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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka hur man kan arbeta effektivt med sponsring i en 

idrottsorganisation. Det centrala i vår studie är att hitta nyckelfaktorer för hur idrottsorganisationer 

kan organisera sitt arbete med sponsring. 

• Hur organiserar man en idrottsförening för att kunna arbeta effektivt med sponsring?  
• Vilken arbetsform är bäst lämpad för sponsring i svenska idrottsföreningar? 
• Vilka kunskaper krävs för att maximera nyttan av sponsring inom svenska idrottsföreningar? 
• Vilken sponsringsform är bäst lämpad för svenska idrottsföreningar? 
• Hur går man tillväga för att skapa och upprätthålla en framgångsrik kontakt mellan sponsor 

och idrottsförening? 

Metod 
Vi har i vår studie använt oss av en metoden Grundad Teori, som är lämplig för att finna ny kunskap. 

Vår studie är av kvalitativ art. Vi har baserat studien på intervjuer med sju personer som arbetar med 

sponsring på företag och inom idrottsvärlden. Förhållandet var fyra från företagsvärden och tre från 

idrottsvärlden. De data vi erhållit har vi behandlat och kategoriserat in i olika kluster. Genom att göra 

detta kan vi urskilja mönster som vi för en diskussion kring och drar slutsatser utifrån. 

Resultat och slutsatser 
Vi har funnit att sponsringsarbetet med fördel planeras och leds som en egen enhet inom 

organisationen. Genom att låta de som arbetar med sponsring arbeta parallellt med hela föreningen 

kan de nå och arbeta på alla nivåer. Ett alternativ för de föreningar som har en omfattande ekonomisk 

verksamhet är att bilda ett Idrotts AB som kan skapa resurser för arbetet med sponsring. Det har 

också visat sig att genom att utvärdera resultatet av sponsorsatsningar kan idrottsföreningen ge, 

förutom en bättre service, återkoppling mot i förväg uppställda mål. Att koppla sin sponsring till ett 

projekt har en rad fördelar. Studien visar att det är lättare att marknadsföra ett projekt likt en 

elitsatsning eller en tävling gentemot en förening eller ett förbund. 

 

Sponsring är en komplex verksamhet, och för att kunna arbeta med sponsring på ett framgångsrikt 

sätt och maximera nyttan för både sponsor och idrottsföreningen krävs kunskaper om modern 

sponsring. Det krävs även kunskaper inom försäljning, ekonomi, juridik och projektledning. 

Självklart är det mycket begärt att besitta alla dessa kunskaper men för att bedriva sponsringsarbete 

och kunna skapa en helhet och utnyttja alla de möjligheter som finns inom sponsring krävs en 

grundläggande förståelse och kunskap inom dessa ämnen. 
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Abstract 

Aim 

The aim of this study is to investigate how you can work efficiently with sponsoring in Swedish Sport 

Clubs. Essential in our study is to find key factors to how Swedish Sport Clubs are supposed to 

organise their work with sponsoring. 

• How do you organise a sports club to be able to work efficiently with sponsoring? 
• What type of work procedure is most adequate for Swedish sport clubs? 
• What knowledge’s does it take to be able to maximize the use of sponsoring activities? 
• What type of sponsoring procedure is most adequate for Swedish sport clubs? 
• How do you proceed to create and maintain a successful contact between the sponsor and the 

sport club? 

Method 

We have been using the method Grounded Theory in our study, which is a suitable method for 

creating new theory. We have based the study on interviews with seven persons four that works with 

sponsoring in companies and three that work within the sports community. The data that we collected 

has been processed and categorized in different categories. By doing this have we been able to 

discern patterns witch we then held a discussion about and drew conclusions from. 

Result and conclusions  

We have found that the work with sponsoring preferably is planned and executed as its own unit within 

the organisation. By letting those that work with sponsoring work parallel with the entire club they can 

reach and work with all levels. An alternative for those clubs that have an extensive economic activity is 

to form an Idrotts AB witch can create resources for work with sponsoring. Through evaluating the results 

of sponsoring it has been shown that sports clubs can give, both a better service and feedback against 

preset goals. Attaching the sponsoring to a project has an array of benefits. The study shows that it is 

easier to promote a project like elite commitment versus a club or association.  

 

Sponsoring is a complex activity. To be able to work with sponsoring in a successful way and to maximize 

the use for both the sponsor and the club there is a demand on knowledge’s about modern sponsoring. 

There is also a demand for knowledge’s in sales, economics, law and project management. Obviously it is 

to be asking a lot to possess all these knowledge’s but to be able run sponsoring and to create a entity and 

make use of all the possibilities that sponsoring offers there has to be a fundamental understanding and 

knowledge in these subjects. 
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1 Introduktion 
 

1.1 Inledning 
 

De flesta idrottsföreningar arbetar på något sätt med sponsring. Vi tror att sponsring i framtiden 

kommer att kunna bli en ännu viktigare inkomstkälla för idrottsföreningar i Sverige. Enligt IRM 

(Institutet för Reklam och Mediestatistik) uppskattades den årliga omsättningen av den svenska 

reklammarknaden till 48,5 miljarder och av dessa omfattas 3 miljarder i sponsring och 1,5 

miljarder i event-marketing.1 Detta visar på att vikten av ett bra sponsringsarbete inom landets 

idrottsföreningar ökar, framför allt med den bakgrund att de statliga stöden till idrotten stadigt har 

minskats de senaste åren. (Detta med undantag för Handslaget. Handslaget är en idé som kom 

från regeringskansliet vilken innebär att en extra miljard skall fördelas successivt under 2003 till 

2006. Pengarna är öronmärkta för att kunna få plats för fler utövare, satsningar på flickidrott och 

kampen mot droger.2) 

 

Sponsring har under senare år förändrats och det är delvis därför som det nu förefaller intressant 

för oss att göra denna studie. Från att tidigare ha handlat om småskalig sponsring så som i 

direktreklam med skyltar och annonser i föreningens programblad handlar den moderna 

sponsringen nu mer om rena marknadsföringsåtgärder både från sponsorernas och från idrottens 

sida. Det blir allt mer vanligt med titelsponsorer, arena bolag och events i samband med 

idrottsarrangemang. Detta är något som ställer nya krav på den ideella föreningen, dess struktur 

och organisation. Likväl som sponsorn kan erbjuda föreningen kapital och resurser ställs numera 

liknande krav på den sponsrade föreningen. För att en sponsor ska gå in med kapital krävs att 

föreningen i sin tur kan erbjuda en motprestation i större utsträckning än tidigare. Eftersom så lite 

forskning är gjort tidigare anser vi att det är av intresse att en undersökning görs på just detta 

ämne. 

