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Sammanfattning 
 
Titel: Allsvensk fotbollssponsring – En empirisk studie med inriktning ERK-modellen. 
 
Författare: Jessica Lantz 
 
Handledare: Camilla Wernersson 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
 
Syfte: Syftet är att undersöka ERK-modellens relevans, giltighet och eventuella behov av 
utveckling för att bättre på reflektera hur det ser ut idag (2013). 
 
Metod: Studien har genomförts genom tre undersökningar där de två första var 
besöksintervjuer hos företag som sponsrar fotboll. Den tredje undersökningen genomfördes 
med en enkät till fotbollssupportar utanför en arena innan en match i Allsvenskan. 
 
Slutsatser: En modell som skulle spegla verkligheten bättre idag (2013) skulle kunna 
innehålla företagsstolthet, ledning, exponering, relationer och association.  
 
Abstract 
 
Title: Sponsorship in Allsvenskan – An empirical study with focus on the ERK-model. 
 
Author: Jessica Lantz 
 
Supervisor: Camilla Wernersson 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to examine the ERK model's relevance, validity and 
potential need of development to better reflect how it looks today (2013). 
 
Method: The study is conducted through three surveys; the first two were face interviews 
with companies that sponsor Swedish soccer teams and the third study was conducted with a 
questionnaire to supporters outside a soccer stadium. 
 
Results: A model that would better reflect the reality of today (2013) could contain company 
pride, chairman’s whim, exposure, relationships and associations. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Genom marknadsföring kan organisationer nå ut med sitt budskap till sin omvärld och 
företagen kan utveckla olika strategier och använda sig av olika marknadsföringsverktyg för 
att skapa konkurrensfördelar. Direkt marknadsföring, mässor, utställningar, PR och sponsring 
är exempel på sådana marknadsföringsverktyg. Med hjälp av sponsring kan två parter ingå ett 
samarbete som vanligtvis syftar till att gagna båda parter och företaget som sponsrar vill i 
regel stärka samt exponera sitt varumärke (Mossberg & Sundström, 2011). Sponsring 
förekommer i olika typer av sammanhang, bland annat inom sport, konst och television. Det 
finansiella stödet till idrottsverksamheter från näringslivet är inte ett nytt fenomen i Sverige 
(Roos & Algotsson, 1996), men dess karaktär har kommit att förändrats.  Förr i tiden 
fungerade sponsring inom idrott mer som rena donationer men från 1970 och framåt har 
organisationer börjat använda sig av metoden som ett marknadsföringsverktyg som kräver 
någon form av motprestation (ibid). Sponsring kan definieras som: 
 
          “...tillhandahållandet av stöd från en person, eller ett företag, till en oberoende  
          aktivitet som inte är direkt knuten till personens eller företagens normala verksamhet,  
          men som ändå uppbär ett stöd som sponsorn förväntar sig ha nytta av”  
          (Turner, 1989, s. 9).  
 
Sponsring ökade i populäritet under 1980-talet, dels på grund av den ökade attraktionskraften 
att använda sig av sponsring som en del av organisationernas PR-mix, dels på grund av att 
kostnaderna för att marknadsföra sig i media ökade (Brassington & Pettitt, 2005). I Sverige 
berodde sponsringens framväxt främst på det minskade statliga stödet för idrottsverksamheter 
(Roos & Algotsson, 1996). Den alltmer hårdnade konkurrensen för produkter och tjänster har 
också resulterat i ett ökat intresse för sponsring som ett verktyg att öka uppmärksamheten 
kring sitt varumärke (ibid). Vidare har den ökade trenden för varumärkesglobalisering varit en 
bidragande faktor till sponsringens framväxt då metoden i sig även blivit mer global 
(Brassington & Pettitt, 2005). Då sponsringen har kommit att intaga en sådan central roll 
inom marknadsföringsstrategier har riktningen till att bli en affärsmässig angelägenhet snarare 
än välgörenhet blivit alltmer tydlig (Lund, 2007).  
 

 
Tabell 1.1 Gåvor – Sponsring 
(Lund, 2007, s. 32) 
 
Sportintresset är något som har ökat i alla åldrar och livsstilar och därför är det inte 
överraskande att sportrelaterad sponsring också har ökat, i synnerhet sport som visas på 
television (Brassington & Pettitt, 2005). Televisionen når en bred publik som ger god 
exponering av företagens varumärke och till skillnad från vanlig reklam sker exponeringen i 



Allsvensk fotbollssponsring  Jessica Lantz 
 

8 
 

publikens huvudaktivitet och inte i form av ett reklamavbrott (ibid). Många idrotter visas på 
television och i medier och trots att kostnaden för sponsring är hög så kan denna metod, med 
anledning av ovanstående, vara väldigt kostnadseffektiv (ibid). Andra 
marknadsföringsmetoder, exempelvis annonsering, kan anses vara ett säkrare val då 
avsändaren lättare kan kontrollera budskapet (Turner, 1989). 
 
1.2 Problemformulering 
 
Det finns inget rätt svar på vad som är bra marknadsföring och en del hävdar att det beror på 
omständigheter, tyckte och smak (Roos & Algotsson, 1996), men det kan också bero på 
vilken målgrupp företaget riktar sig till. Det finns således inget universellt rätt svar på hur 
man ska arbeta med sponsring, vem eller vad man ska sponsra och hur detta följs upp, vilka är 
områden som undersöks empiriskt i denna avhandling. Enligt danska undersökningar har det 
dock framkommit att om man sponsrar i rätt sammanhang så ökar organisationens totala 
uppmärksamhet i övriga marknadsföringssammanhang (Roos & Algotsson, 1996). Forskning 
på området sponsring är relativt utbredd och givet att det mediala intresset består, att 
huliganer övergår till att bli fans och att bolagsbildningar skötts skattemässigt korrekt kommer 
sponsring inom idrott att fortsätta växa (Grönkvist, 1999). Enligt brittisk litteratur fungerar 
marknadsföringsverktyget bra så länge som idrottsklubben bibehåller ett bra rykte då 
varumärket riskerar att skadas om klubben som helhet eller en enskild spelare beter sig 
våldsamt, blir involverad i en skandal i hens privatliv (Brassington & Pettitt, 2005) eller utför 
liknande handlingar som kan uppfattas som negativt. Studien kommer att undersöka dels 
varumärkesexponeringens utsträckning i Allsvenskan, dels sponsorernas inställning till 
imageöverföringen.  
 
Ett flertal böcker (Hagstedt, 1987; Roos & Algotsson, 1996; Lund, 2007) redogör målen och 
motiven med sponsring, men tycks alla se en svårighet i hur man följer upp 
sponsringssamarbetena och mäter deras resultat. När sponsring tog sin affärsmässiga 
framtoning från 1970-talet och framåt bedrevs forskning kring området av bland andra 
Magnus Roos, Ulrika Algotsson, Per Hagstedt och Uno Grönkvist. Från 2000-talet och framåt 
har dock de svenska bidragen på området kopplat till mål, sponsringsobjekt och uppföljning 
minskat, och fokuserar mer på de skattemässiga och inkomstmässiga aspekterna. ERK-
modellen är ett av de senaste svenska bidragen inom sponsringsforskning som utvecklades av 
Sponsor Strategi 1995 (Roos & Algotsson, 1996) och en något utvidgad modell, A-ERIC, 
presenterades tre år senare (Jiffer & Roos, 1999). Sponsor Strategi var under 90-talet och 
början på 00-talet ett av Nordens ledande konsultföretag med fokus på sponsringssamarbeten 
(Jiffer & Roos, 1999). Magnus Roos, som har över 25 års erfarenhet inom 
idrottsmarknadsföring, är grundare till företaget med dåvarande verkställande direktör Mikael 
Jiffer som har en utbildningsbakgrund från Berghs School of Communications (ibid). Sponsor 
Strategis modeller bygger på vetenskapliga modeller som framtagits av Per Hagstedt vid 
Handelshögskolan i Stockholm. Per Hagstedt har i urval publicerat ”Sponsring som ett 
effektivt mediaval” och ”Sponsring, mer än marknadsföring”, där den sistnämnda publicerats 
av Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm. 
 
Sponsring har sedan 2000-talet och in på 2010-talet utvecklats, vilket undersöks i denna 
studie och identifierar huruvida en uppdatering av modellen är nödvändig. ERK-modellens tre 
komponenter: exponering, relationer och kommunikation (Roos & Algotsson, 1996), är 
möjligen en förenkling över företagens mål som i praktiken kan vara mer komplexa in på 
2000-talet. Marknadsföringen och dess kanaler, såsom sociala medier, har förändrats vilket 
kan vara en faktor som påverkar sponsringens framväxt. Irländska studier gjorda av bland 
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andra Tony Meenaghan indikerar på att sponsringen genomgår en fundamental förändring. 
ERK-modellen och annan forskning används som teoretisk referensram och ställs emot 
studiens insamlade empiriska data för att undersöka modellens relevans och potentiella 
utveckling.  
 
1.3 Syfte 
 
Syftet är att undersöka ERK-modellens relevans, giltighet och eventuella behov av utveckling 
för att bättre på reflektera hur det ser ut idag (2013).  
 
1.4 Frågeställningar 
 

 Hur har sponsringsverksamhet utvecklats i Sverige i termer av mål, val av objekt, 
varumärkesexponering och uppföljning sedan framtagandet av ERK-modellen på 
1990-talet? 

 Vilka förbättringar skulle ERK-modellen kunna tillges för att vara tillämpbar på 
sponsring på 2000-talet? 

 
1.5 Avgränsningar 
 
Avhandlingen avgränsar sig till vad som definieras som ren sponsring vilket innebär att 
sponsorn kräver motprestationer med förväntad effekt (Roos & Algotsson, 1996) och kommer 
därför inte att behandla välgörenhet vilket i vissa sammanhang anses ha gått under 
definitionen av sponsring. Magnus Roos och Ulrika Algotsson har med hjälp av tidigare 
forskning av bland andra Per Hagstedt och Uno Grönkvist definierat sponsringens 
motprestationer som något som på kort och lång sikt syftar till skeenden som skapar ökad 
försäljning för sponsorn (Roos & Algotsson, 1996).  
 

 
Figur 1.1: Relationen Sponsring – Välgörenhet 
(Roos & Algotsson, 1996, s. 17) 
Omarbetad från Hagstedt 1987, s. 20 
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Definitionen av sponsring skall genomgående i texten förstås som ett samarbete mellan 
två organisationer som kräver prestation av den andra parten. Utvecklingen av ordet sponsring 
har kommit att användas och förstås som en affärsmässig angelägenhet och en annan 
definition skulle följaktligen anses vara förlegat. I denna studie kommer perspektivet ligga på 
det företag som önskar varumärkesexponering (sponsorn) och inte på dess motpart vilket i 
denna studie är fotbollsföreningar i Allsvenskan. Perspektivet har i det flesta fall av tidigare 
forskning legat på sponsorn och då syftet med uppsatsen är att bygga vidare på den typen av 
forskning kommer perspektivet således att utgå från samma håll. Teoretiskt kommer studien 
att utgå från sponsring överlag (givet definitionen beskriven ovan), men den empiriska studien 
kommer endast att behandla svensk fotbollssponsring. Avgränsningen till den svenska 
marknaden bygger på syftet med studien och den kunskapslucka den önskar att fylla. 
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2. Metod 
 
Studien har genomförts genom tre undersökningar där de två första var besöksintervjuer hos 
företag som sponsrar fotboll. Den tredje undersökningen genomfördes med en enkät till 
fotbollssupportrar utanför en arena innan en match i Allsvenskan. Enkäten lämnades ut till 
totalt 107 personer varav 100 personer återlämnade enkäten. Av de 107 tillfrågade personerna 
var 57 hemmasupportrar och 50 bortasupportrar.  
 
En vetenskaplig uppsats ska vara saklig, objektiv och balanserad (Ejvegård, 2003). Med 
saklighet menas att uppgifterna som presenteras ska vara riktiga och sanna, och författaren får 
ej vara godtyckligt när hen arbetar med dem (ibid). Tillförlitliga källor är primärkällor samt 
andra vetenskapliga verk, främst doktoravhandlingar och uppsatser i vetenskapliga tidsskrifter 
(Ejvegård, 2003; Faarup & Hansen, 2011). De senare två benämns som sekundärkällor vars 
sanningshalt stärks av citerade uttalanden (Ejvegård, 2003). Om ämnet uppsatsen behandlar är 
kontroversiellt bör varje ståndpunkt presenteras för att arbeta mot objektivitet (ibid). Den här 
uppsatsen behandlar ej ett ämne som är kontroversiellt men för att få en bredare tidsspann för 
att undersöka senare 2000-tal har jag valt att samla in empirisk data dels från tidigare sponsor, 
dels från nuvarande sponsor. En delstudie har även genomförts för att undersöka både sändare 
(sponsor) och mottagare (objektet som blir exponerad). Att uppsatsen är balanserad menas 
med att jag strävat mot att ge utrymme åt rätt saker och inte ger mer utrymme för en sida i en 
ståndpunkt (Ejvegård, 2003).   
 
