna på diverse klubbevent 

De känner uppskattning 

De kan träffa andra företag för utbyte 

Inget 

Annat (specificera) 



Bilaga 2 - Enkät till sponsorerBilaga 2 - Enkät till sponsorerBilaga 2 - Enkät till sponsorerBilaga 2 - Enkät till sponsorer

1. Inom vilken bransch är ert företag huvudsakligen verksamt?

2. Hur många anställda har ert företag?

3. Upp till vilket värde (pengar, produkter, tjänster) uppskattar du att ert företag 
sponsrar badmintonklubben med i år? 

4. Hur länge har ni sponsrat badmintonföreningen?

 

Byggverksamhet 

Tillverkning 

Parti- och detaljhandel 

Hotell- och restaurangverksamhet 

Informations- och kommunikationsverksamhet 

Finans- och försäkringsverksamhet 

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

Fastighetsverksamhet 

Utbildning 

Annat (specificera) 

 


1-2 

3-5 

6-10 

11-20 

Över 20 st. 

1-5000 kr 

5001-10000 kr 

10001-20000 kr 

20001-30000 kr 

30001-40000 kr 

över 40000 kr 

Detta är första året 

2-5 år 

Fler än 5 år 



Bilaga 2 - Enkät till sponsorerBilaga 2 - Enkät till sponsorerBilaga 2 - Enkät till sponsorerBilaga 2 - Enkät till sponsorer
5. Vem initierade den första kontakten angående sponsring?

6. Hur ofta uppskattar du att ni på företaget och badmintonföreningen har kontakt.

7. Hur ofta hade ni önskat att kontakten mellan företag och föreing varit.

8. På vilket sätt sköts merparten av kommunikationen?

9. På vilket/vilka sätt skulle du kategorisera typen av er kommunikationen? 

Vi på företaget direkt. 

Vi på företaget genom ombud/agent. 

Badmintonföreningen genom ombud/agent. 

Badmintonföreningen direkt. 

Vet ej. 

0-2 gånger per år. 

3-10 gånger per år 

Fler än 10 gånger per år. 

Mycket mer sällan 

Lite mer sällan 

Bra som det är nu 

Lite oftare 

Mycket oftare 

Personliga möten 

E-post 

Telefon 

Annat (specificera) 

1. Operativ Kommunikation (praktiska frågor gällande sponsorarbetet ) 

2. Nyhetskommunikation (att delge motparten information om vad som händer i företaget/föreningen) 

3. Styrkommunikation (rör de långsiktiga och kortsiktiga mål ni kommit överens om) 

4. Förändringskommunikation (rör större förändringar, eller extraordinära händelser utanför det vanliga 
nyhetsflödet som påverkar sponsorrelationen) 


5. Kulturkommunikation (berör företagets eller föreningens attityder, förhållningssätt och värderingar etc) 



Bilaga 2 - Enkät till sponsorerBilaga 2 - Enkät till sponsorerBilaga 2 - Enkät till sponsorerBilaga 2 - Enkät till sponsorer
10. Hos vem, anser du, att huvudansvaret ligger för att upprätthålla en god 
kommunikation?

11. Vad tycker du man generellt bör förvänta sig få ut av en sponsringsrelation? 

12. Vad tycker du att ni får ut av Er sponsringsrelation med badmintonklubben?

13. Nämn kortfattat någon eller några möjliga åtgärder för att förbättra eller bibehålla en 
bra relation med föreningen.

 





Allt ansvar hos företaget 

Störst ansvar hos företaget 

Lika stort ansvar 

Störst ansvar hos idrottsföreningen 

Allt ansvar hos idrottsföreningen 

Känna delaktighet 

Få en relation till klubben 

Få inflytande i klubben 

Bli bjuden på diverse klubbevent 

Känna uppskattning 

Träffa andra företag för utbyte 

Inget 

Känna delaktighet 

Få en relation till klubben 

Få inflytande i klubben 

Bli bjuden på diverse klubbevent 

Känna uppskattning 

Träffa andra företag för utbyte 

Inget 



Bilaga 3 - Följebrev 
 

 

Hej Namn, vi sätter stort värde på att du tar dig tid att besvara denna enkät! 
  
Vi skriver ett kandidatarbete i företagsekonomi på Blekinge Tekniska Högskola. Arbetet syftar till att 
undersöka hur relationen och kommunikationen ser ut mellan Sveriges badmintonföreningar och de 
företag som sponsrar dessa föreningar. 
 
Detta arbete genomförs bland annat med hjälp av en enkät som skickas till några av de största 
badmintonföreningarna i Sverige och då bland annat till Er. 
 
Via webbenkäten får Du ett antal frågor att ta ställning till och vi ber Dig svara genom att markera ETT 
av de förutbestämda svarsalternativen i alla frågor utom fråga 10 och 11 som är flervalsfrågor och 
fråga 12 och 13 som är öppna frågor. Enkäten beräknas ta mindre än 5 min att fylla i. 
Ditt svar är frivilligt och anonymt dvs. svaren kan inte härledas till varken person eller förening. Tack på 
förhand för att Du bidrar till vårt kandidatarbete genom att lämna ditt svar. 
Länk: https://www.surveymonkey.com/s/badminton_sverige 
 
När kandidatarbetet är färdigt och godkänt kommer det att publiceras på BTH’s Arkiv EX på nätet. 
Vänligen svara snarast, dock senast tisdagen den 22april 2014 
Stort tack för din medverkan! 
 
Emelie Lennartsson och Calle Egeman 
Har du några frågor eller funderingar, kontakta oss på: calle777@gmail.com 
 