  

 

                                                 
1 http://www.sefs.se/information/hurmycketomsatter.htm, 2005-02-28 
2 http://www.rf.se/t3.asp?p=104091, 2005-04-22 
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1.2 Begreppet sponsring 
 

Med denna rubrik eftersträvar vi att ge en bild av vad begreppet sponsring innebär. Detta för att 

kunna tydliggöra resonemanget vi för i arbetet.  

 

Orden sponsring och sponsor har de senaste åren givits allt mer plats både i den svenska 

idrottsrörelsen och i affärslivet. Tyvärr så har orden också fått en något skamfilad association på 

grund av en rad mindre lyckade försök till sponsringsarbeten. Som vanligt när gammalt inte 

passar längre använder man nya saker, så är aven fallet med ordet sponsor. Sponsor som för 

många associerats med givare eller mecenat har sakta bytts ut mot ord som ”företagsvän” eller 

partner. Genom att beskriva sponsringen som ett partnerskap går man ifrån den felaktiga bilden 

av gåva med möjligen en tveksam reklam som motprestation. I den moderna sponsringen betonar 

man istället associationen mellan de två organisationerna där värdet ligger i en överföring av 

goodwill.3

Sponsringsföreningen har följande definition av sponsring: 

 

Sponsring är associationsmarkandsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, 

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

parter där ett företag betalar för kommersiella rättigheter att utnyttja en association (med t ex ett 

evenemang, en person, organisation, ett projekt etc).4

 

Som exempel på association kan vi ta en stor tvättmedelsproducent som sponsrar Gothia cup 

(Sveriges största fotbollsturnering för ungdomar). Deras sponsringssatsning kommer samtidigt 

som de i sin reklam visar små killar som spelar en fotbollsmatch och blir leriga. Sammanhanget 

är klart för alla med barn som spelar fotboll. Samtidigt som de visar att sin produkt fungerar bra 

på gräsfläckar så överför de en del av Gothia cups upparbetade goodwill genom att de associeras 

med dem som sponsor. 

 

I den moderna sponsringen betonas att båda skall ha lika stor nytta av samarbetet. Det vill säga 

att motprestationen skall ha samma värde för sponsorn som det han betalar. Detta är viktigt inte 
                                                 
3 Intervju med Johan Thorén 
4 http://www.sefs.se/information/vadarsponsring.htm  
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minst av skattetekniska skäl då avdrag endast får göras för det bevisade värdet av 

motprestationerna. Det finns med andra ord ett generellt förbud mot gåvor i skattelagstiftningen. 

Motprestationerna kan förutom den klassiska reklamen bestå i att man arbetar med en image och 

varumärkesskapande genom profilering tillsammans med en idrott eller en person. Man kan även 

använda samarbetet till att skapa kundaktiviteter eller för olika personalprogram. 

 

Idrotten som tidigare varit ensam herre på täppan gällande sponsring får allt mer konkurrens om 

företagens pengar. Andra aktörer har också funnit sponsringen samt förstått att de kan utnyttja de 

positiva associationer som deras varumärke har. Här följer en kort beskrivning av dessa aktörer 

samt deras starkaste sponsringsargument: 

- Humanitära organisationer har stor goodwill, framför allt i samband med stora katastrofer. 

- Folkfester som ex vattenfestivalen har stora möjligheter till event marketing. 

- Forskning och utbildning har bra avdragsmöjligheter. 

- Äventyrssponsring ger möjlighet till produktplacering och produkttestning. 

- Miljösponsring ger företag möjlighet att visa sitt samhällsansvar.5

 

1.3 Teoretisk referensram 
 

För att kunna förstå de resultat som vi kommer att presentera och föra en diskussion kring i detta 

arbete väljer vi att lägga fram en kortare introduktion till begreppet organisationsteori och dess 

innebörd för vårt arbete. Då det ej finns mycket material och forskning kring svenska ideella 

organisationer och idrottsorganisationer har vi valt att försöka se det ur ett företagsekonomiskt 

organisationsperspektiv och utifrån det tillämpa dessa teorier på den svenska idrottsrörelsens 

organisationer. 

 

 

 

 

                                                 
5Grönkvist, 2000,  s.32 
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1.3.1 Mintzbergs fem sektorer 

 

De traditionella linjer och boxar som ingått i organisationsscheman har under senare tid ansetts 

mer och mer obrukbara. Många nya perspektiv och förslag på organisationsstrukturer har 

utvecklats inom organisationsteorin och en av de mest uppmärksammade är Mintzbergs logo.  

 

Figur 1 Mintzbergs modell6

 

Längst ner i Mintzbergs bild finns den operativa kärnan. Den syftar till de människor inom 

organisationen som utför det grundläggande arbetet. De personer som producerar själva 

produkten eller tjänsten inom organisationen. I en idrottsorganisation kan den operativa kärnan 

bestå i själva utövarna, alltså t.ex. tränare, spelare och ungdomar som är verksamma inom 

föreningen. De som presterar resultat. 

 

Ovanför den operativa kärnan finner man den administrativa komponenten som består av de 

chefer som övervakar, kontrollerar och fördelar resurser till den operativa kärnan. Exempel på 

vilka som tillhör denna grupp enligt Mintzberg är chefer i förstalinjen så som t.ex. rektorn för en 

skola eller produktionsledaren i en fabrik. Motsvarigheten till den administrativa komponenten 

                                                 
6 Bolman & Deal, 1997,  s.86 
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inom en idrottsorganisation kan anses vara sektionsansvariga, ledare eller liknande som på något 

sätt fördelar resurser och uppgifter. 