2.1 Litteratursökning 
 
I sökandet efter relevant litteratur är det lämpligt att söka i bibliotekens databaser och 
nyckelord kan användas som hjälp i sin sökning (Ejvegård, 2003). För den här uppsatsen har 
litteratursökningen främst ägt rum på bibliotek i Stockholmsregionen, främst Stockholms 
Stadsbibliotek men även Hornstulls bibliotek och Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek. 
Litteraturen har främst funnits i facksalarna i Stockholms Stadsbibliotek (främst 3, men också 
4) men även i magasinet för de äldre verken. Det företagsekonomiska rummet har varit 
frekvent besökt och sökord har varit “sponsring”, “sponsor”, “sponsorship”, “marketing 
strategy”, “marketing” och “varumärken”, där sökordet “sponsring” har givit mest utdelning 
för att försöka besvara uppsatsens frågeställningar. Mycket litteratur har även hittats genom 
att nyfiket leta på hyllorna i företagsekonomirummet, främst under “marknadsföring”, 
“reklam” och “företagarinfo”. En del litteratur har under en längre period varit utlånade och ej 
tillgängliga som elektroniska böcker, vilket har begränsat vidden av tillgänglighet av böcker 
främst när det kommer till nyare skrifter. Utdelningen har dock varit positiv och ett 15-tal 
litterära verk har använts med en årtalsbredd som sträcker sig från 1987 till 2011. Nästan alla 
forskare anger referenser och/eller källförteckning i sina verk och genom att följa några av 
dessa hänvisningskedjor kan man finna de verk som är relevanta för sitt område (Ejvegård, 
2003). För att hitta dessa källor har jag ställt de litterära verken emot varandra för att finna 
den mest relevanta och mest tillförlitliga teorin. Uppsatsen har i högsta möjliga mån använt 
sig av förstahandsreferenser. Andrahandsreferenser har enbart använts då jag inte har haft 
tillgång till förstahandsreferensen. När andrahandsreferenser har använts har detta tydliggjorts 
i texten. Jag har arbetat kritiskt mot dessa källor som dels varit citat och då nivån på 
andrahandsreferenserna ansetts vara hög (då de har varit forskningsarbeten) har jag ökat 
tilltron till att de är korrekt citerade. 
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För att få tillgång till nyare forskning så färska som 2013 har databasen Business Source 
Complete använts, tillgänglig på Blekinge Tekniska Högskola bibliotekshemsida 
(www.bth/bib) med studentinloggning. Det främsta sökordet har varit “sponsorship”, vilket 
ger många resultat och dessa har sedan sållats ut genom att använda de nyare verken, samt de 
texter som innehåller intressanta ord för studien såsom “measure”, “challenge” och “new 
media”. Vissa texter har även funnits genom att se vilka källor som de 15-tal böckerna har 
använt sig av och då någon författare har varit mer frekvent omnämnd har dessa också sökts i 
databasen, vilket återkopplats till ovanstående stycke om hänvisningskedjor (Ejvegård, 2003). 
Många texter finns tillgängliga, men även här blir det ett bortfall av en del artiklar som 
publicerats i tidskrifter och inte går att hämta elektroniskt. 
 
2.2 Datainsamlingsmetod och metodkritik 
 
Insamlingen av empirisk data har skett genom två olika metoder som beskrivs nedan. 
Anledningen till att dessa två metoder har använts är för att kunna uppfylla studiens syfte 
samt besvara dess frågeställningar. För att kontrollera att uppgifterna är sanna och riktiga är 
en huvudregel att alltid gå till primärkällan (Ejvegård, 2003; Faarup & Hansen, 2011). All 
insamlad empirisk data är hämtad från primärkällor där Studie 1 och Studie 2 syftar till att 
behandla alla delar av uppsatsen. Studie 3 är enbart en delstudie som kommer att behandla 
varumärkesexponeringen. 
 
2.2.1 Datainsamlingsmetod 1 
 
Om en intervju innehåller ostrukturerade frågor anses detta vara ett omedvetet selektivt urval 
och man riskerar att personliga intressen upplyfts, snarare än frågor kring undersökningens 
reella syfte (Ejvegård, 2003). Studie 1 och Studie 2 är båda besöksintervjuer av 
semistrukturerad karaktär med en förutbestämd kontext. Intervjuerna följde en bestämd 
ordning med halvöppna svar som i förväg var strukturerade i ett frågeformulär (för 
formulärens exakta utformning se Bilaga 8.1 och Bilaga 8.2) som utlämnades till 
respondenterna innan mötets början så respondenterna tydligt kunde följa intervjuns struktur. 
Frågornas utformning var medvetet formulerade för att vara av lämplig karaktär. Frågorna var 
i högsta möjliga mån därför utformade så att de inte var ledande, värdeladdade, otydliga eller 
hypotetiska (Dahmström, 2005; Trost & Hultåker, 2007; Trost, 2010). Vid intervjutillfälle 1 
ställdes dock en fråga av hypotetisk karaktär angående faktorer som skulle påverka fortsatt 
samarbete. Jag övervägde att utelämna frågan men beslutade att frågan var av relevans för 
studien. Fråga 2 under “val av sponsringsobjekt” (Se Bilaga 8.1 och Bilaga 8.2 under angiven 
fråga 2) stryktes dock under intervju 1, dels på grund av att respondenten ej hade 
informationen tillgänglig, dels på grund av att jag ifrågasatte frågans relevans. Det sistnämnda 
låg till grund för att jag strök frågan även under intervju 2. Överlag var frågorna utformade 
med ett “annat”-alternativ där respondenterna fick möjlighet att tillägga relevant information 
om de angivna alternativen ej överrenstämde med deras verksamhet.  
 
Intervjuer lämpar sig bäst när experter ska utfrågas medan enkäter passar bättre vid frågor om 
attityder, smak och åsikter (Ejvegård, 2003). Möjligheterna för undersökningen att uppfylla 
sitt syfte har förstärkts då intervjupersonerna är väl insatta i sponsring och deras roll har varit 
av hög relevans för studien. Intervju 1 ägde rum på respondentens arbetsplats i ett ostört rum 
på förmiddagen den 15/5 2013 under drygt en timme. Intervju 2 ägde rum på ett ostört fik i 
Nacka Forum på eftermiddagen den 21/5 2013 och pågick likt ovan i drygt en timme. Valen 
av plats var kopplat till vikten av en ostörd och trygg miljö (Trost, 2010). Jag arbetade aktivt 
mot att Intervju 1 och Intervju 2 i högsta möjliga mån skulle bemötas och behandlas på 
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liknade sätt för att få en högre grad av standardisering (Trost, 2010). I de fall man 
förutbestämt vilka frågor som ska ställas bör man formulera sig så lika som möjligt (Ejvegård, 
2003; Trost, 2010). Genom att ha delvis strukturerade frågor arbetade jag med att behandla 
tillfällena på så lika sätt som möjligt, men samtidigt låta respondenterna tala fritt för att inte 
fördelarna med besöksintervjuer ska gå förlorade (Faarup & Hansen, 2011). Besöksintervjuer 
tenderar likt besöksenkäter att vara mer resurskrävande (Dahmström, 2005). Vid en 
besöksintervju är det dock lättare att hålla respondentens intresse vid liv och återskapa nytt 
intresse vid övergång till ny fråga (ibid). Svaren tenderar att bli utförligare och hålla en högre 
kvalitet, samt minskar risken för mätfel då respondenten, till skillnad från post-och 
mailintervjuer, kan ha en direkt kommunikation vid oförstående över en fråga (ibid). Metoden 
medförde således också en risk att jag styrt svaret och har därför satt krav på mig att ställa 
frågor som inledande uppfattas på rätt sätt och att frågorna ställs med halvöppna alternativ 
istället för ledande frågor (Faarup & Hansen, 2011). En ytterligare aspekt för mätfel kan ha 
skett vid Studie 2 som var en retroperspektiv undersökning vilket ökar risken att respondenten 
glömt av eller missminner sig (Dahmström, 2005; Trost, 2010). Samarbetet som diskuteras i 
Studie 2 var dock relativt nyligen (2009) och respondenten var av stor relevans för samarbetet 
och var således väl insatt. 
 
För att respondenten ska våga öppna sig kan man försäkra hen om att materialet kommer att 
behandlats konfidentiellt (Ejvegård, 2003; Trost, 2010). Båda intervjuerna inleddes således 
med att fråga om intervjun skulle behandlas konfidentiellt eller inte. Då Intervjuperson 1 i 
Studie 1 var osäker på vilken information som av ledningen skulle anses vara känslig enades 
respondenten och jag om att intervjuperson, företag eller fotbollslag ej benämns vid dess 
riktiga namn i denna studie, samt att respondenten får ta del av slutprodukten när den 
färdigställts. För att leva upp till löftet om konfidentiell behandling bör man inte lämna ut 
uppgifter om ålder, ort, organisationstillhörighet eller övriga beskrivande uppgifter som 
möjliggör för läsaren att identifiera respondenten (Ejvegård, 2003). Jag har som följd tagit 
bort sådan information från intervjusvaren i uppsatsens empiriska del. Intervjupersonen i 
Studie 2, Jörgen Hjort, har godkänt att namn, företag och fotbollslag anges. 
 
När intervjuerna sammanställts kan intervjuaren sända utskriften till respondenten för 
eventuella rättelser kring missförstånd eller korrigering av uttalanden (Ejvegård, 2003). En 
sammanställning som presenteras under avsnitt 4 i uppsatsens empiriska del har således 
skickats till respondenterna som inom skälig tid fått möjlighet att komma med synpunkter om 
jag har missuppfattat, vinklat eller felciterat respondentens ord. Detta i syfte att i högsta 
möjliga mån undvika att mina egna värderingar och tolkningar påverkat empirins utfall. Om 
intervjuaren erbjuder denna typ av möjlighet till respondenterna är det alltid den nya 
versionen som gäller (Ejvegård, 2003). I denna studie har dock ingen av respondenterna 
kommit med ytterligare synpunkter eller tillägg.  
 
2.2.2 Datainsamlingsmetod 2 
 
Datainsamlingen kring varumärkesexponering skedde genom en deskriptiv 
primärdataundersökning i form av en besöksenkät. Ett sätt att försöka bilda sig en uppfattning 
om hur en organisation upplevs är att låta besökare fylla i en enkät i samband med besöket 
(Dahmström, 2005). Populationen (100) utgjordes av supportrar från både hemmalaget (50) 
och motståndarlaget (50) och undersökningen ägde rum innan en fotbollsmatch mellan två 
fotbollslag i Allsvenskan. Valet av tidpunkt och plats var kopplat till att nå den målgrupp som 
varumärket exponeras för där hemmalaget är samma fotbollslag i Allsvenskan som Företag 1 i 
Studie 1 sponsrar. Ett problem med denna typ av enkät är att bortfallet anses vara stort 
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(Dahmström, 2005) och undersökningen skedde således innan matchen för att minimera 
risken för bortfall då supportar rör sig bort från arenan. Frågorna ställdes till slumpmässigt 
utvalda personer och svaren från hemmalaget och bortalaget åtskiljs ej utan gjordes enbart i 
syftet att nå ett större spektrum av besökare till arenan. Relativt andra enkäter är denna form 
mer resurskrävande (Dahmström, 2005). Enkäten besvarades direkt på plats för att eliminera 
bortfallsrisken samt effekten av snedvridna svar som är större vid andra metodval (ibid). Då 
respondenterna har besvarat frågorna på plats har svaren redovisats omgående, men risken för 
stress kan ha ökat vilket kan ha påverkat svaret (ibid). Vidare var valet av plats fullsatt och i 
en atmosfär med mycket förväntan vilket ytterligare kan ha påverkat svarens utfall. Valet av 
plats var dock nödvändigt för att nå den ram som önskades att undersöka och då önskan av 
direkt respons och bortfallseliminering var stor ansågs andra alternativ, såsom webbenkät och 
postenkät, mindre lämpande (Trost & Hultåker, 2007). Risken för snedvridna svar i samband 
med bortfall anses i denna studie vara mycket låg då enbart ett fåtal personer, sju stycken, 
avstod från att besvara enkäten. För att se att enkäten håller en hög reliabilitet kan metoder 
användas för at kontrollera detta (Ejvegård, 2003). En av dessa metoder är återtestning vilket 
innebär att man testar samma grupp två gånger (ibid). På grund av Allsvenskans spelschema 
var detta inte möjligt i denna studie. Halveringsmetoden innebär att man delar upp svaren i 
två halvor och sedan jämför dem med varandra (Ejvegård, 2003). Enkäten lämnades till 50 
hemmasupportrar och 50 bortasupportar och avvikelsen på svaren var låg.  
 
Ju större urval desto bättre reflekterar enkätundersökningen en korrekt verklighet (Trost & 
Hultåker, 2007). På grund av uppsatsens inlämningsdatum samt Allsvenskans matcher 
begränsades antalet enkäter och enkäten utlämnades fram tills 100 personer hade besvarat 
den. För att kunna få tillgång till detta spann av personer var det viktigt att vara tidseffektiv 
och det ställdes således bara två lättare frågor för att undvika bortfall (Trost & Hultåker, 
2007).  
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3. Teori 
 
3.1 Företagens mål med sponsring 
 
Mycket litteratur diskuterar företagens mål med sponsringsverksamhet. Sponsor Strategi 
arbetade 1991 fram en modell som benämns vid ERK-modellen (Roos & Algotsson, 1996) 
och illustreras nedan och förtydligas sedan i löpande text. Syftet med att utveckla modellen 
var att tydliggöra sponsringens komponenter för att enklare förstå dess värde och 
arbetsprocess. Modellens komponenter bygger på den forskning Per Hagstedt tog fram vid 
Handelshögskolan i Stockholm som beskrivs i textform i hans litterera verk. Per Hagstedt 
definierar vad ren sponsring innebär (se figur 1.5 under avsnitt 1.5) och den 
utvecklingsprocess som sponsringen har genomgått (Hagstedt, 1989). Han presenterar fyra 
fokusgrupper: exponering, segmentering, repetition och medieeffekt (ibid). Hans forskning 
samt Sponsor Strategis erfarenheter ligger till grund för den modell som framtogs. Roos & 
Algotsson benämner komponenterna vid andra ordval men är en vidareutveckling från samma 
grund (Roos & Algotsson, 1996). Observera att bilden är en förenkling av verkligheten men 
ger en övergripande bild av vad sponsring är och bör bestå av (ibid).  
 

 
Figur 3.1: ERK-modellen 
(Roos & Algotsson, 1996, s. 46) 
 
Exponering: Organisationens varumärke, logotype eller produkt exponeras i den valda 
aktiviteten som de valt att sponsra och ofta sker det i form av traditionell reklam såsom 
dräktreklam eller arenareklam (Roos & Algotsson, 1996). De tre huvudsakliga 
exponeringsområdena är TV, tidningar och på plats-exponering (ibid).  
 
Relationer: Med hjälp av sponsringssamarbeten ges organisationer möjligheter att utveckla 
värdefulla relationer på ett annorlunda sätt än exempelvis en traditionell 
representationsmiddag (Roos & Algotsson, 1996). Sponsringssamarbeten öppnar upp dörrar 
för möten med kunder, personal, beslutsfattare, samarbetsparters, övriga sponsorer och 
opinionsbildare (ibid).  
 
Kommunikation: Kommunikation kan förstås av Laswells formel “Vem säger vad genom 
vilken kanal till vem med vilken effekt?” (Roos & Algotsson, 1996, s. 21). Sponsring som 
kommunikationsverktyg kan öppna dörrar till ytterligare dimensioner för att nå ut: 
organisationer kan söka ett bärande budskap som används i kampanjer, de kan påverka sin 



Allsvensk fotbollssponsring  Jessica Lantz 
 

16 
 

image, nå ut i en icke-kommersiell kanal och bedriva försäljning på plats (Roos & Algotsson, 
1996). Genom att sponsra ett fotbollslag upplevs sponsorn ofta som en donator som möjliggör 
för det sponsrade laget att fortsätta utöva sporten (ibid).  
 

 
Figur 3.2: A-ERIC-modellen 
(Jiffer & Roos, 1999, s. 57) 
 
Sponsor Strategi arbetade tre år senare fram en ytterligare kompontent till ERK-modellen 
vilket var association (Jiffer & Roos, 1999). Med association menas möjligheten att 
kommunicera fram värderingar som varumärket vill associeras med (ibid). Ett företag av 
lågintresse kan förmedla en ny image genom sponsring (ibid). Associationsmotivet är kopplat 
till att förändra eller stärka varumärket, skapa preferens eller lojalitet (ibid).  
 
Annan forskning benämner målen som motiv och menar likt ERK-modellen att exponering, 
relationer och kommunikation är de vanligaste skälen för sponsringssamarbeten (Grönkvist, 
1999). Sponsringen kan även fungera som ett verktyg för personalvård och erbjuda 
upplevelser i form av evenemangsbiljetter vilket ökar lojaliteten inom organisationen (ibid). 
Vidare kan sponsringen leda till representationsmöjligheter, vilket ger sponsorn möjlighet att 
knyta an viktiga kontakter (ibid). Genom att exponeras och kopplas ihop med något positivt 
kan organisationen magnetisera kompetent personal (ibid). Uppmärksamhetssökande företag 
kan se skäl nog i själva nyhetsvärdet (ibid). Detta är främst önskvärt hos företag som är 
relativt anonyma (ibid). Sponsorer kan även favorisera sina egna intressen, så kallat 
chairman’s whim, och låter dem ligga till grund för samarbetspartners (ibid). Jimmy Clark 
hävdar att detta var det främsta motivet till sponsring förr, och om en ledande person hyste 
förkärlek för exempelvis golf valdes sponsringsobjekt efter detta intresse (Clark, 1996). Vissa 
organisationer önskar att förknippas med något positivt och dra nytta av sponsringsobjektets 
goodwill och sponsringsmotivet blir således kopplat till association (Grönkvist, 1999). 
Sponsringssamarbetet leder oftast automatiskt till någon form av imageöverföring (ibid).  
 
Sponsring kan vara ett effektivt val när organisationer vill marknadsföra en ny produkt eller 
sälja produkter på plats (Grönkvist, 1999). Möjligheterna att nätverka och knyta an viktiga 
kontakter ökar med hjälp av sponsring vilket har stor betydelse för affärsverksamheter (ibid). 
Det är oftast bara ett företag ur varje bransch som sponsrar ett event eller ett idrottslag vilket 
gör att sponsringen fungerar som ett verktyg att stänga ute konkurrenterna från dessa 
exponeringsmöjligheter (ibid). För en del sponsorer är det viktigt att hjälpa sponsringsobjektet 
och stötta lokala företeelser och motivet blir således att vara en god samhällsmedborgare 
(ibid).  
 
Meenaghan, McLoughlin & McCormack presenterar företagens mål med sponsring utifrån 
förtagens intressenter (se figur 3.5 under avsnitt 3.4.2) (Meenaghan, McLoughlin & 
McCormack, 2013). Ett av målen är företagens personal där sponsringen kan användas som 
ett verktyg att stärka företagskulturen och således öka lojaliteten, företagsstoltheten, 
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personalens strävan efter kundnöjdhet och stärka varumärket (ibid). Om sponsringssamarbetet 
är kopplat till någon form av CSR, corporate social responsibility, har detta en positiv 
inverkan på personalen (ibid). En intressentgrupp som är mindre tydlig än själva 
massmarknaden är relationen mellan B2B, business-to-business, som har ökat signifikant 
inom sponsringen (ibid). B2B-samarbetena delas upp i två tydliga mål: 1) Uppfylla en 
varumärkesroll, och 2) Uppfylla relationer med leverantörer, intermedier och handelsföretag 
(ibid). Andra mål kan vara att knyta kontakter med staten och inleda samarbeten som med 
sponsringens hjälp uppmanar till CSR och med hjälp av samarbeten med staten undvika 
restriktioner (ibid).  
 
3.1.1 Företagens mål i förändring 
 
Tills den stora explosionen av digitala och sociala medier har sponsring över årtionden varit 
den snabbast växande marknadsföringsmetoden (Meenaghan, 2013). Metoden genomgår nu 
en fundamental förändring med anledning av ett flertal faktorer: utgifterna har förändrats och 
samarbeten har blivit alltmer kostsamma, idrottens dominans minskar och ökar i radio och i 
sociala medier, antalet sponsorer växer och däribland återfinns många spelföretag och alltmer 
restriktioner skapas (ibid). Nedan beskrivs ytterligare några faktorer.  
 
Sponsringen försattes i blåsväder under den globala finanskrisen då fientlig uppmärksamhet 
riktades mot att använda sponsring i sin affärsverksamhet, speciellt om det var kopplat till 
tidigare nämnda chairman’s whim (Meenaghan, 2013). Det negativa ryktet skapades kring 
diskussionen om huruvida det var oansvarigt eller inte att låta ledningens intressen styra 
marknadsföringsmetoder under rådande finanskris (ibid). Sponsringssamarbeten blir alltmer 
affärsmässiga och organisationer är villiga att betala mer pengar för att få exponeras i diverse 
evenemang. Den senaste olympiaden i London involverade fyra olika sponsringsgrupper: elva 
huvudsponsorer som betalade $100 miljoner, sju olympiadpartners som betalade $63 
miljoner, sju olympiadsupportrar som betalade $31 miljoner och 28 leverantörer som betalade 
$15 miljoner vilket totalt landar på ett belopp om $2178 miljoner (Meenaghan, 2013). 
Summorna motsvarar inte samma omfattning på den svenska marknaden inom Allsvenskan 
men ger ändock en indikation på att sponsringssamarbeten blir alltmer kostsamma.  
 
De nya medierna är fokuserade kommunikationskanaler för att nå ut till vad som även är de 
traditionella målen med sponsring, nämnda varumärkesexponering och relationsutveckling 
(Meenaghan, 2013). Sociala medier är även en värdefull plattform för att skapa engagemang 
och interaktion med konsumenter, dels i marknadsföringen som helhet men i synnerhet 
kopplat till sponsring (ibid). Investeringarna kring området fortsätter att öka och trots 
avsaknaden av effektmätning satsade Nike 85 % av sin marknadsföringsbudget på omätbar 
media såsom direktmarknadsföring, Internet och sociala medier (ibid). Intresset inom 
sponsring har växt från att primärt fokusera på varumärkesexponering till en plattform där 
organisationer kan engagera sig i konsumenters intressen i syfte att öka engagemanget till sitt 
varumärke (ibid). Sponsorerna har som följd minskat deras intresse för annonser och skyltar 
och ser istället ett större värde i att engagera bättre, vilket är svårt att mäta effekterna på 
(ibid). Sponsringen har tidigare syftat till att kommunicera med en masspublik där övriga 
intressenter har behandlats som en bonus snarare än en fokuserad målgrupp (ibid). Denna syn 
har kommit att förändrats ur ett strategiskt och holistiskt perspektiv och organisationer vill 
bemöta varje intressent på ett individuellt plan som en del av det totala sponsringssamarbetet 
(ibid). Detta kräver att organisationer utvecklar en strategi för varje intressent med mål, 
budget och uppföljning (ibid). Dessa intressenter kan exempelvis vara leverantörer, anställda, 
kunder och media (se figur 3.5 under avsnitt 3.4.2). Masspubliken bibehåller dock sin 
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dominerade ställning men Meenaghan uppmärksammar vikten av att involvera alla 
intressenter i sponsringssamarbetet (Meenaghan, 2013).  
 
3.2 Val av sponsringssamarbeten  
 
Sponsringssamarbetet består av tre aktörer: sponsorn, den sponsrade och intressenter (Lund, 
2007). För att samarbetet ska bli lönsamt bör sponsorn och den sponsrade förstå varandras 
behov och finna ett sätt som kompletterar den andra (ibid). Dessa tre aktörer skapar 
tillsammans det vi benämner som sponsring och illustreras i figuren nedan: 
 

 
Figur 3.3: Parter i sponsringssamarbete 
(Lund, 2007, s. 33) 
 
Sponsring används som ett relationsmarknadsföringsverktyg (Lund, 2007). Inom 
marknadsföring har detta visat sig vara effektivt då starka relationer är svårare att kopiera än 
fysiska attribut på exempelvis en produkt (ibid). För att relationerna ska bli starka och bilda 
ett lyckat sponsringssamarbete bör organisationerna noga överväga vilka avtal de ska ingå. 
Sponsringsobjekt med dåliga rykten genom könsdiskriminering, skatteflykt, miljöbovar, 
bristfällig arbetsmiljö och stora ekonomiska problem bör undvikas (Grönkvist, 1999). Aaker 
och Myers (1987, refererad i Hagstedt, 1989) presenterade fyra huvudsakliga utgångpunkter 
för val av objekt: exponering, segmenteringseffekt, repetitionseffekt och medieeffekt. 
Hastings (1984, refererad i Hagstedt, 1989) tar upp exponeringen i tre andra undergrupper: 
deltagare, publik på plats och massmediepublik. Inom fotbollssponsring är deltagarna de 
normalt 22 spelarna på planen som torde vara medveten om lagets samarbetspartners innan de 
visuellt exponeras för dem i form av tröjor och arenareklam. Publiken på plats är de som går 
på Allsvenska matcher och massmediepubliken är televisionstittare samt de som kommer i 
kontakt med bilder och annat material i övriga massmediala forum. När organisationer väljer 
sponsringsobjekt kan de utgå ifrån dessa tre undergrupper och jämföra kostnader samt 
exponeringsmöjligheter jämfört med traditionella medier (Hagstedt, 1989). 
 
De ovannämnda undergrupperna (deltagare, publik på plats och massmediepublik) stämmer i 
varierande utsträckning överens med målgrupper för annonsörer och sponsringens mottagare 
bör därför jämföras med dem (Hagstedt, 1989). Steget mellan exponering och segmentering är 
viktigt då exponeringen kopplas till den önskade målgruppen (ibid). Liksom i exponeringen 
kan man i segmenteringen förstå sin målgrupp med hjälp av traditionella medier och 
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därigenom göra sponsringsval. Om man enbart tar hänsyn till de två ovannämnda 
utgångspunkterna (exponering och segmentering) antar man felaktigt att alla exponeringar är 
lika värda (Hagstedt, 1989). Värdet av en ytterligare exponering avtar i takt med de nya 
exponeringarna och kan till och med övergå till en form av irritation som kan påverka 
företagets image negativt (ibid). En mer rättvisande bild delar upp funktionen i räckvidd som 
innebär antal personer som exponeras, och frekvens som syftar till genomsnittligt antal 
exponeringar per person (ibid). En ytterligare aspekt i valet är mediernas kvalitativa värden 
(Hagstedt, 1989). Som det nämndes i inledningen sker sponsring i mottagarens huvudaktivitet 
och detta kan beroende på mottagare få ett negativt utfall. Ett reklamavbrott konkurrerar inte 
med annan form av exponering vilket ökar uppmärksamheten för organisationens varumärke 
och budskap (Hagstedt, 1989). Arenareklam kan dessutom upplevas som en del av 
bakgrunden och inget som åskådaren avsevärt noterar (ibid). I och med att arenareklamen ofta 
rullar kan detta dock tänkas skapa störningar i bakgrunden som åskådaren i sådant fall 
uppfattar och fungerar som omedveten varumärkesexponering. Detta beskrivs vidare i avsnitt 
3.3.  
 
3.2.1 Val av sponsringssamarbeten: ERK-modellen 
 
Som nämnt ovan skiljer man på de två variablerna räckvidd och frekvens. Nedan illustreras en 
modifierad bild av ERK-modellen och variablerna. Bilden är framtagen av Sponsor Strategi 
1995 men bygger på den vetenskapliga forskning som Hagstedt presenterade 1989 som 
beskrevs under ovanstående avsnitt 3.2. 
 

 
Figur 3.4: ERK-modellens räckvidd och frekvens 
(Roos & Algotsson, 1996, s. 28) 
Bilden är modifierad i den mån den begränsas till räckvidd och frekvens. 
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Exponeringen bedöms nå en medelstark räckvidd då exponeringen tidvis begränsas till 
besökarna på plats, men kompletterat med televisionsvisningar ökar räckvidden (Roos & 
Algotsson, 1996). Frekvensen är desto högre på grund av kostnadseffektiv 
varumärkesexponering och till skillnad från föregående koncept (beskrivet under 
repetitionseffekt), anser ERK-modellens grundare att logotypeexponering inte blir tröttsamt 
för mottagaren (ibid). Räckvidden för relationer är stark för evenemangsdeltagarna, men då 
sponsorn vanligen vill nå fler försvagas helhetsintrycket (Roos & Algotsson, 1996). 
Frekvensen är oftast låg då evenemangen maximalt pågår under några dagar, dock anses 
denna variabel inom relationer vara irrelevant då man kan nå mottagaren på ett övertygande 
sätt utan hög frekvens (ibid). Räckvidden inom kommunikation är intressant i det avseendet 
att variabeln påverkas av hur väl man kombinerar sin totala marknadsföringsmix (Roos & 
Algotsson, 1996). Frekvensen anses vara medelstark då organisationen själva har möjlighet att 
prioritera frekvensen i de olika medierna och kan således nå mottagaren upprepade gånger 
(ibid).  
 
3.2.2 Lämpade sponsorsföretag 
 
Jimmy Clark presenterar en lista över vilka sju typer av företag och produkter som är bäst 
lämpade för sponsring (Clark, 1996) och dessa presenteras nedan.  
 
1. Lifestyle-företag/produkter (Coca-Cola, Ray-Ban, Läkerol, American Express). 
2. Företag/produkter med lågt egenintresse (Försäkringsbolag, banker, bensinbolag). 
3. Företag/produkter med anknytning till sponsringsobjektet (Adidas, Helly Hansen, 
GoodYear). 
4. Företag/produkter som vill skapa nyheter kring sig (lokal ICA-butik). 
5. Företag/produkter som vill ändra sin image (SJ, SSAB, Posten). 
6. Företag/produkter som på grund av restriktioner vill finna vägar att nå ut (Bryggerier). 
7. Företag som vill främja interna processer (Som en del av personalvård). 
 
Dessa företag och produkter anses kunna dra mycket nytta från sponsringssamarbeten då 
teorin menar att dessa företag kan maximera fördelarna från marknadsföringsmetoden (Clark, 
1996). 
 