 

 Den strategiska toppen som återfinns längst upp i Mintzbergs modell inbegriper de högre 

cheferna som fokuserar på de yttre omständigheterna, bestämmer mål och syfte med 

verksamheten samt formar den övergripande strukturen. I ett företag är det styrelsen och högsta 

ledningen som motsvarar den strategiska toppen.  

 

Vid sidan av de administrativa komponenterna finns ytterligare två komponenter, teknostrukturen 

och stödfunktionerna. Med teknostrukturen menas specialister och analytiker som mäter och 

kontrollerar verksamheten. Avdelningar för kvalitetskontroll inom industrin, revisions- och 

granskningsenheter i statliga och kommunala myndigheter utför den typen av tekniska 

funktioner. Stödfunktionerna utgör arbete som ska underlätta arbetet för övriga inom 

organisationen. 7

 

1.3.2 Olika strukturer 

 
Med utgångspunkt i den här modellen härleder Mintzberg fem grundläggande strukturer, enkel 

struktur, maskinbyråkrati, professionell byråkrati, divisionalisering och ”adhocrati”. Vi kommer 

att beskriva dessa kortfattat samt även här ge ett idrottsorganisatoriskt perspektiv.  

 

Den enkla strukturen består endast av två nivåer, den strategiska toppen och den operativa basen. 

Vanligtvis inleds organisationers verksamhet just på nivån av en enkel struktur och utvecklas 

sedan eventuellt till mer komplexa organisationer. Denna struktur kan relateras till de flesta 

mindre idrottsföreningar.8

 

Inom maskinbyråkratin tas de viktiga besluten i den strategiska toppen. Den kännetecknas av 

standardiserade arbetssätt som övervakas och kontrolleras av cheferna. Det som kännetecknar 

                                                 
7 Ibid, 1997, s. 86 ff.  
8 Slack, Trevor, Understanding Sport Organisations: The application of organization theory (Leeds: Human 
Kinetics, 1997) 
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maskinbyråkratin har omfattande teknostruktur och stödfunktioner. Vanligt är också att det finns 

många lager mellan toppen och den operativa nivån. Riksidrottsförbundet och 

specialidrottsförbunden kan anses ingå i en maskinbyråkrati. 

 

I den divisionaliserade organisationen utförs merparten av arbetet i självständiga enheter som 

lyder under en gemensam strategisk topp. Detta är exempelvis specialenheter inom ett företag, en 

institution eller dotterföretag. Denna organisationsstruktur kan appliceras på större 

idrottsföreningar som har flera olika sektioner inom föreningen. Dessa sektorer är till stor 

självständiga enheter men de lyder alla under föreningens centrala ledning. 

 

Adhocratin står för en ny lös och flexibel organisationsform. Organisationen hålls samman i 

huvudsak av laterala medel. Adhocratin fungerar som ett ”organisatoriskt paraply” där man 

utnyttjar fördelar eller förmåner som traditionellt betraktas som skyldigheter.9

 

Det finns en ytterligare dimension av Mintzbergs modell och det är Helgesens inkluderande nät. 

Modellen innehåller fortfarande en traditionell bild av hierarki och struktur men organisationen är 

mer cirkulär än hierarkisk. Nätets centrum och periferi är sammankopplade och en handling eller 

åtgärd på ett visst ställe får återverkningar över hela konfigurationen. Detta leder till ett 

sammankopplat nät där alla aktörer kan föra en dialog med varandra och det bildas ett oupplösligt 

och ömsesidigt beroende av nätverk och relationer.10

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur man kan arbeta effektivt med sponsring i en 

idrottsorganisation. Det centrala i vår studie är att hitta nyckelfaktorer för hur 

idrottsorganisationer kan organisera sitt arbete med sponsring. 

 

                                                 
9 Bolman & Deal, 1997, s. 86 ff.  
10 Ibid, 1997, s. 93 ff. 
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1.5 Frågeställningar 

 

Hur organiserar man en idrottsförening för att kunna arbeta effektivt med sponsring? 

 

Vilken arbetsform är bäst lämpad för sponsring i svenska idrottsföreningar?  

 

Vilka kunskaper krävs för att maximera nyttan av sponsring inom svenska idrottsföreningar? 

 

Vilken sponsringsform är bäst lämpad för svenska idrottsföreningar? 

 

Hur går man tillväga för att skapa och upprätthålla en framgångsrik kontakt mellan sponsor och 

idrottsförening? 

 

Inom organisation tar vi även upp förutsättningar som tid och andra möjligheter/krav som kan 

ställas för att lyckas i sitt arbete. 

 

1.6 Avgränsningar 

 

Vi har avgränsat oss till att endast behandla svenska idrottsföreningar. Denna avgränsning gör vi 

på grund av att vi är övertygade om att den omvärld som föreningen handlar i är speciell för 

svenska föreningar. Det är även av praktiska gällande geografi. Att vi endast behandlar idrott 

beror på att vårt huvudintresse ligger hos idrottsföreningar, och att det råder en speciell kultur i 

dessa som påverkar deras organisation och handlande. Vår studie rör endast arbetet med 

sponsring och inte omfattar andra kommersiella verksamheter som merchandising, 

biljettförsäljning och marknadsföring. 
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2 Metod 

2.1 Ansats 
 

I inledningen av vårt arbete fick vi upp ögonen för metoden grundad teori. Vi har valt att arbeta 

utifrån denna metod eftersom så lite forskning gjort i ämnet. Grundad teori är tillämpbar när ny 

teori skall skapas eller om man inte vill påverkas av tidigare forskning. Metoden bygger på att vi 

växelvis samlar in och analyserar data till vi ser kopplingar och slutligen når det som kallas 

teoretisk mättnad. Detta är ett stadium då ny information inte längre påverkar de slutsatser vi 

dragit. Centralt inom denna metodik är att vi inte får påverkas av tidigare dragna slutsatser, eller 

att själv ha bestämda hypoteser som det finns risk för kommer att inverka på datainhämtningen 

och sedan resultatet. Vi skall alltså inom vårt problemområde förutsättningslöst samla 

information för att komma till en slutsats som i efterhand kan verifieras.11

 

Det hermeneutiska synsätt vi har resulterade bl.a. i att vi i detta skede valde en kvalitativ ansats 

för vår uppsats. Vi ansåg att vår problemställning kräver en kvalitativ undersökning som grund. 