3.2.3 Intresset av att fortsätta samarbetet 
 
Som tidigare nämnt bör sponsorn och den sponsrade förstå varandras behov och finna ett sätt 
som kompletterar den andra för att sponsringen ska bli lönsam (Lund, 2007). Om sponsorn 
finner sponsringssamarbetet gynnsamt bör sponsorn visa engagemang och fullfölja åtaganden 
för att öka chanserna att förlänga avtalen (Turner, 1989). Vidare kommer organisationen inte 
få 100 % valuta för pengarna om organisationen inte arbetar aktivt med sponsringssamarbetet 
och riskerar att komma i skymundan för andra, mer aktiva, sponsorer (ibid). Det är också av 
stor vikt att företaget och den sponsrade bibehåller en positiv atmosfär (ibid). 
Kommunikationen mellan sponsorn och den sponsrade bör vara tydlig och enkel, samt se till 
att kommunikationen inte sköts i alltför många parallella led (ibid). Vid kommunikation 
mellan sponsorn och eventuell inhyrd konsult som är tveksam till sponsringen bör 
organisationen poängtera fördelarna med samarbetet (ibid).  
 
I samhället som stort arbetar Riksdagen med lagar kring affärsmässig sponsring (Backman, 
2012). Motiveringen till denna typ av lag grundar sig i att sponsring utgör en viktig källa för 
idrotten och klassas ibland som icke-avdragsgill gåva, vilket skapar osäkerhet för både 
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sponsorn och den sponsrade (ibid). Således finnes ett stort behov att förenkla och förtydliga 
detta i lagtext för att sponsringen inte ska avta på grund av ovisshet (ibid).  
 
3.3 Varumärkesexponering 
 
Ett varumärke kan definieras som: “... ett namn, en symbol, logotyp, design eller en 
kombination av dessa, som gör att det går att identifiera en säljares, eller en grupp av 
säljares, produkter och särskilja dem från konkurrenternas” (Mossberg & Sundström, 2011). 
En organisations profil är hur de önskar att uppfattas, medan en organisations image är hur de 
faktiskt uppfattas och dessa två överensstämmer inte alltid (Lundén & Svensson, 2005). Detta 
kan skapa problem för organisationer när de vill förmedla ett budskap till sina intressenter och 
torde vara något organisationen har i åtanke vid sponsring och varumärkesexponering. 
Grundtanken bakom varumärken är att bilden eller namnet ska på ett subtilt plan hållas kvar i 
konsumenternas omedvetna och sedan påverka sannolikheten att bli vald framför en annan 
aktör (Lundén & Svensson, 2005).  
 
Varumärkesexponering genom sponsring kan resultera i både positiva och negativa utfall. 
Stuart Turner menar att sponsring kan återskapa ett intresse för ett företag samt föryngra dess 
image genom att framställa företaget som dynamisk (Turner, 1989). Vidare menar han att 
sponsorn kan “låna” en annan organisations image för att påverka sin egna och att ett företag 
som erbjuder produkter och tjänster av lågintresse (se typ 2 under avsnitt 3.2.2), exempelvis 
försäkringsbolag, kan avspegla en stabil och lugn image genom att exponeras i olika 
idrottsammanhang (ibid). Idrottsverksamheter besitter i grunden naturliga förutsättningar för 
att skapa sig starka varumärken då branschen bygger på en autenticitet som andra 
organisationer i näringslivet eventuellt saknar (Normark, 2008). Till skillnad från många 
andra konsumtionsvaror är lojaliteten för idrottsklubbar unik och lagpreferenser går ofta i arv 
från föräldrar till barn (ibid). Med ovanstående anledningar ter det sig rimligt att övriga 
organisationer i näringslivet är intresserade av att bli en del av detta och metoden sker ofta 
genom sponsringssamarbeten. Enligt ett flertal forskningar (Roos & Algotsson 1996; Lundén 
& Svensson, 2005; Lund, 2007; Meenaghan, 2013) visar det sig att just idrott är dominerande 
inom sponsring. Dominansen har dock inte bara skapats på grund av organisationers vilja att 
exponera sitt varumärke i samband med idrott, utan beror också på idrottens förmåga att visa 
kommersiella motprestationer till sin sponsor (Lund, 2007). Detta har ökat företagens 
incitament att exponeras i idrottsammanhang, med en ytterligare bidragande faktor att 
exponeringen sker i en bredare omfattning än vad de gör i exempelvis kulturella sammanhang 
(Lund, 2007).  
 
Som tidigare nämnt i den inledande bakgrunden förstås sponsring idag som en ren 
affärsmässig överenskommelse och i samband med den risk det innebär att kopplas ihop med 
en annan organisation bör sponsorn göra vissa överväganden innan man ingår i ett samarbete. 
Inom fotbollssponsring kan det vara klokt att som sponsor ha mottagarens beroendeställning i 
åtanke (Hagstedt, 1987). Om sponsorsavtalet avslutas och fotbollsklubben i anslutning går i 
konkurs kan företagets image skadas (ibid).  Senare forskning uppvisar att 
varumärkesexponeringen fortfarande är ett stort mål för företagens sponsringssamarbeten 
(Meenaghan, McLoughlin & McCormack, 2013). Forskningsresultat visar dock att 
varumärkesexponeringen även kan få en negativ effekt i samband med skandaler (ibid). Den 
negativa effekten tydliggörs främst i B2B-relationer där andra organisationer ökar rädslan 
kring att deras varumärke kommer att skadas av att exponeras tillsammans med andra företag 
med dåligt rykte (ibid).  
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Företag förväntar sig att genom sponsringen etablera, stärka eller förändra mottagarens syn på 
deras varumärke (Schnittka, Sattler & Farsky, 2013). Många studier har visat att företagen 
kan dra nytta av sponsringen och dess imageöverföring (ibid). När företag väljer 
sponsringsobjekt är det även viktigt att se över potentiella risker med samarbetet, det vill säga 
risker som kan innebära att varumärket skadas (ibid). Forskning har visat att negativ 
information om sponsorobjektet kan ha negativ inverkan på sponsorns varumärke och förvärra 
konsumentens attityd mot sponsorn (ibid). Vid en skandal som kan ha haft negativ inverkan 
på sponsorns varumärke bör sponsorn således överväga att avsluta sponsringssamarbetet 
(ibid). Om sponsorn inte avslutar samarbetet, eller på annat sätt tar tydligt avstånd från 
sponsringsobjektets skandal, kan mottagaren uppfatta sponsorns passivitet som medhåll till 
sponsorobjektets agerande (ibid). Detta kan påverka sponsorns trovärdighet (ibid). Sponsorer 
vill primärt förbättra deras varumärke genom att associeras med ett positivt sponsorsobjekt 
(ibid). Således bör mer attraktiva sponsorsobjekt erbjuda en mer fördelaktig imageöverföring 
(ibid). Forskningsresultatet visar dock att attraktiva sponsorsobjekt ökar risken för negativ 
spillover-effekt i de fall som sponsorobjektet uppfattas negativt (ibid). Ett annat mål för 
sponsorerna är nå ut till konsumenter med låg medvetenhet och kännedom om företaget 
(ibid). Denna målgrupp är dock den målgrupp som påverkas mest av negativa associationer 
(ibid).  
 
Forskningsresultaten av Schnittka, Sattler och Farsky menar att positiv information från 
sponsorsobjektet inte har en fördelaktig inverkan på sponsorns varumärke (Schnittka et al., 
2013). De menar att sponsorn står oförändrad i termer av association (ibid). Vidare menar de 
att den primära imageöverföringen sker när ett sponsringssamarbete tillkännages och att den 
positiva informationen som förmedlas efter tillkännagivandet inte har någon påtaglig effekt 
för sponsorn (ibid). Forskningsresultatet menar att negativ imageöverföring är starkare än 
positiv imageöverföring, vilket forskarna menar går i enlighet med Kelleys attributsteori och 
Kahneman och Tverkys prospektteori, som båda föreslår att negativ information har starkare 
inverkan än positiv information (ibid). Annan forskning visar också på att imageöverföringen 
och associationen är svag, men att det jämfört med andra områden visat sig vara något 
starkare i sportsammanhang (Donland, 2013).  
 
3.4 Uppföljning 
 
I uppsatsens inledande del uppflytes problematiken kring hur företag följer upp sina 
sponsringssamarbeten. Nedan följer de olika forskningarnas förslag på hur uppföljning kan 
och bör ske.  
 
3.4.1 Uppföljning: ERK-modellen 
 
Exponering: Uppföljning på evenemanget sker i form av att diskutera kring antal skyltar och 
dess placering och storlek, dräktreklam och huruvida de har missat exponeringsmöjligheter i 
form av resultattavlor och utrustning (Roos & Algotsson, 1996). Uppföljningen efter 
evenemanget sker i form av att undersöka hur många som uppmärksammade sponsorskapet, 
om vissa organisationer uppmärksammats mer än andra och om vissa reklamplaceringar ger 
bättre utfall än andra (ibid).  
 
Relationer: Uppföljningen på evenemanget sker i form av frågor som hur många besökare var 
på plats, om några var inbjudna av organisationen, om någon har tackat nej till en inbjudan 
och vad det kan bero på (Roos & Algotsson, 1996). Uppföljningen efter evenemanget sker i 
form av att undersöka huruvida organisationen nådde ut till sin målgrupp eller inte, och om 
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inbjudningarna kom fram och till rätt mottagare (ibid).  
 
Kommunikation: Uppföljningen på evenemanget sker i form av frågor om organisationen 
utnyttjande av möjligheter att dela ut information, försäljning på plats och utnyttjandet av 
eventuella rabattkuponger (Roos & Algotsson, 1996). Uppföljningen efter evenemanget sker i 
form av att undersöka om organisationen använder sig av rätt distributionsform, hur många 
uppfattade informationen och kan organisationen arbeta på ett kreativare sätt (ibid). 
 
För att mäta ERK-effekterna måste organisationen använda sig av någon metod. Dessa 
metoder kan bestå av pressbevakning, televisionsutrymme, SPINDEX (en mätmetod för 
televisionssänd arenareklam) marknadsundersökningar och attitydundersökningar (Roos & 
Algotsson, 1996).  
 
3.4.2 Uppföljning i förändring 
 
Avsaknaden av effektmätningar inom sponsringsverksamhet ifrågasätter om organisationer i 
praktiken saknar målsättningar och att det möjligen är chairman’s whim styr hur metoden 
utförs, menar Meenaghan (1983, refererad i Hagstedt, 1987). De omfattande investeringarna 
som görs inom området sponsring har ökat intresset för att hitta en metod som mäter 
investeringens avkastning (Meenaghan, 2013). På grund av det ökade intresset inom 
forskningsområdet internationellt indikeras det att efterfrågan är stor på att finna en ny och 
förbättrad metod att mäta sponsringens effekt (ibid). Ny forskning (Meenaghan, McLoughlin 
& McCormack, 2013) har tagit fram förslag på hur denna mätning ska skötas, varvid några 
presenteras nedan. 
 
En fundamental byggsten för ett visst marknadsföringsverktyg är dess förmåga att, i 
förhållande till andra val, uppfylla en särskild roll (Meenaghan et al., 2013). Således ska den 
specifika rollen som sponsorn önskar att uppfylla genom valet av marknadsföringsverktyg 
vara basen till hur sponsringen ska mätas (ibid). Baserade på de primära och de subsidiära 
rollerna som sponsringen önskar att besitta finns det behov av att kommer överens om hur 
utfallen ska mätas för varje intressentgrupp (ibid). Dessa mål måste vara konkreta, liksom i 
traditionell marknadsföring (ibid). Mål likt “för att komma närmare affärsbekanta” eller “för 
att stärka varumärket” anses i senare forskning vara alltför vaga och måste utvecklas för att 
kunna mätas (ibid). Nedan illustreras vad som ska definieras som sponsringens intressenter. 
 

 
Figur 3.5: Intressentmodellen för sponsring 
(Meenaghan et al., 2013, s. 2) 
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Den målgrupp som organisationen önskar att mäta effekt hos måste beskrivas i mätbara 
termer från start för att öka graden av konkretisering (Meenaghan et al., 2013). Vidare är det 
erkänt att vissa specifika undergrupper inom ett segment är viktigare än andra och måste 
således prioriteras (ibid). I praktiken kan detta exempelvis gälla vart arenareklamen placeras. I 
fotbollsrelaterade fall kan den specifika undergruppen som bör prioriteras förslagsvis vara 
överrepresenterade i familjeläktaren, och arenareklamen bör följaktligen placeras på läktaren 
mitt emot. Sponsringsavtal löper ofta över en tidsperiod om minst tre år, och genomsnittstiden 
för sponsring rapporterades vara fem år (Meenaghan et al., 2013). Under tidsperioden kan mål 
komma att förändras och förväntningarna måste därför regelbundet uppdateras och 
specificeras löpande genom sponsringsavtalet (ibid). Sociala mediers effektivitet kan mätas på 
olika sätt. ”Word clouds” är ett moln av ord som presenterar i vilken grad sponsorn diskuteras 
online genom att se till ordets storlek samt vilka sammanhang det diskuteras i genom att se till 
omkringliggande ord (Meenaghan et al., 2013). Mätningen kan även ske genom att mäta antal 
följare på mikrobloggen Twitter eller antal gillamarkeringar på det sociala nätverket Facebook 
före och efter sponsringssamarbetet (ibid).  
 
Citatet nedan illustrerar hur sponsring befinner sig i förändring och hur uppföljning och 
effektmätning således måste förändras. 
 
          “The ROI that sponsorship has to bother itself with has changed. Return on  
           involvement is where the game is going to be played and sponsorship will get    
          obliterated if it measures itself as it does now on awareness and eyeballs, because those   
          are the wrong, wrong measures in today’s age. We’ve moved from the Attention  
          Economy into an Attraction Economy.”  

- Roberts (2009, s. 2, refererad i Meenaghan 2013) 
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4. Empiri 
 
4.1 Studie 1: Nuvarande sponsor i Allsvenskan 
 
Nedan presenteras studiens första undersökning på ett företag som nuvarande (2013) sponsrar 
ett fotbollslag i Allsvenskan (se 2.2.1 Datainsamlingsmetod 1). Kontrakttiden löper om fem år 
där Företag 1 är inne på sitt tredje samarbetsår. Företag 1 är beläget i samma stad som 
fotbollsklubben och tillhör typ 2 av Jimmy Clarks presentation av lämpade sponsringsföretag 
(se avsnitt 3.2.2).  
 