När många respondenter givit samma eller snarlika svar tolkar vi det dock som att det motsvarar 

ett mönster i verkligheten. Vi har försökt att skildra verkligheten som den uppfattas av 

respondenterna och eftersträvat en ökad förståelse för ämnet. 

 

2.2 Val av litteratur och teorier 
 

När vi inledde vår studie insåg vi ganska snart att det fanns en begränsad mängd litteratur kring 

just idrott i ett organisationsteoretiskt perspektiv. Vi fann viss litteratur från USA som beskrev 

organisation av idrott men eftersom den svenska idrottsrörelsen är unik i sin form valde vi att inte 

tillämpa de teorier som fanns i den amerikanske litteraturen fullt ut. Vi beslutade därför att ta 

hjälp av den företagsekonomiska världen. Vi fann att den amerikanska Henry Mintzbergs 

organisationsstrukturer kunde appliceras på idrottsorganisationer och använder oss därför av den 

som ett hjälpmedel i vår analys.12 Vi har även letat efter litteratur kring sponsring för att närmare 

                                                 
11 Hartman, Jan, Grundad teori –teorigenerering på empirisk grund (Lund: Studentlitteratur, 2001), s. 36 
12 Bolman, Lee G och Deal, Terrence E, Nya perspektiv på organisation och ledarskap (Lund: Studentlitteratur, 
1997), s.86ff 
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kunna definiera begreppet. Det närmsta vi kommit en bok om modern sponsring är en som skrevs 

av Uno Grönkvist 1999.13 Den saknar dock information om hur ett relationsskapande både internt 

och externt kan gå till samt sponsringens roll i ett Human Resource arbete.  

 

Vi har sökt i databaser för att hitta eventuella artiklar eller uppsatser som kan tänkas röra det 

ämne som vi behandlar. Även här var dock resultatet bristande. De databaser vi haft tillgång till 

är de som finns tillgängliga på Idrottshögskolans bibliotek. 

 

2.3 Metod för förstudierna 
 

Vår studie inleddes med ett samtal med vår handledare där vi tillsammans med vår handledare 

där vi förutsättningslöst diskuterande ämnet sponsring. Vi fick även hjälp med kontakter och 

rekommendationer kring vilka företag och idrottsorganisationer som var bäst lämpade för just vår 

undersökning. Vi inledde också med att läsa litteratur kring ämnet sponsring och även boken 

Grundad Teori av Jan Hartman för att öka vår förståelse kring ämnet och den metod vi valt att 

använda. 

 

2.4 Val av företag och organisationer  
 

Genom att vi valt grundad teori som metod faller det sig naturligt att vi arbetar med ett öppet 

urval av respondenter. Detta innebär att urvalet sker kontinuerligt genom undersökningen. På så 

sätt hoppas vi kunna öka förutsättningslösheten.14 Vi ville försöka hitta organisationer och 

företag som kan anses ha ett lyckat arbete med sponsring eftersom vi är intresserade av att hitta 

framgångsfaktorer i deras arbete som vi sedan kan applicera på idrottsorganisationer. Vid två 

olika tillfällen vände vi oss till erkända auktoriteter inom sponsringsbranschen för att få 

vägledning om vilka som har bra organisation av sin sponsring15.  Detta är en central del av vår 

metod då grundad teori ger oss möjlighet att subjektivt välja de personer vi vill intervjua. Genom 

att kontinuerligt gå tillbaka till insamlade data kunde vi välja nya personer eller organisationer 

                                                 
13 Grönkvist, Uno, Sponsring och eventmarketing (Uddevalla: Media Print, 2000) 
14 Hartman, 2001, s. 67 
15 Telefonintervjuer med Johan Thorén och Ragnar Lund 
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som vi trodde kunde ge oss bra svar inom de områden vi söker. På detta sätt kan vi försäkra oss 

om att få relevanta data och på så sätt inte behöva intervjua lika många personer. Vi försökte 

även att titta på organisationsstrukturer hos företag och organisationer. Utifrån detta valde vi ut 

företag och organisationer med varierande strukturer för att ge en så bred förståelse som möjligt.  

 

Från idrottsvärlden har vi intervjuat Per Adler på Svenska Golfförbundet, Stefan Rahm, 

sponsringsansvarig på Svenska Seglingsförbundet samt Björn Fohlin, presschef på SOK. Från 

företagssidan har vi intervjuat Maria Skogelid, sponsrings och eventansvarig på Trygg-Hansa och 

Mats Åkesson som är sponsringsansvarig på Cloetta Fazer. Vi har även intervjuat Peter Wallin 

som arbetar på BETA Event och Johan Thorén från Brama Media16, båda dessa arbetar med 

sponsring. 

 

2.5 Utarbetning av intervjufrågor 
 

Våra intervjuer baserades på frågor kring respondenternas organisationer och arbete med 

sponsring. Vi utarbetade frågorna utifrån de data som vi samlat in och omformulerade vår 

frågeställningar efter varje intervju. Vi sökte här en balans i frågorna mellan de som testar redan 

givna svar och de som söker ny data.17 Vi valde även att dela in organisationerna i kommersiella 

(företag) och ideella (idrottsföreningar), eftersom de skiljer sig åt i mål och verksamhet. Utefter 

det arbetade vi fram generella frågeområden, några som enbart riktades till de kommersiella 

organisationerna och några som endast riktades till de ideella organisationerna. Frågorna finns 

bifogade i bilaga 2. 

 

2.6 Metod för intervjuer 
 

Vi valde att ta direktkontakt med de personer som vi var intresserade av att intervjua. Därefter 

träffade vi dem personligen på deras arbetsplats och utförde intervjun. Vi använde oss av en 

öppen typ av intervju. Vi använde oss av en bandspelare för att på bästa sätt kunna återge vad 

                                                 
16 Johan Thorén har även varit vår handledare under arbetet med denna studie. 
17 Hartman, 2001, s. 74 
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respondenterna svarat på våra frågor. Detta för att kunna hålla fokus på intervjun och inte på 

antecknandet. Våra intervjuer pågick i snitt ca: 45 minuter.  

 

2.7 Kritik av vår metod 
 

Vår metod ger stora möjligheter till att skapa ny teori. Dess största svaghet är att vi förutsätts 

kunna arbeta utan att påverkas av egen förförståelse. Genom att uppmärksamma de problem kan 

vi skala bort de grövsta felen i datainsamlingen, däremot är det orimligt att utgå ifrån att vi inte 

påverkar arbetet med teorier som dras utifrån våra egna uppfattningar. 

 

Grundad teori bygger på ett omfattande datamaterial. Vi har under vår studie varit begränsade till 

en snäv tidsram vilket inte medgett den omfattning av intervjuer som vi önskat. 

 

2.8 Validitet och reliabilitet  
 

Våra intervjufrågor har rört personliga uppfattningar kring sponsring inom den svenska 

idrottsrörelsen. De teorier vi valt att använda är relevanta som analys- och förståelsehjälpmedel. 

Sammantaget ger dessa kunskaper en möjlighet att svara på vårt syfte samt frågeställningar och 

därmed kan den inre validiteten anses vara uppfylld. Den yttre validiteten är svårare att bedöma 

då det gjorts subjektiva bedömningar av intervjusvaren. Vi har dock hela tiden eftersträvat att så 

korrekt som möjligt återge de svar som vi faktiskt fått och därmed är den yttre validiteten relativt 

väl uppfylld.  

 

Att vara helt säker på att det råder total frånvaro av slumpmässiga mätfel är förstås inte möjligt. 

Det är också svårt att tala om reliabilitet i kvalitativa studier. Vi tror dock genom vårt 

metodavsnitt och den faktiska metodologin skapat goda förutsättningar för att någon annan skall 

nå samma resultat som vi och därmed uppnått en god grad av reliabilitet.  
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2.9 Relevans 
 

Eftersom det råder brist på forskning kring hur sponsring organiseras anser vi att vår 

undersökning är av teoretisk relevans. Det finns även en praktisk relevans då behovet av kunskap 

kring detta ämne är stort inom idrottsrörelsen i Sverige och att det finns möjlighet att dra nytta av 

vår uppsats då den leder till ökad förståelse kring ämnet. 

 

3 Resultat 
 

Vi har valt att redogöra för vårt resultat genom att redovisa respondenternas svar i olika kluster. 

Den metod vi använt oss av ger tillåtelse till att kategorisera svaren på detta sätt för att påvisa de 

eventuella mönster som vi upptäckt. Detta underlättare även för läsaren att följa med i 

resultatredovisningen och lättare upptäcka de mönster som påträffats. Resultatdelen är uppdelad 

på fem olika kluster som innefattar organisation, arbetsform, kunskaper, sponsringsform och 

kontakter. Inom dessa kluster redovisas svaren i löpande text under respondenternas respektive 

rubrik. En kort sammanfattning görs också after varje kluster. 

 

3.1 Organisation 

 

Under våra intervjuer har vi ställt en rad frågor kring respondenternas organisation av sponsring. 

Både när det gäller organisation av företag, förbund eller förening men också gällande 

organisering av personal. De organisationer som ingår i vår studie visade sig ha olika strukturer 

och idéer om organisation. Respondenterna har fått den grundläggande frågan om hur deras 

organisation är uppbyggd och därefter har vi ställt följdfrågor gällande beslutsfattande, 

förändringar inom organisationen, samarbete, rollfördelning och liknande. 
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3.1.1 Trygg-Hansa 

 

På Trygg Hansa har de en central organisation av varumärket som sedan styr samtliga 

avdelningar under sig.  I den centrala organisationen arbetar fem personer. Deras arbetsuppgifter 

rör sponsring och events, marknadschef, marknadskommunikation, Internet och profilprodukter. I 

övriga frågor tar de hjälp utifrån av reklambyråer eller liknande. Trygg-Hansa har en 

ekonomiavdelning och jurister som är behjälpliga vid t.ex. slutande av avtal. 18

 

3.1.2 Cloetta Fazer 

 

Cloettas sponsringsorganisation fungerar som en del av marknadsavdelningen. Ansvariga för 

sponsring arbetar tillsammans med marknadschefer och produktchefer. Marknadsavdelningen är 

en del av företagets stora organisation. De har gjort förändringar inom marknadsavdelningen 

genom att platta ut organisationen för att effektivisera arbetet och få en bättre helhetssyn. Inom 

avdelningen samarbetar de nu mera än tidigare. Anledningen till detta är för att kunna ge bättre 

förankring i besluten. En negativ aspekt är dock att det tar längre tid att fatta beslut. De jobbar 

ständigt med att utvärdera organisationen och strävar hela tiden efter att finna nya och bättre 

lösningar.19  

 

3.1.3 Sveriges Olympiska Kommittén (SOK) 

 

På SOK väljer de att arbeta i en öppnare organisation. Det finns 14 anställda som har olika roller 

och ansvarsområden men de ser inget problem i att arbetet sker över gränserna. De arbetar gärna i 

lösare projektgrupper. Organisationen har växt under de senare åren, tidigare var de endast fem 

anställda. Björn Folin betonar att de försöker fortsätta vara en liten organisation som inte strävar 

efter att växa i storlek. De anställda är flexibla gällande arbetsområden och uppgifter. 