4.1.1 Mål 
 
Företag 1 uppger att deras främsta mål med sponsring är att exponera sitt varumärke, men 
även att kommunicera fram ett budskap till intressenter. Syftet med att kommunicera fram ett 
budskap återkopplas dock till att exponera sitt varumärke för att främja nätverksbildande 
aktiviteter. Företag 1 ser kunder som den främsta intressentgruppen och målen fokuserar till 
största delen på denna målgrupp. Förmåner med sponsringssamarbete i form av 
evenemangsbiljetter går således i första hand till kunder, men om de inte nyttjas övergår de 
till personalen. Det senare är dock inte ett aktivt mål med sponsringssamarbetet. Två motiv till 
sponsringen utöver det huvudsakliga målet om exponering, kopplas till ledningens eget 
intresse som sympatiserar med laget och då de har personliga kopplingar till staden finner de 
intresse i att stötta lokala företeelser som en god samhällsmedborgare. Att använda 
sponsringen som ett tillvägagångssätt för att rekrytera kompetent personal är inget mål 
företaget har med varumärkesexponeringen, men ibland sker rekrytering från fotbollsklubben 
i form av extrajobb. Denna rekrytering är dock inte menat till att nå ut till utomstående, utan 
sker snarare internt inom sponsringssamarbetet. Att sponsra är enligt Intervjuperson 1 för dem 
inte kopplat till att förknippas med just fotbollsklubbens positiva image, utan snarare idrottens 
som helhet positiva image.  
 
Företag 1 upplever inte en stor förändring för sponsringen som marknadsföringsverktyg. Att 
det har blivit hårdare konkurrens om sponsringsobjekten är inget de har upplevt men däremot 
har många kontaktat dem i önskan om att bli sponsrade. De upplever inte att sponsringen har 
blivit mer kostsam men är för närvarande (2013)  inne i ett kontrakt där summan redan är 
avtalad. Utöver det presenterar fotbollsklubben förslag och idéer som Företag 1 kan acceptera 
eller avböja. Att sponsringens fokus har flyttats från varumärkesexponering till engagemang 
menar Intervjuperson 1 är något som sker i deras marknadsföring som helhet och inte bara 
kopplat till sponsring. Intervjuperson 1 understryker vikten av att sponsra aktiviteter som inte 
enbart är direkt kopplade till varumärkesexponering, utan att även hjälpa knattelag för att vara 
en god samhällsmedborgare. Trots att knattelag får ting med företagets logotype på är 
publiken så pass liten att detta snarare återknyts till socialt engagemang än exponering. 
Kopplingen mellan sponsring och digitala/sociala medier är inte något Företag 1 aktivt jobbar 
med, men är något som fotbollsklubben de sponsrar ibland ger förslag på. Då Företag 1 anser 
att deras viktigaste målgrupp med sponsringen är deras kunder har de inte satt upp 
individuella målsättningsplaner för intressenterna utan fokuserar främst på kunderna. Att 
chairman’s whim skulle ha dåligt rykte kring sig är något de dementerar och menar istället att 
deras engagemang i en fotbollsklubb har varit positivt uppskattat, även bland personal och 
kunder som inte sympatiserar med laget.  
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4.1.2 Val av sponsringsobjekt 
 
Det viktigaste i valet av sponsringsobjekt är för Företag 1 graden av exponering. När 
sponsringssamarbetet inleddes var dock detta inget strategiskt beslut. Ledningen var privat 
involverad i fotbollsklubben sedan tidigare och då fotbollsklubben blev av med en sponsor 
fann det sig naturligt att Företag 1 inledde ett avtal. Processen var snabb och inledande mål 
upprättades inte. I dagsläget (2013) är Företag 1 intresserade av att fortsätta samarbetet efter 
kontrakttiden löpt ut. Intervjuperson 1 skulle bli förvånad i annat fall då samarbetet har gått 
väldigt bra och alla parter verkar nöjda. Liksom i andra affärsuppgörelser skulle ett uteblivet 
avtal bero på att fotbollsklubben skulle göra något drastiskt såsom att kräva det dubbla 
beloppet för sponsringssamarbetet, något som Intervjuperson 1 bedömer som otroligt. 
Händelser som skulle få Företag 1 att vilja avsluta samarbetet är främst händelser kopplade 
till större ekonomiska problem för fotbollsklubben eller dåligt rykte kring liknande skeenden. 
Att intresset för fotboll sjunker eller att fotbollsklubben åker ner en division är inte faktorer 
som skulle påverka ett fortsatt samarbete, såvida inte nivån hålls konstant. Intervjuperson 1 
påpekar dock att detta skulle påverka förhandlingarna mer än själva samarbetet.  
 
4.1.3 Varumärkesexponering 
 
Intervjuperson 1 tror inte att deras varumärke skadas negativt i samband med rykten kring 
fotbollsklubben eller enskilda spelare. Istället tror Intervjuperson 1 att det påverkas positivt 
om exempelvis fotbollsklubben vinner SM-guld och varumärket exponeras i media i samband 
med detta. Hen menar att man inte ska överskatta sponsringens påverkan, men att de större 
sponsorerna eventuellt påverkas mer då de i större utsträckning blir kontaktade av media. 
Genom att exponera sitt varumärke tror Intervjuperson 1 att företaget förmedlar en familjär 
och traditionell image. Vad de vill förmedla är dock en ung och dynamisk image. 
 
Matchtröjorna har bytt logotype för att vara mer tydliga, men Intervjuperson 1 tror att det 
främst är människor som redan är bekanta med företagets varumärke som uppmärksammar 
den. I övriga fall tror Intervjuperson 1, mest på grund av egna erfarenheter och hens eget 
intresse för fotboll, att varumärket blir en del av bakgrunden då huvudsyftet är att se matchen. 
Hen tror ändock att det ökar kännedomen kring varumärket och att den känns bekant, att man 
har sett den förut, och eventuellt väljer Företag 1 framför andra aktörer eller Googlar dem.  
 
4.1.4 Uppföljning 
 
Företag 1 får en gång i halvåret en rapport från fotbollsklubben som rapporterar information 
om hur pass väl företaget exponeras och det är främst med hjälp av den rapporten som 
Företag 1 följer upp sitt sponsringssamarbete. Företag 1 undersöker inte hur väl de når sin 
målgrupp då Intervjuperson 1 menar att företagets verksamhet är så pass bred att nästan 
vemsomhelst kan vara en potentiell kund. Två tillfällen per år, oftast i slutet av säsongen, är 
företaget under matchtillfällen på arenan och delar ut information och ting med företagets 
logotype på. Tingen är medvetet utformade för att kunna återanvändas och således exponera 
sitt varumärke flera gånger. Företag 1 har under avtalstiden genomgått förändringar där de 
bland annat har bytt logotype. Logotypen utformades på ett sätt för att tydligare synas på 
matchtröjorna och då fotbollsklubben på grund av tidsbrist inte använt sig av den nya 
logotypen uppmärksammade Företag 1 detta. Inför nästa match som var televisionssänd satt 
den nya logotypen på matchtröjorna. Intervjuperson 1 påpekar att det alltid är någon på 
företaget som är på matcherna som således uppmärksammar om skyltar saknas eller andra 
avvikelser. Vid Europamatcher exponeras Företag 1 inte på matchtröjorna. Detta beror dels på 
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avtalet, dels på grund av att matchtröjorna inte har reklam på ryggarna och att Europamatcher 
har strängare restriktioner.  
 
Företag 1 har inte under åren ändrat sättet att följa upp samarbetet då de främst använder sig 
av fotbollsklubbens rapport. Syftet med sponsringen är främst att exponeras på matchtröjorna 
såväl som på arenan. Inga mål har satts upp för varje intressegrupp då den stora målgruppen 
är kunder och de andra positiva effekterna med sponsring är någon form av spillover-effekt. 
Utöver kunderna ser Företag 1 ett intresse i att nätverka med andra bolag och är således med i 
fotbollsklubbens nätverksklubb som består av ett 60-tal företag (advokater, tryckerier, 
klädföretag och andra) med fotbollsklubben som samordnare. En gång per år har de möjlighet 
att hålla ett seminarium och presentera detta för de andra i nätverksklubben. Företag 1 sätter 
inte upp något direkt mål med sponsringssamarbetet likt “fem år av sponsringssamarbete ska 
generera 100 nya kunder”, utan så länge rapporten från fotbollsklubben är tillfredställande är 
de nöjda. Företag 1 ser sponsringen som ett roligt samarbete men då de är ett vinstdrivande 
företag vill de även att sponsringen ska ge resultat.  
 
Rapporten från fotbollsklubben innehåller bland annat hur Företag 1 har exponeras i 
television och tidningar, men också kring association, relationer och affärsmöjligheter. 
Rapporten syftar till att se hur samarbetet kan fortsätta utvecklas. För Intervjuperson 1 handlar 
det om att utnyttja sponsringssamarbetet utanför lådan. “Ju mer aktiv man är som sponsor, 
desto mer plats kan man ta”, säger Intervjuperson 1, men belyser att ett större engagemang 
kräver mer struktur. Som tidigare nämnt påpekar hen även att sponsringen inte bara är ett sätt 
att exponera, utan också ett sätt att engagera. Den största kopplingen ses till att Företag 1 och 
fotbollsklubben verkar i samma stad och inte att de vill synas tillsammans med 
fotbollsklubben enkom på grund av lagets framgång. 
 
4.1.5 Övriga kommentarer 
 
Intervjuperson 1 belyser att man kan göra mycket mer med sponsring men att det tar mycket 
tid och kräver mer struktur. Företag 1 ser sponsringen som en del av deras totala 
marknadsföringsstrategi och lägger även mycket resurser på andra delar. Företagets övriga 
marknadsföring håller sig mest till traditionell media såsom tidningar, radio och direktreklam. 
När de gäller de nya mediala rummen använder sig Företag 1 av sökoptimering, betalda 
annonser på Google, bannerreklam på andra hemsidor och fokuserar på att deras egen 
hemsida fungerar så bra som möjligt. Fördelen med de senare metoderna är att Företag 1 
följer upp detta med hjälp av antal klick och besöksmönster på deras hemsida. Företag 1 
engagerar sig också genom gratis seminarier i olika städer där de bjuder in intressenter och 
visar hur deras verksamhet fungerar. Konsulter har påpekat för Företag 1 att detta är olönsamt 
då intressenterna utnyttjar seminarierna och sedan utför arbetet själva, medan Företag 1 menar 
att det ibland genererar kunder omgående, ibland 1-2 år senare, och att seminarierna således 
är lönsamma. Intervjuperson 1 ser detta som en typ av sponsring, men som inte kräver en 
motprestation. 
 
4.2 Studie 2: Tidigare sponsor i Allsvenskan 
 
Studie 2 var en intervju med Jörgen Hjort (se 2.2.1 Datainsamlingsmetod 1) som tidigare var 
Sverigechef för Finlux. Sponsringen till Hammarby skedde under 2007-2010 där de var på 
matchtröjorna under ett tvåårigt avtal under 2008 och 2009. Finlux tillhörde då typ 5 av 
Jimmy Clarks presentation av lämpade sponsringsföretag (se avsnitt 3.2.2).  
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4.2.1 Mål 
 
Jörgen Hjort uppger att Finlux då var ett finskt televisionsmärke som 2005 gick i konkurs, 
vilket skapade dålig publicitet. Företaget blev uppköpta av det turkiska 
hemelektronikföretaget Vestel, började producera i Turkiet istället för Finland och satsade på 
nytt. Finlux mål med att sponsra Hammarby var att exponera sitt varumärke till konsumenter 
och kunder. Som sakligt mål ville de bli Sveriges femte största märke, något de lyckades med 
under 2009, 2010 och 2011. Det viktigaste för dem var att få sina återförsäljare att tro på dem 
igen och ett tillvägagångssätt var genom sponsring. “Man satsar inte på sponsring om man 
inte är seriös med att komma tillbaka på marknaden”, menar Jörgen Hjort och understryker 
att detta var viktigt för att vinna förtroende hos återförsäljarna. Finlux mål var att synas så 
mycket som möjligt och igenkännandet för varumärket ökade kraftigt i och med sponsringen. 
Personalvård var inte ett aktivt mål med sponsringen men då Finlux fick låna Söderstadion 
skedde fotbollsmatcher och övriga aktiviteter mellan Finlux anställda och deras kunder, vilket 
var uppskattat. Ledningens eget intresse, så kallat chairman’s whim, var ett aktiv motiv med 
sponsringen där ansvarig, Jörgen Hjort, själv hade personliga kopplingar till laget och ägarna 
sympatiserade med sporten. Han hade tidigare samarbetat med Hammarby och såg goda 
möjligheter å Finlux kunders vägnar i form av matchbiljetter. Enligt Hammarbys 
undersökningar har laget en positiv image runt om i landet, vilket presenterades för Finlux. 
Att företaget skulle stötta lokala företeelser som en god samhällsmedborgare var viktigt för 
ledningen i Turkiet som ville bli en del av samhället och göra en god gärning mot 
idrottsrörelsen. Företaget använde inte sponsringen som ett medel att rekrytera kompetent 
personal.  
 
Jörgen Hjort upplevde inte att konkurrensen kring sponsringsobjekten blev hårdare, utan 
snarare att Finlux i större utsträckning blev kontaktade av föreningar som önskade att bli 
sponsrade. Huruvida kostnaderna kring sponsringen ökade menade han inte var kopplat till 
avtalet, där han poängterar att mycket ingick, utan att det snarare var omkostnader som resor 
för kunder kring sponsringsarbetet som blev kostsamt. Jörgen Hjort menar att i ett 
sponsringssamarbete om 100 % står avtalet för cirka 60-70 % av kostnaderna, men vill man 
arbeta aktivt med sponsringen läggs resterande 30-40 % på ovannämnda omkostnader. 
Målsättningarna var främst kopplade till kunder (Finlux återförsäljare) där de varje 
hemmamatch bjöd in sina kunder till matcher och till sin lokal på Söderstadion som 
Hammarby erbjöd dem i samband med sponsringssamarbetet. På bortamatcher gav de 
oftast bort matchbiljetterna till lokala hemelektronikbutiker. Finlux engagerade sig även i 
knatteverksamhet där Hammarby hörde av sig och frågade om det var något de var 
intresserade av att göra. Jörgen Hjort upplever att Finlux var en god sponsor som gick med på 
det allra mesta. I övrigt hade företaget ingen koppling mellan sponsring och sociala/digitala 
medier och Jörgen Hjort tror inte att det var en vanlig företeelse 2008.  
 