Generalsekreteraren är huvudansvarig för sponsringen och de har nyligen anställt ytterligare en 

person vars roll blir att ansvara för den fortlöpande kontakten med sponsorerna. Organisationen 
                                                 
18 Intervju med Maria Skogelid  
19 Intervju med Mats Åkesson 
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beskrivs som platt. Fördelen med detta anser Folin vara att man kan klara sig med en mindre 

mängd anställda och att alla kan mycket om hur olika saker fungerar inom organisationen.20

 

3.1.4 Svenska Golfförbundet (SGF) 

 

SGF har ett affärsbolag där det finns en marknadsavdelning. Allt som definieras som affärer 

ligger i bolaget. Där bedrivs sponsring, förlagsverksamhet, medieproduktion, annonsförsäljning, 

webutveckling. Marknadsavdelningen är till för att stödja hela förbundet. Den består av sju 

personer som arbetar som en professionell marknadsavdelning. Fokus ligger här på försäljning, 

marknadsföring och sponsring. De har även ett nära samarbete med kommunikationsavdelningen.  

 

De ser inte till det juridiska när det gäller skillnaden mellan affärsbolaget och förbundet utan de 

väljer att se det som en helhet och arbeta tillsammans. SGF har en stor verksamhet och Per Adler 

fungerar som vd för affärsverksamheten. Om han ser det i sin helhet kan generalsekreteraren ses 

som koncernchef. Det finns reglerat i en uppgörelse om hur och vilka beslut som får fattas av 

vem. Bolaget måste gå i takt med övriga förbundet och se till förbundets verksamhetsplan och 

visioner. Besluten fattas av aktiebolagets styrelse men det finns principiella frågor som måste upp 

i förbundsstyrelsen. Ett exempel på det är frågan om Unibet som sponsor till Scandinavian 

Masters.21

 

Förbundets organisation har förändrats under de senaste åren. Den största förändringen är att de 

skapat ett affärsbolag. För 10 år sedan arbetade de som ett traditionellt förbund med en 

marknadsavdelning. Efter bolagiseringen införde de också en medieavdelning. Men det är först 

under de senare åren som de ökat i personal, försäljningschefer, säljare och projektledare. 

Anledningen till förändringen är att Per själv fick nya arbetsuppgifter och att förbundet kände att 

om vill satsa är de tvungna att våga ta risker och anställa mer personal.22

 

                                                 
20 Intervju med Björn Folin 
21 Eftersom vi i Sverige har statligt monopol på spelverksamhet är frågan om det utländska spelbolaget Unibet som 
sponsor kontroversiell. 
22 Intervju med Per Adler 
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3.1.5 Svenska Seglingsförbundet (SSF) 

 

Stefan Rahm på SSF fick frågan om vilka avdelningar som bör ha insyn och förståelse för 

förbundets arbete med sponsring. Enligt honom var det viktigt för dem som är ansvariga för olika 

program, de utövande idrottsmännen och styrelsen. Kansliet behöver också vara en 

försäljningsorganisation.23  

 

3.1.6 BETA Event 

 

Beta fungerar som en mellanhand mellan idrotten och näringslivet. Beta har åtta stycken 

anställda. De är uppdelade på tre projektledare samt två projektansvariga/kundansvariga samt en 

ekonomi och en produktionsledare. Några jobbar med sponsring och events sedan har de en som 

jobbar med utbildning och nätverk. 

 

Peter Wallin har varit verksam på Djurgården Hockey genom sitt företag BETA Event. Vi ställde 

frågan om hur man organiserat arbetet med sponsring inom Djurgården Hockey. Inom 

Djurgården Hockey finns det tre säljare samt en person som är ansvarig för att förpacka och 

genomföra projekten. Kansliet har 10 anställda där sporten ligger för sig och sälj/marknad för sig. 

Generellt så är det små organisationer i hela landet. Den nya trenden är att man skall äga arenan 

vilket ger möjlighet till fler anställda. Detta beror på att man endast kan fakturera under 6 

månader (säsong) medan arenan går under 12 månader.24 25

 

3.1.7 Brama Media 

 

Under vår intervju med Johan Thorén låg mycket fokus på hur man som organisation kan arbeta 

på ett bra sätt. Enligt honom finns tre viktiga förutsättningar för att sponsring ska kunna bedrivas 

på ett effektivt och modernt sätt. Den ena är strategisk kunskap om hur sponsring fungerar och 
                                                 
23 Intervju med Stefan Rahm 
24 En ishockeysäsong varar endast under sex månader och under resterande av året är det svårt att skapa intäkter 
medan arenans verksamhet kan fortlöpa och skapa intäkter under hela året. 
25 Intervju med Peter Wallin 
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vad dess värde är. För det andra krävs det att det finns duktigt folk som är bra på att sälja. Den 

tredje förutsättningen hamnar på organisationen, det måste finnas någon som kan ansvara för 

kontakten mellan sponsorn och idrottsorganisationen. Någon som alltid finns till hands och är 

med och planerar de gemensamma aktiviteterna. Hur den sedan organiseras inom föreningen 

beror på föreningens storlek och ekonomiska förutsättningar. Det kan t.ex. vara så att den 

strategiska kunskapen sitter i styrelsen och de verkställande organen medan försäljningen sköts 

av ett antal försäljningspersoner. 

 

Man måste ha en organisation inom organisationen för sponsring. En organisation som speglar 

det företaget man jobbar med. Där kan det finnas strateger och operativ personal. Man behöver 

exempelvis inte ha heltidsanställda jurister eller chefer. Men de måste finnas nära till hands. 

 

En annan viktig framgångsfaktor enligt Johan Thorén är att de värden som föreningen står för är 

något som genomsyrar hela föreningen. Ända uppifrån styrelsen ner till gräsrötterna. Det är 

viktigt att föreningen ställer sig frågorna: Vilken typ av förening vill vi vara? Vilka medlemmar 

har vi? När de frågorna ställs kommer en bild att dyka upp och det är den bilden som företagen 

senare kan associera sig med. Viktigt i denna process är att alla medlemmar får komma till tals.26

 

3.1.8 Sammanfattning 

 

De organisationer som vi undersökt har haft väldigt varierande organisationsstruktur. Men en 

gemensam nämnare hos de flesta har varit att sponsringsarbetet har skett vid sidan av den vanliga 

verksamheten. Några av de organisationer som vi talat med har i sitt arbete med sponsring tagit 

hjälp utanför organisationen i form av reklam-, sponsrings- och eventbyråer. Detta för att 

kompetensen inte funnits inom organisationen eller för att man ville avlasta personer inom 

organisationen. 

 

                                                 
26 Intervju med Johan Thorén 

 24



När vi besökte de olika organisationerna figurerade ofta begrepp som värdegrund, association och 

helhet. Trygg-Hansa och Cloetta arbetar mycket med att göra företaget till en enhet där alla 

strävar mot samma mål och kan identifiera sig med företagets värdegrund. 

 

3.2 Arbetsform 

 

För att få förståelse och insikt i hur de olika organisationerna arbetar med sponsring har vi ställt 

frågor rörande respondentens arbetsuppgifter och på vilka sätt de arbetar med sponsring inom 

organisationen, både individuellt och som helhet. Vi har även ställt frågan till 

idrottsorganisationerna om det förekommer några ideella krafter. 

 

3.2.1 Trygg-Hansa 

 

Maria Skogelid är ansvarig för arbetet med sponsring och events hos Trygg-Hansa.  

På Trygg-Hansa har man utarbetat en modell efter vilken man bygger upp satsningar. Modellen 

används också när man utvärderar sina satsningar. De har också uppföljning på det interna 

samarbetet mellan elitserielagen och dess kontaktperson på orten.27

 

3.2.2 Cloetta Fazer 

 

Mats Åkesson på Cloetta Fazer arbetar inom en del av marknadsavdelningen. Han ansvarar och 

arbetar med sponsring och event. Han tar hand om sponsorförhandlingar, sponsorkontrakt, 

beslutar om vilka Cloetta Fazer ska samarbeta med och är med i utformningen av olika 

aktiviteter. Han är även med och ser till att de associationer som organisationen står för är 

kompatibla med de associationer som sporten symboliserar.  

 

                                                 
27 Intervju med Maria Skogelid 
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På Cloetta Fazer samarbetar man med organisationer som är av förhållandevis stora och 

kontakten med ideellt arbetande personal är mycket liten. Cloetta Fazer koncentrerar sig på de 

större organisationerna som förbund och liknande.28

 

3.2.3 SOK 

 

Björn Folins uppgift på SOK är främst som presschef. De har en nyanställd som upprätthåller den 

kontinuerliga kontakten med sponsorerna. Tidigare var det olympialagets organisation med två 

anställda som skötte det dagliga jobbet. Detta för att skapa en lättare kommunikation med 

sponsorerna. SOK känner att det är bättre att vi sköter kontakten själva än att någon annan skall 

ha ansvaret för detta. Den nyanställda personen skall i första hand arbeta med events och dylikt 

för att komma med tips och idéer. Företagen är inte alltid medvetna om vad de kan göra. 

 

SOK har ideellt arbetande krafter inom information och utbildning. Där återfinns Sveriges 

olympiska akademi som består av ett nätverk av informatörer. Det finns dock ingen ideell 

verksamhet i huset.29

 

3.2.4 SGF 

 

Per Adler fungerar som en chef för affärsverksamheten (aktiebolaget) i SGF. ”Man skulle kunna 

titulera mig som marknadsdirektör.”30 Han har till uppdrag att hitta finansiering till förbundets 

verksamhet och att skapa nya idéer som genererar pengar till verksamheten. I hans uppgifter 

ingår att leda gruppen internt och definiera vad det är som SGF behöver. Han försöker även se till 

vilken verksamhet som kan vara intressant att sälja som sponsring. Adler är också den som ser till 

att arbetet blir genomfört. Han arbetar mycket med att se vad SGF har för produktutbud men 

också med att ständigt ”ligga ute” och se vad företagen har för behov. 

 

                                                 
28 Intervju med Mats Åkesson 
29 Intervju med Björn Folin 
30 Intervju med Per Adler 
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På frågan gällande ideellt arbetande krafter får vi svaret att de inte har någon större roll inom 

själva kärnan hos SGF. De enda ideella krafterna återfinns i styrelsen. Styrelsen skulle kunna ses 

som en marknadskommitté. Enligt Adler är det främst tillgången av tid som gör att anställda är att 

föredra framför ideellt arbetande personal.31

 

3.2.5 SSF 

 

Stefan Rahm arbetar som sponsringsansvarig på SSF. Han är det person som leder arbete med 

sponsring och events inom SSF. Viktigt hos SSF är att organisationen behöver ha förståelse för 

att de skall leverera en motprestation eller satsning för nästan samma summa som sponsringen 

uppgår till. SSF bedriver sina sponsringssatsningar i projektform. Varje enskild satsning måste 

generera en vinst för att fortleva. Fördelen med detta är att övrig verksamhet inte står och faller 

med sponsringsprojektet. Det är också ett lättare att sälja en satsning i projektform. Stefan Rahm 

liknar det vid ett vanligt eventbolag som måste gå med vinst.  

 

Hur mycket ideellt arbetande som SSF använder sig av varierar mellan olika projekt.32

 

3.2.6 BETA Event 

 

Peter Wallins uppgift genom BETA är att förvalta sponsringsavtal och satsningar. De fungerar 

som en mellanhand mellan idrotten och sponsorn. De arbetar med kundernas sponsringsavtal för 

att de ska få ut så mycket som möjligt av dem. De arbetar med både projektledning och 

eventproduktion. 

 

Arbetet som skedde på Djurgården Hockey skedde genom BETA men då från det motsatta hållet. 