4.2.2 Val av sponsringsobjekt 
 
I valet av sponsringsobjekt var exponeringsmöjligheterna viktiga. I Hammarby har de endast 
en sponsor på bröstet vilket tydliggör exponeringen. Samarbetet avslutades i och med att 
avtalet löpte ut och inget nytt upprättades. Detta berodde på att ledningen valde att lägga ner 
Sverigekontoret och sköta affärerna direkt från Turkiet. Anledningen till att man valde att inte 
fortsätta var på grund av att det tidigare engagemanget nu skulle gå förlorat och att enbart ha 
dräktreklam och arenareklam var inte typen av sponsringssamarbete som ledningen var 
intresserade av. Jörgen Hjort säger att önskan att fortsätta samarbetet eventuellt hade varit 
högre om Hammarby inte åkt ner en division. Att fotbollsklubben fick dåligt rykte var inte en 
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anledning till att avsluta samarbetet, men gav givetvis en tankeställare för sponsorn.  
 
4.2.3 Varumärkesexponering 
 
Jörgen Hjort tror inte att Finlux rykte påverkades av Hammarbys negativa rykte. 
“Fotbollsklubbens rykte skadas mer än Finlux rykte. Jag tror att det där är en överdrift, jag 
fick totalt fem mail”, säger Jörgen Hjort som förklarar att under samarbetet med Hammarby 
fick Finlux totalt fem mail där personerna uppgav att de inte skulle köpa Finlux produkter på 
grund av att de sponsrade Hammarby. Jörgen Hjort menar att det har varit annorlunda om det 
hade handlat om 500 mail. Vidare förstod han att Hammarby var i blåsväder när matcher 
stoppades, men menade att detta inte var något Finlux bär skuld för och därför inte påverkas 
negativt. När Jörgen Hjort blev uppringd av en journalist som frågade om Finlux hade 
möjlighet att säga upp avtalet, svarade han att möjligheten fanns men att det inte var något 
Finlux var intresserade av att göra. Jörgen Hjort tror att Finlux förmedlade en image som var 
trovärdig, vilket överensstämde med vilken image de ville förmedla.  
 
4.2.4 Uppföljning 
 
I början av sponsringssamarbetet var Finlux inte tryckta på lagets matchtröjor, men då de 
började med detta fick Finlux en rapport från Hammarby varje månad som innehöll 
information kring hur väl de hade blivit exponerade i media (exempelvis television och 
tidningar) i form av arenareklam och tröjreklam. Finlux avtal innebar att de hade 
branschexklusivitet på Söderstadion och enbart de fick synas där under matcher. Gällande 
uppföljning var det viktigt för Jörgen Hjort att uppvisa för ägarna i Turkiet att samarbetet var 
lönsamt och rapporten från Hammarby var då till stor hjälp. Ägarna ville ha valuta för 
investerade kronor och rapporten visade att de fick över tio gånger tillbaka i medievärde än 
vad de lade in. En beräkning som gjordes i rapporten var att räkna ut hur mycket 
annonseringen hade kostat i vanliga fall (det vill säga platsreklam i tidningar och television) 
och sedan dividera detta med 10 för att ge ett rimligt tal på hur mycket sponsringen 
genererade.  
 
Hammarby har en nätverksklubb där Jörgen Hjort under sina år träffade cirka 30-40 
organisationer där man var tredje eller fjärde månad sammanträffade för att nätverka.  
 
4.2.5 Övriga kommentarer 
 
För Finlux var sponsringen deras huvudsakliga marknadsföring. Under den perioden använde 
de sig inte av någon annan metod utan fokuserade helt på sponsringen. De gjorde ingen egen 
reklam, men gick dock ihop med återförsäljare som gjorde reklam tillsammans. I samband 
med att Hammarby gick ut med sin nya samarbetspartner rustade Finlux upp sin hemsida och 
trafiken gick från 1000 besökare i veckan till 35 000 unika besökare första dagen. Hemsidans 
besökare möttes av en Hammarbytröja, vilket Jörgen Hjort tror upplevdes som positivt hos 
besökarna.  
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4.3 Studie 3: Varumärkeskännedom hos Allsvenskans supportrar 
 
Nedan presenteras resultatet av undersökningen som ägde rum innan en match i Allsvenskan. 
”Fotbollslag 1” är samma lag som undersökts i Studie 1 (det korrekta svarsalternativet), och 
”Annat lag” är ett lag i Allsvenskan men inkorrekt svarat.  
 

Känner du igen den här logotypen? Vet du vilket lag de sponsrar? 

Ja 86 Fotbollslag 1 34 

Nej 14 Annat lag 2 

 Nej 64 

Tabell 4.1 Undersökning varumärkeskännedom 
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5. Analys 
 
5.1 Mål 
 
Enligt ERK-modellen är exponering, relationer och kommunikation de främsta målen med 
sponsring (Roos & Algotsson, 1996). ERK-modellens illustration av de tre viktigaste 
komponenterna inom sponsring är till viss del aktuella idag, där både Studie 1 och Studie 2 
uppger att exponering är deras främsta mål med sponsringen. Exponering sker i enlighet med 
ERK-modellens förslag om arenareklam och dräktreklam, vilka var de främsta metoderna 
som Företag 1 och Finlux använde sig av. ERK-modellens andra mål, relationer, föreslår att 
företagen önskar att bygga relationer med intressenter (Roos & Algotsson, 1996). För både 
Företag 1 och Finlux var kunder deras viktigaste målgrupp och inget av företagen arbetade 
aktivt mot att nå någon annan målgrupp. Däremot nyttjade båda företagen fördelarna med 
sponsringen som överblivna evenemangsbiljetter och tillgång till lokal (i Finlux fall 
Söderstadion) som övergick till personalen vilket skapade positiva effekter. ERK-modellens 
tredje mål, kommunikation, tycks i de undersökta företagen vara ett mål som inte är lika 
tydlig. Företag 1 uppger att de till viss del har som mål att kommunicera fram något, men att 
detta återkopplas till att exponeras. De undersökta företagen bedrev ingen försäljning på plats 
och försökte heller inte kommunicera fram någon direkt form av budskap annat än att 
exponera sitt varumärke vilket då borde gå under ERK-modellens första komponent 
exponering. Enligt ERK-modellen är kommunikation även kopplat till att förändra sin image, 
något Finlux var intresserade av att göra. Grönkvist samt den utvidgade ERK-modellen, A-
ERIC, nämner association som ett ytterligare mål med sponsring (Grönkvist, 1999; Jiffer & 
Roos, 1999). Medan Företag 1 ansåg att association var ett mindre viktigt mål, såg Finlux det 
som ett viktigt mål med att sponsra Hammarby. Associationen handlade dels om att kopplas 
ihop med Hammarbys goda image som Jörgen Hjort menar att Hammarby hade runt om i 
landet. De ville också bevisa för sina kunder (återförsäljarna) att de var seriösa med att 
komma in på marknaden. 
 
Den tidigare forskningen och litteraturen visar en rad andra mål med sponsringen såsom 
rekrytering av kompetent personal, chairman’s whim, lansering, försäljning, nätverkande, 
branschexklusivitet och att vara en god samhällsmedborgare. Varken Företag 1 eller Finlux 
uppgav att rekrytering var ett mål med att sponsra. Medan en del forskning menar på att 
chairman’s whim är ett utgående motiv med att sponsra (Clark, 1996) uppgav både Företag 1 
och Finlux att detta var den främsta anledningen till att sponsringen till just valda 
fotbollsklubb överhuvudtaget ägde rum. Detta mål eller motiv är något som ERK-modellen 
inte benämner, men något som tycks vara aktuellt även in på 2000-talet. Även att vara en god 
samhällsmedborgare är något båda företagen anser vara är värde, en komponent ERK-
modellen inte heller beskriver. Båda företagen sponsrade fotbollsklubbar i företagets hemstad. 
 
När det gäller förändringsprocessen upplevde varken Företag 1 eller Finlux att konkurrensen 
blivit hårdare om sponsringsobjekten, utan istället pekade båda mot att konkurrensen blev 
hårdare om sponsorerna. Företagen blev ofta uppringda och förfrågade om de ville sponsra 
olika föreningar. Att chairman’s whim skulle skapa ett dåligt rykte var något Företag 1 
dementerade och menade att intressenter ställde sig positivt till samarbetet, trots att de inte 
sympatiserade med Fotbollslag 1. Varken Företag 1 eller Finlux arbetade med sponsringen 
tillsammans med sociala medier vilket Finlux menar berodde på att denna typ av 
marknadsföring inte var tillräckligt utvecklad 2008, medan Företag 1 satsar resurser på annat 
håll såsom deras hemsida och betalda Google annonser. Företag 1 inte arbetar fullt ut med sin 
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sponsring då de lägger mycket fokus på andra marknadsföringsområden, vilket kan vara 
orsaken till att de nyare målen med sponsring som Meenaghan föreslår inte är lika tydlig i 
praktiken. Finlux som däremot aktivt arbetade med sponsrings som sitt enda 
marknadsföringsverktyg tillämpade inte heller individuella målsättningsplaner för de olika 
intressenterna. Detta kan möjligen ha varit alldeles för resurskrävande än vad Finlux hade 
möjlighet att genomföra eller som skulle vara för resurskrävande för att ge positiv avkastning.  
 
ERK-modellen visar på att exponering, relationer och kommunikation är företagens främsta 
mål med sponsring (Roos & Algotsson, 1996), medan nyare forskning pekar på påverkande 
faktorer som dåligt rykte kring chairman’s whim, ökade kostnader, ökad konkurrens kring 
sponsringsobjekten, förflyttat fokus från varumärkesexponering till engagemang, kopplingen 
till sociala medier och strategiskt målgruppsplanering (Meenaghan, 2013). Resultatet för de 
valda studieobjekten tycks peka mot att ERK-modellen behöver en uppdatering som ter sig i 
lite annan form än den redan uppdaterade A-ERIC-modellen. Trots att det framgick att 
association var ett viktigt mål för Finlux var fortfarande båda företagens främsta mål att 
exponera sitt varumärke. Nyare forskning visar att associationen och imageöverföringen inte 
är så tydliga som man har trott och att den negativa spillover-effekten är tydligare än den 
positiva (Donlan, 2013; Schnittka, 2013). Givet denna uppsats empiriska underlag samt 
senare forskning är den uppdaterade A-ERIC-modellens fjärde komponent möjligen inte alls 
så tydlig och verklighetsförankrad som mål än vad en annan komponent skulle kunna vara. 
Företagen anser att exponering är viktigast, men utan vidare uppföljning är associationen 
kanske inte alls i sådan omfattande utsträckning som företagen upplever. 
 
Grönkvist beskriver en rad olika motiv till sponsring som visserligen kan stämma in på 
enskilda fall, men motiven i sig är väldigt breda till skillnad från ERK-modellen som har tre 
tydliga mål. ERK-modellen illustration föreslår att de samtliga tre komponenterna är av lika 
stort värde, något som studieobjekten föreslår att de inte är. En utvidgad och aktuell modell 
bör, givet studieobjekten, fokusera mer på exponeringskomponenten. Relationskomponenten 
är förvisso aktuell, men båda företagen uppger att kunderna är deras främsta intressent vilket 
torde kunna förmedlas i en utvidgad modell. Teoridelens kompletterande forskning visar att 
nätverksmotivet kan vara av stor vikt för företagens mål med sponsring (Grönkvist, 1999). 
Relationskomponenten som ERK-modellen föreslår är således, givet de undersökta företagen, 
ett alldeles för brett begrepp och bör möjligtvis snävas ner till något som kopplas till 
nätverksfrämjande aktiviteter kopplat till kunder. Då både Företag 1 ingår och Finlux ingick i 
någon form av nätverksgrupp stärks denna tes, där de samtidigt menar att de inte riktar sig 
aktivt mot någon annan intressent. Finlux som satsade all sin marknadsföring i sponsringen 
fokuserade aktivt enbart mot kunder, trots deras ambitioner att maximera sitt 
sponsringssamarbete. Detta kan indikera på att vidare målgruppsfokusering inte är nödvändig 
eller rentutav resursslöseri. Kommunikationskomponenten tycks inte vara av lika stor 
väsentlighet vilket också kan tydliggöras i en utvidgad modell.  
 
5.2 Val av sponsringssamarbeten 
 
För båda företagen var även valet av objekt stark kopplat till exponeringsmöjligheterna och 
till chairman’s whim. Det sistnämnda är återigen inte något som behandlas i ERK-modellen, 
men är något som är aktuellt på 2000-talet. Valet av objekt tycks även vara starkt kopplat till 
nätverkande, där både ledningen i Företag 1 och Sverigechefen för Finlux hade tidigare 
kopplingar till dess respektive fotbollsklubb. Valet av sponsringsobjekt återfinns hos målen 
som beskrivs ovan där chairman’s whim och exponering är två tydliga komponenter. För 
Företag 1 kan A-ERIC-modellens fjärde komponent, association, vara av mindre relevans än 
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för Finlux där utgånglägena, och således målen, skiljs åt då Finlux hade ett dåligt rykte i och 
med deras konkurs.  
 
Hastings (1984, refererad i Hagstedt, 1989) menade att exponeringsmöjligheterna var viktiga 
att se över i valet av sponsringsobjekt, något Företag 1 och Finlux anser vara viktigast i val av 
objekt. Intervjuperson 1 påpekar dock att valet inte var något strategiskt beslut utan var starkt 
kopplat till ovannämnda chairman’s whim. Vidare menar Hastings (1984, refererad i 
Hagstedt, 1989) att man ska arbeta med sponsringen mot sin målgrupp. Företag 1 nyttjade 
sponsringens fördelar och bjöd in deras kunder till evenemang, vilket också återknyts till 
nätverksfrämjande aktiviteter. Turner understrykter vikten av att visa engagemang för 
sponsringssamarbetet och upprätthålla en positiv atmosfär (Turner, 1987) och Företag 1 
uppger att de är intresserade av att fortsätta samarbetet och att inblandade parter hittills har 
varit nöjda, vilket ökar chanserna för förlängt avtal. Om fotbollsklubben skulle åka ner en 
division eller om intresset för fotboll i allmänhet skulle minska är dessa inte faktorer som 
Företag 1 anser vara avgörande för fortsatt samarbete, utan snarare påverkar förhandlingarna 
kring avtalets utformning. Detta understryker att Företag 1 är en lojal sponsor och att 
chairman’s whim är av hög relevans. Finlux, som valde att inte fortsätta sitt samarbete med 
Hammarby, menade att detta inte var kopplat till fotbollsklubbens dåvarande dåliga rykte, 
utan menade att det var på grund av att de stängde ner sitt Sverigekontor som avtalet inte 
förlängdes. Detta berodde på att Finlux då inte hade samma möjligheter att engagera sig i 
sponsringssamarbetet som de tidigare hade gjort. 
 
5.3 Varumärkesexponering 
 
Medan brittisk litteratur menar att varumärket skadas negativt om fotbollsklubben eller 
enskild spelare agerar på ett negativt sätt (Brassington & Pettitt, 2005), hävdar både Företag 1 
och Finlux att man inte ska överskatta sponsringens effekt. Intervjuperson 1 tror att de större 
sponsorerna påverkas mer då de i större utsträckning blir kontaktade av media. Vidare 
upplyfter Intervjuperson 1 möjligheterna med att exponeras i en positiv och bred utsträckning 
om fotbollsklubben de sponsrar vinner SM-guld. Idrotten är ett forum som normalt förknippas 
med något positivt och det är den kopplingen Företag 1 vill associeras med och vad som även 
är målet med att exponeras i ett sådant sammanhang. Jörgen Hjort menar att Finlux inte är 
ansvariga för Hammarby supportrarnas agerande och att det således inte finns någon 
anledning att beskylla deras varumärke, medan en del forskning visar att denna typ av 
passivitet kan för mottagaren förväxlas med samtycke med sponsorsobjektets agerande 
(Schnittka et al., 2013). Jörgen Hjort understryker dock ytterligare sitt påstående genom att 
peka på att under deras samarbete med Hammarby fick han enbart fem mail som var kopplade 
till att de inte skulle köpa Finlux produkter på grund av sponsringssamarbetet. Han påvisar 
även att Finlux stannade kvar som sponsor trots Hammarbys dåvarande blåsväder, trots att 
avtalet tillät Finlux att avsluta samarbetet. Det utesluts dock inte att en fotbollsklubb med 
inledande dåligt rykte har svårare att knyta ett sponsringssamarbete.  
 
Företagets profil är hur företaget vill uppfattas och företagets image är hur de vill uppfattas, 
vilket inte alltid överensstämmer (Lundén & Svensson, 2005). Företag 1 tror att de förmedlar 
en traditionell och familjär image på grund av att organisationen och ledningen har en stark 
koppling till staden fotbollslaget verkar i. Turner menar att sponsringen kan föryngra ett 
företags image genom att framställa företaget som mer dynamisk (Turner, 1989) och det är 
den känslan Företag 1 vill förmedla. Intervjuperson 1 tycks vara medveten om att deras profil 
och image inte överensstämmer och behöver således inte innebära någonting negativt, utan 
något som ansvariga kan arbeta kring och anpassa sin marknadsföring efter. Finlux ville 



Allsvensk fotbollssponsring  Jessica Lantz 
 

34 
 

genom sin sponsring förmedla en trovärdig image, främst till sina återförsäljare, om att de var 
seriösa med att komma tillbaka på marknaden efter konkursen. Idrottsverksamheter har som 
ovan nämnt i grunden ett gott rykte och en autenticitet som andra branscher kanske saknar 
(Normark, 2008). Idrott, och då även fotboll, är således en god sak att associeras med när man 
vill förmedla en sådan image. Hagstedt menade att det är viktigt för sponsorn att ha lagets 
beroendeställning i åtanke (Hagstedt, 1987) och Hammarby åkte ner en division 2009. Avtalet 
mellan Finlux och Hammarby löpte dock bara under en tvåårig period vilket gav båda 
organisationerna möjlighet att diskutera ett fortsatt samarbete, samt att se till företagens 
ekonomiska möjligheter.  
 
I Studie 1 undersöktes hur många som uppfattade kopplingen mellan Företag 1 och 
Fotbollslag 1. I undersökningen framkom att 86 personer var bekanta med logotypen, men att 
enbart 34 personer var medvetna om vilket fotbollslag logotypen var förknippat med. Av 
undersökningen att döma är de exponerade inte i sådan stor grad medvetna om vilket lag de 
sponsrar och möjligen inte varför logotypen känns bekant. Då Företag 1 använder sig av andra 
marknadsföringsverktyg kan igenkännandet av logotypen återfinnas i andra kanaler, men 
påvisar ändock att fotbollslaget och företaget inte är kopplat till den grad där den negativa 
varumärkesexponeringen är av sådan relevans.  Det empiriska underlaget stärks av ett flertal 
forskningar (Donland, 2013; Schnittka et al., 2013) som menar att imageöverföringen är låg. 
Jiffer och Roos verkar dock mena att den kommit till att bli en viktig del av sponsringen då de 
införde association som en fjärde komponent i den utvidgade A-ERIC-modellen (Jiffer & 
Roos, 1999).  
 
5.4 Uppföljning 
 
ERK-modellens uppföljningsmetoder är att se till exponeringen och var skyltningen är 
placerad, till relationer och hur många inbjudna som dök upp, och till kommunikation och 
möjligheterna att dela ut information (Roos & Algotsson, 1996). Vidare föreslår ERK-
modellen att dessa ska mätas genom pressbevakningar, televisionsutrymme, 
marknadsundersökningar och attitydundersökningar (ibid). ERK-modellen känns förlegad i 
tänket om uppföljning där det föreslås att företagen själva ska sköta dessa typer av 
uppföljningsprocesser, medan båda företagen uppger att detta är något som presenteras för 
dem i form av en rapport. Företag 1 får denna rapport en gång per halvår medan Finlux fick 
rapporten från Hammarby en gång i månaden. Det kan dock påpekas att denna typ av rapport 
möjligen inte förekommer hos mindre fotbollsklubbar och således är mer aktuella där. Ett 
samarbete mellan två parter där det krävs motprestation bör därför också tydliggöras i ERK-
modellen som visar ett endimensionellt samarbete. En motprestation från fotbollsklubbarnas 
sida utöver exponeringen kan således återfinnas i rapporten som de erbjuder. Att företagen får 
en rapport kan understryka tesen om att det är sponsorerna, snarare än sponsorsobjekten, som 
bemöter en ökad konkurrens. Genom att engagera sig och bevisa för sponsorerna att 
samarbetet är lönsamt kan sponsorn se ökad anledning till att stanna kvar. Rapporten är även 
ett effektivt medel att bevisa för ledningen och chefer att marknadsföringsansvariga gör ett 
rätt beslut genom att använda sponsringen som ett marknadsföringsverktyg. Det som 
presenteras i rapporterna är främst kopplat till ERK-modellens första komponent, exponering, 
då det presenteras bland annat hur många som har blivit exponerade för företagens 
varumärke, hur många sekunder de var i television och vilka tidningar som hade bilder från 
matcherna. Rapporten från Fotbollslag 1 innehöll även förslag på hur man kunde utveckla 
samarbetet ytterligare.  
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Enligt Företag1 har uppföljningsprocessen inte förändrats under deras avtalstid, utan använder 
sig av fotbollsklubbens rapport och så länge den håller sig på en tillfredställande nivå är de 
nöjda. Meenaghan, McLoughlin & McCormack nämner förändringar som specifikation av 
sponsringens roll och målgrupp, samt löpande uppdatering av mål över sponsringstiden 
(Meenaghan, McLoughlin & McCormack, 2013), vilket Företag 1 i dagsläget inte arbetar 
med. För 30 år sedan beskrevs chairman’s whim som ett huvudmotiv till sponsring av 
Meenaghan (1983, refererad i Hagstedt, 1987) medan det idag anses vara förlegat och negativt 
(Meenaghan, 2013). Hur företag arbetar med sponsringssamarbeten kan också vara kopplat 
till vilken typ av verksamhet företaget bedriver och hur företagskulturen ser ut. Företag 1 
arbetar inte med konkreta mål likt ”fem år av sponsringssamarbete ska generera 100 nya 
kunder” och trots att de ständigt arbetar med sin marknadsföringsstrategi är sponsringen bara 
en del av deras totala marknadsföringsmix. Den specifika rollen av vad sponsringen ska 
uppfylla är inget det konkret sätter som mål och således inte följes upp på liknande sätt. 
Finlux hade som mål att bli femte störst i Sverige inom deras bransch och fick i sin rapport 
från Hammarby en beräkning på hur lönsamt samarbetet var relativt om de hade använt sig av 
traditionell media såsom annonsering och reklam i tidningar.  
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6. Slutsats 
 
6.1 Sponsring i Sverige på 2000-talet 
 
ERK-modellen är väldigt övergripande och generell vilket gör att den är lätt att applicera på 
de flesta situationer. Med hjälp av ERK-modellen, den utvidgade A-ERIC-modellen, 
kompletterande äldre forskning och nyare forskning har denna uppsats vidare empiriskt 
undersökt hur en utvecklad modell skulle kunna tänkas ta form. Under illustreras en 
sammanställning av tidigare forskning och empiriskt resultat.  
 
MÅL Företag 1 Finlux 
Exponering Ja Ja 
Relationer Delvis, nätverk Delvis, nätverk 
Kommunikation Nej Nej 
Association Ja, delvis Ja, delvis 
Personalvård Nej, ej aktivt Nej, ej aktivt 
Rekrytering Nej, ej aktivt Nej, ej aktivt 
Chairman’s whim Ja Ja 
Lansering/Försäljning Nej Nej 
Nätverk Ja Ja 
Branschexklusivitet - Ja, delvis 
God samhällsmedborgare Ja Ja 
Tabell 6.1: Målöversikt 
 
ERK-modellens första komponent är på 2000-talet ett viktigt mål med sponsringen medan de 
två andra komponenterna inte är lika tydliga. Relationer var starkt kopplat till kunder och 
nätverkande, snarare än till relationer och intressenter som helhet. Associationsmålen som den 
utvidgade A-ERIC-modellen beskriver tycks fortfarande vara ett mål med sponsringen, men 
som tidigare nämnt har uppföljningen på denna typ av mål bemött svårigheter vilket gör det 
riskabelt att säkerställa att målet faktiskt har någon verkan. Det framgick i Studie 3 att enbart 
34 personer av 100 tillfrågade personer vad medvetna om samarbetet, vilket inte är en lyckad 
association. Vidare uppgav båda företagen att den typen av association var överskattad och att 
exponeringen låg i centrum för målen. Grönkvist kompletterande mål med sponsringen är 
delvis nödvändiga att infoga i ERK-modellen. Båda företagen uppger att chairman’s whim var 
det främsta motivet till samarbetet. Detta är något som inte illusteras i ERK-modellen. 
Nätverksmotivet och att vara en god samhällsmedborgare var ytterligare mål som bör infogas 
i ERK-modellen. Av den nyare forskningen av Meenaghan var ingen av aspekterna särskilt 
tydligt. Då sociala medier inte var lika aktuellt när samarbetet mellan Finlux och Hammarby 
ägde rum och då Företag 1 var involverade i andra icke-traditionella marknadsföringsforum, 
bör denna aspekt ej uteslutas. Den ökade konkurrensen som Meenaghan nämner återfinns 
istället hos sponsorerna än hos sponsorsobjekten.  
 
I valen av objekt var exponeringen och chairman’s whim de främsta underlagen till beslutet 
om fotbollslag. ERK-modellens två andra komponenter var inte avgörande i val av objekt. 
Varumärkesexponering kan tolkas som en blandning mellan A-ERIC-modellens första och 
andra komponent, association och exponering. Av undersökningen som genomfördes i Studie 
3 framkom att kopplingen inte var lika utbredd som tidigare litteratur föreslagit. Den negativa 
varumärkesexponeringen som diskuterats äger möjligen inte rum i samma uträckning som 
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man trott (Brassington & Pettitt, 2005) och samtidigt är den positiva kopplingen som Turner 
och Normark nämner inte lika tydlig (Turner 1989; Normark 2008).  
 
Nedan illustreras ett förslag på ERK-modellen i en modernare och möjligen aktuellare form.  
 

 
 
Figur 6.1 FLERA - Vidareutveckling av ERK-modellen. 
 
Den så kallade FLERA-modellen (företagsstolthet, ledning, exponering, relationer och 
association) behåller A-ERIC-modellens komponenter association, exponering och relationer. 
Med företagsstolthet menas att företag med hjälp av att engagera personalen kan öka 
lojalitetskänslan och på så sätt stärka varumärket (Meenaghan et al., 2013), vilket Företag 1 
och Finlux gjorde genom att vara en god samhällsmedborgare och stötta lokala företeelser 
samt sponsra knattelag. Även fast personalvård inte var ett aktivt mål med sponsringen hos de 
undersökta företagen tycks forskning visa att en spillover-effekt sker och har en positiv 
inverkan på personalen, som vidare förmedlar ett tryggt varumärke och önskan om att göra 
kunder nöjda (Meenaghan et al., 2013). Trots att äldre forskning menar att chairman’s whim, 
det vill säga ledningens intresse, inte längre styr sponsringen (Hagstedt, 1989; Clark, 1996), 
verkar nyare forskning mena att det sker men har dåligt rykte kring sig (Meenaghan et al., 
2013). Både Företag 1 och Finlux uppgav det som huvudanledning till samarbetet vilket gör 
det rimligt att inkludera i en modell över sponsringssamarbeten.  
 
Den forskningen som presenterats i teorin föreslår alla att sponsring handlar till största del om 
exponering (Hagstedt, 1989; Roos & Algotsson, 1999; Meenaghan, 2013; Schnittka et al., 
2013), vilket stärks av empirin, och bör därför vara den centrala kärnan som modellen utgår 
från. De andra komponenterna i FLERA-modellen återkopplas ständigt till värdet för företag 
att exponeras och tillges således den centrala rollen i modellen. Exponeringskomponenten 
reserverar sig även för det potentiella värdet inom digitala och sociala medier (Meenaghan, 
2013), trots att detta inte var synligt hos de undersökta företagen. Digitala och sociala medier 
är ett relativt nytt koncept som ständigt förändras vilket kan vara en orsak till att en del 
företag ännu inte hunnit implementera det i sin verksamhet eller sitt sponsringssamarbete. Att 
utveckla värdefulla relationer är något som torde vara viktigt för företag även om de inte 
arbetar med sponsring, men inom sponsringen föreslår ERK-modellen värdet av att utveckla 
värdefulla relationer (Roos & Algotsson, 1999). Detta är något som senare har utvecklats till 
termen ”att nätverka” som både Företag 1 och Finlux aktiverade sig med. Starka relationer är 
svårare att kopiera än fysiska attribut (Lund, 2007) och det sociala engagemanget har ökat hos 
företagen, både för masspubliken och sociala medier (Meenaghan, 2013) och för B2B-
relationer (Meenaghan et al., 2013). Sponsringen har öppnat upp dörrar både för Företag 1 
och Finlux att ingå i en nätverkande grupp. 
 
A-ERIC-modellen och denna uppsats förslag på en annan modell, FLERA-modellen, tar upp 
association som en komponent för sponsringssamarbete (Jiffer & Roos, 1999). Ny forskning 
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visar att detta fortfarande är ett starkt mål med sponsringen, även fast den reella effekten på 
senare tid har ifrågasatts (Schnittka et al., 2013).  B2B-relationen är enligt forskning skörare 
då företagen inte vill kopplas ihop med andra företag med negativt rykte (Meenaghan et al., 
2013), medan annan forskning visar att kopplingen mellan sponsor och sponsorobjekt inte alls 
är så tydlig som man tidigare har trott (Schnittka et al., 1013). Företag 1 och Finlux ville båda 
kopplas ihop med idrottens positiva image som en del menar är ung och dynamisk (Turner, 
1989) och andra menar är trovärdig och besitter en autenticitet (Normark, 2008).  
 
6.2 Självkritisk diskussion 
 
Intervjuer är resurskrävande både under insamlingen och bearbetningen och bör därför 
planeras noggrant (Ejvegård, 2003). Frågeformulären till Studie 1 och Studie 2 (som återfinns 
i sin helhet i Bilaga 8.1 och Bilaga 8.2) upprättades för att kunna besvara uppsatsens 
frågeställning. Formulären och empirisk data insamlades dock innan de slutliga 
frågeställningarna var formulerade vilket i retroaktivt perspektiv kan ha påverkat 
möjligheterna att nyttja intervjutillfällenas fulla potential. I samråd med handledare valde jag 
att lägga fokus på ERK-modellen för att avgränsa uppsatsens omfattning, vilket kunde ha följt 
en mer logisk ordning om detta hade klargjorts från början. Att i efterhand bygga upp till 
modellens grund skapade problematik då studien tidigt utvecklade fyra grupper (mål, val av 
objekt, varumärkesexponering och uppföljning). Då uppsatsens empiriska del byggde på 
samma gruppindelning uppkom svårigheter att ändra på rubrikernas innehåll (och addera mer 
vetenskaplig forskning) utan att riskera att den logiska ordningen gick förlorad.   
 
I analysen har det fokuserats mycket på hur modellen kan anpassas för att spegla verkligheten. 
Det bör dock uppmärksammas att det är nödvändigt att teorin och forskning visar på 
förbättringsmöjligheter och ger förslag på hur man effektivare kan arbeta med sponsring. Hur 
företagen arbetar med sponsring idag (givet undersökningen som gjorts) är nödvändigtvis inte 
ett korrekt arbetssätt.  
 
ERK-modellen, A-ERIC-modellen och mitt förslag, FLERA-modellen är alla modeller som 
använder sig av termer som är generella och där mycket kan inkluderas. Det innebär att 
modellerna säger väldigt mycket samtidigt som de inte nischar sig så precist som ibland 
kanske krävs för ett sponsringssamarbete. Modellernas enkelhet och generaliserbarhet gör 
dem lättanvändliga och lätta att förstå för företag som önskar att arbeta med sponsring, men 
kan också skapa problematik kring hur företagen ska implementera detta i sin verksamhet för 
att vara så effektiva som möjligt i sitt sponsringssamarbete.  
 
6.3 Förslag till fortsatta studier 
 
Både ERK-modellen och A-ERIC-modellen tar upp väsentliga delar om hur man kan arbeta 
med sponsringen. Modellerna är något förlegade och kan uppdateras för att bättre spegla 
verkligheten och för att presentera nya, effektivare arbetssätt som företagen kan använda sig 
av. Forskningen som studien har använt sig av kommer från Irland och England där 
sponsringsbeloppen är mer omfattande än i Allsvenskan och kan vara anledningen till att 
företagen anser att utvärderingsmetoderna är för resurskrävande. Det kan vara intressant att 
undersöka hur företag som sponsrar skulle kunna arbeta med uppföljningar på ett uppdaterad 
och effektivare sätt. Genom att först undersöka företagens resurser, se vilka möjligheter 
företag har att implementera dem och eventuellt utveckla en sådan modell är därför mina 
rekommendationer till fortsatta studier.  
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8. Bilagor 
 
8.1 Intervjuformulär Studie 1 
 
MÅL 
 
1. Vad är Ert främsta mål med sponsring? (Välj en) 
- Exponering av varumärke 
- Relationsbyggande med intressenter 
- Kommunicera ett budskap till intressenter 
- Annat: ___________ 
 
2. Har något av följande varit ett aktivt mål med Er sponsring? (Ja/Nej) 
- Personalvård 
- Ett sätt att rekrytera kompentent personal 
- Ledningens eget intresse (ex. sympatiserar med laget eller sporten) 
- Associeras med fotbollslagets positiva image 
- Stötta lokala företeelser som en god samhällsmedborgare 
 
3. Har Ni upplevt att sponsringen har förändrats över tiden, OM JA – på vilket sätt? 
(Ja/Nej) 
- Hårdare konkurrens om sponsringsobjekten 
- Negativt rykte kring att ledningen favoriserar egna intressen 
- Samarbetena har blivit mer kostsamma 
- Fokus har flyttat från ”varumärkesexponering” till ”engagemang” 
- Kopplingen mellan sponsring och digital/social media har ökat 
- Ökat strategiskt tänk och individuell målsättningsplan för varje intressentgrupp 
- Annat: ___________ 
 
VAL AV SPONSRINGSOBJEKT 
 
1. Vilket av följande var viktigast i val av sponsringsobjekt? (Välj en) 
- Graden av exponering 
- Att Ni når ut till rätt målgrupp 
- Möjligheten att kommunicera ett budskap 
- Annat: ___________ 
 
2. Med sponsring som marknadsföringsverktyg, i vilken utsträckning upplever Ni att Ni 
når fram i form av räckvidd och frekvens? (Markera med låg / medel / hög) 
 
                                                                  Låg                         Medel                       Hög 
Räckvidd                 Exponering 
(till hur många)           Relationer 
                                    Kommunikation 
 
 
Frekvens                  Exponering 
(hur många ggr)          Relationer 
                                    Kommunikation 
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3. Är Ni intresserade av att fortsätta samarbetet? (Välj en) 
- Ja 
- Nej 
- Vet ej 
- Annat: ___________ 
 
4. Vilket av följande händelser skulle främst få Er att vilja avsluta samarbetet? (Välj en) 
- Brist på visat intresse hos sponsringsföretaget inför samarbetet 
- Minskat intresse i allmänhet för fotbollsverksamhet 
- Misstanke om att fotbollsklubben har ekonomiska problem eller agerar skattemässigt 
inkorrekt 
- Dåligt rykte kring fotbollsklubben 
- Fotbollsklubben åker er en division 
- Annat: ___________ 
 
VARUMÄRKESEXPONERING 
 
1. I vilken grad tror Ni att fotbollsklubbens och de enskilda spelarnas rykte påverkar 
Ert varumärke? (Välj en) 
- Väldigt hög grad 
- Hög grad 
- Varken eller 
- Låg grad 
- Väldigt låg grad 
- Annat: ___________ 
 
2. Vilken image TROR Ni att Ni förmedlar till mottagaren genom att exponeras i 
idrottsammanhang? (Välj en) 
- Ung och dynamisk 
- Stabil och lugn 
- Trovärdighet och autenticitet 
- Familjär och traditionell 
- Annat: ___________ 
 
3. Vilken image VILL Ni förmedla till mottagaren genom att exponeras i 
idrottssammanhang? (Välj en) 
- Ung och dynamisk 
- Stabil och lugn 
- Trovärdighet och autenticitet 
- Familjär och traditionell 
- Annat: ___________ 
 
UPPFÖLJNING 
 
1. Använder Ni Er av någon av följande metod vid uppföljning av 
sponsringssamarbeten? (Välj en eller flera) 
- Undersöka antal skyltar och missade exponeringsmöjligheter (ex. resultattavlor, utrustning) 
- Mäta hur många som uppmärksammade sponsorskapet 
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- Undersöka hur många som var på plats 
- Mäta huruvida Ni nådde Er målgrupp 
- Undersöka missade möjligheter att dela ut information 
- Mäta hur många som uppfattat eventuell information 
- Annat: ___________ 
 
2. Har Ni under åren ändrat Ert sätt att följa upp sponsorskapet? 
- Ja, vi har varit noga med att definiera rollen som sponsringen ska fylla 
- Ja, mål har satts upp för varje intressegrupp 
- Ja, vi uppdaterar målen löpande under sponsringstiden 
- Ja:  ___________ 
- Nej, vi följer inte upp sponsorskapet utan ser det enbart som ett roligt samarbete 
- Nej, det är ledningens intresse som styr sponsorskapet 
- Nej: ___________ 
- Annat: ___________ 
 
8.2 Intervjuformulär Studie 2 
 
MÅL 
 
1. Vad var Ert främsta mål med sponsring? (Välj en) 
- Exponering av varumärke 
- Relationsbyggande med intressenter 
- Kommunicera ett budskap till intressenter 
- Annat: ___________ 
 
2. Var något av följande ett aktivt mål med Er sponsring? (Ja/Nej) 
- Personalvård  
- Ett sätt att rekrytera kompentent personal 
- Ledningens eget intresse (ex. sympatiserar med laget eller sporten) 
- Associeras med fotbollslagets positiva image 
- Stötta lokala företeelser som en god samhällsmedborgare 
 
3. Upplevde Ni att sponsringen förändrades över tiden, OM JA – på vilket sätt? (Ja/Nej) 
- Hårdare konkurrens om sponsringsobjekten 
- Negativt rykte kring att ledningen favoriserar egna intressen 
- Samarbetena har blivit mer kostsamma 
- Fokus har flyttat från ”varumärkesexponering” till ”engagemang” 
- Kopplingen mellan sponsring och digital/social media har ökat 
- Ökat strategiskt tänk och individuell målsättningsplan för varje intressentgrupp 
- Annat: ___________ 
 
VAL AV SPONSRINGSOBJEKT 
 
1. Vilket av följande var viktigast i val av sponsringsobjekt? (Välj en) 
- Graden av exponering 
- Att Ni når ut till rätt målgrupp 
- Möjligheten att kommunicera ett budskap 
- Annat: ___________ 
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2. Med sponsring som marknadsföringsverktyg, i vilken utsträckning upplevde Ni att Ni 
nådde fram i form av räckvidd och frekvens? (Markera med låg / medel / hög) 
 
 
                                                               Låg                         Medel                        Hög 
Räckvidd                 Exponering 
(till hur många)           Relationer 
                                    Kommunikation 
 
 
Frekvens                  Exponering 
(hur många ggr)          Relationer 
                             Kommunikation 
 
3. Var Ni intresserade av att fortsätta samarbetet? (Välj en) 
- Ja, men laget vi sponsrade ville inte fortsätta samarbetet 
- Nej, men laget vi sponsrade ville fortsätta samarbetet 
- Nej, och inte heller laget vi sponsrade ville fortsätta samarbetet 
- Vet ej 
- Annat: ___________ 
 
4. Vilket av följande händelser skulle främst ha fått Er att vilja avsluta samarbetet? 
(Välj en) 
- Brist på visat intresse hos sponsringsföretaget inför samarbetet 
- Minskat intresse i allmänhet för fotbollsverksamhet 
- Misstanke om att fotbollsklubben har ekonomiska problem eller agerar skattemässigt 
inkorrekt 
- Dåligt rykte kring fotbollsklubben 
- Fotbollsklubben åker er en division 
- Annat: ___________ 
 
5. Varför avslutades samarbetet? 
- Avtalet löpte ut och inget nytt upprättades 
- Fotbollsklubben hade dåligt rykte 
- Fotbollsklubben åkte ner en division 
- Intresset för att sponsra fotboll dog ut (från sponsorns sida) 
- Marknadsföringsstrategin för företaget ändrades 
- Ledningen byttes ut och således deras intresse 
- Annat: ___________ 
 
VARUMÄRKESEXPONERING 
 
1. I vilken grad tror Ni att fotbollsklubbens och de enskilda spelarnas rykte påverkade 
Ert varumärke? (Välj en) 
- Väldigt hög grad 
- Hög grad 
- Varken eller 
- Låg grad 
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- Väldigt låg grad 
- Annat: ___________ 
 
2. Vilken image TROR Ni att Ni förmedlade till mottagaren genom att exponeras i 
idrottsammanhang? (Välj en) 
- Ung och dynamisk 
- Stabil och lugn 
- Trovärdighet och autenticitet 
- Familjär och traditionell 
- Annat: ___________ 
 
3. Vilken image VILLE Ni förmedla till mottagaren genom att exponeras i 
idrottssammanhang? (Välj en) 
- Ung och dynamisk 
- Stabil och lugn 
- Trovärdighet och autenticitet 
- Familjär och traditionell 
- Annat: ___________ 
 
UPPFÖLJNING 
 
1. Använde Ni Er av någon av följande metod vid uppföljning av sponsringssamarbetet? 
(Välj en eller flera) 
- Undersöka antal skyltar och missade exponeringsmöjligheter (ex. resultattavlor, utrustning) 
- Mäta hur många som uppmärksammade sponsorskapet 
- Undersöka hur många som var på plats 
- Mäta huruvida Ni nådde Er målgrupp 
- Undersöka missade möjligheter att dela ut information 
- Mäta hur många som uppfattat eventuell information 
- Annat: ___________ 
 
2. Ändrade Ni under avtalstiden Ert sätt att följa upp sponsorskapet? 
- Ja, vi blev noga med att definiera rollen som sponsringen ska fylla 
- Ja, mål sattes upp för varje intressegrupp 
- Ja, vi började uppdatera målen löpande under sponsringstiden 
- Ja:  ___________ 
- Nej, vi följde inte upp sponsorskapet utan såg det enbart som ett roligt samarbete 
- Nej, det var ledningens eget intresse som styrde sponsorskapet 
- Nej: ___________ 
- Annat: ___________ 
 
8.3 Marknadsundersökningsformulär Studie 3 
 
1. Känner du igen den här logotypen? Ja/Nej 
 
2. Vet du vilket lag de sponsrar? Svar: ________ 
 
 