Inom Djurgården Hockey sitter han på andra sidan och säljer avtal. Ansvaret låg då kring att 

                                                 
31 Intervju med Per Adler 
32 Intervju med Stefan Rahm 
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arbeta med marknads- och framtidsfrågor. Det rörde allt från sponsring till publikfrågor. Viktigt 

där var att hitta andra samarbeten än de som hände i Globen vid matchtillfällena.33

 

3.2.7 Sammanfattning 

 

Respondenternas respektive organisationer har olika syn på hur man arbetar med sponsring. Det 

går dock att utläsa av svaren att fokus hos de flesta av organisationerna ligger på att försöka 

skapa en helhet i arbetet. Att samarbete mellan olika delar av organisationen är viktiga för att 

kunna uppfylla ett bra resultat.  

 

SSF var den organisation som hade den mest särskiljande arbetsformen när det gäller sponsring. 

Stefan Rahm ansåg att sponsring borde bedrivas i projektform. 

 

I de organisationer vi undersökt har det förekommit förhållandevis lite ideellt arbete. Vi har ändå 

diskuterat kring ideellt arbete med våra respondenter. Peter Wallin (BETA Event) poängterade 

vikten av att de som jobbar med sponsring och event inom föreningen har förståelse för ideellt 

arbete. Per Adler ser skillnaden främst i den tid som ideellt arbetande kan lägga ner kontra en 

betald anställd. 

 

3.3 Kunskaper 

 

De olika respondenterna har i en del av intervjuerna gett svar på vilka kunskaper de tycker är 

viktiga för att utföra ett sponsringsarbete inom både företag och föreningar. Nedan följer en 

sammanfattning av de svar som vi känner bidragit till vår arbete. 

 

 

 

 

                                                 
33 Intervju med Peter Wallin 
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3.3.1 Trygg-hansa 

 

Maria Skogelid anser att man som sponsringsansvarig på ett företag behöver någon form av 

utbildning i marknadskommunikation. För att lyckas behöver man även arbeta upp ett kontaktnät. 

I och med att varje sponsringssatsning ligger i ett eget projekt så är erfarenhet av projektledning 

önskvärt. Man behöver även vara införstådd med att det kommer bli mycket oregelbunden 

arbetstid och en hel del resor. En juridisk baskompetens skadar inte men den kan man lära sig 

under arbetets gång, samt att de inom företaget har tillgång till jurister som kan svara på alla 

frågor när de uppkommer. 

 

De som söker sponsring hos större företag behöver ha en god uppfattning om sin egen 

organisation samt ha en grundläggande förståelse för hur ett företag arbetar med 

marknadskommunikation. De behöver dessutom ha läst in sig på företagets organisation och 

marknadsmix.34  

 

3.3.2 Cloetta Fazer 

 

Mats Åkesson är utbildad inom sponsring i USA. Inom sponsring tycker han att den viktigaste 

kunskapen är att förstå hur man skapar mervärde i en association. Juridisk kunskap är bra som 

grund men inget krav. Det viktiga är att man tänker igenom ett avtal så att det reglerar alla 

eventualiteter redan innan de uppkommer. Hur avtalet sedan skall utformas kan en jurist lösa. 

Den ekonomiska förståelsen sträcker sig till att allt som har med sponsring att göra är affärer. De 

behöver budgeteras och följas upp. Kunskaper om nyckeltal är bra. Man behöver även kunna leda 

sitt företag mot ett och samma mål för att få genomslag med sin sponsring. Alla behöver 

kommunicera samma värden. I hans fall så leder han även en eventgrupp inom företaget. Sedan 

krävs en idrottslig förståelse för att vara trovärdig i sin kontakt med föreningen. De som arbetar 

med sponsring inom idrottsvärlden idag är oftast duktiga, men det finns flera föreningar och 
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förbund som köper in tjänster från säljbolag för de känner att deras kunskaper inte räcker 

gentemot de stora företagens.35

 

3.3.3 SOK 

 

För att arbeta med sponsring behöver man självklart förstå hur sponsring fungerar enligt Björn. 

När man arbetar här är det dessutom viktigt att förstå den olympiska grundtanken. Den senaste vi 

anställde sökte vi följande kunskaper hos, social kompetens, idrottskunnande, baskunskaper i 

ekonomi och erfarenhet från sponsring.36

 

3.3.4 SGF 

 

Enligt Per Adler krävs det ett marknadskunnande för att arbeta med sponsring, man behöver 

förstå vad företagen vill uppnå. Sedan behövs det kunskaper inom projektledning och försäljning. 

Sponsringen behandlas och avrapporteras som projekt. För att få in någon sponsring krävs det att 

man har en organisation som kan sälja sig själv. I övrigt behöver man kunna grunderna i 

företagsekonomi, läsa en balansräkning men inte tvunget göra ett bokslut. För det hänvisar han 

till att deras ekonomiavdelning kan hjälpa till. Den sociala biten är viktig. Man måste kunna möta 

företagsledarna på deras mentala nivå. Det är ofta underskattat hur mycket lättare ett samarbete 

blir om man kan kommunicera på samma plan. För att göra det behöver man förstå hur 

spelreglerna i en styrelse fungerar.37

 

3.3.5 SSF 

 

Stefan Rahm har tidigare läst ekonomi på handels i Göteborg. Inom organisationen tycker han att 

de som behöver ha kunskaper inom sponsring är styrelsen, De ansvariga för idrottsprogrammen 
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36 Intervju med Björn Folin 
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och de elitaktiva. Hela kansliet behöver fungera som en säljande organisation. Alla kontakter 

måste tas om hand. För att få detta att fungera har de infört en sponsringsutbildning för de 

elitaktiva. Som person anser Stefan att man behöver ha en utstrålande och visionär personlighet 

eftersom det handlar om att sälja en produkt. Man behöver ha ett kunnande om vad man säljer 

samt vara professionell. En bas i ekonomi och juridik är att föredra. De som han har kontakt med 

på företagen har varierande kunskap om sponsring. Han föredrar dock att samarbeta med 

personer som har mer kunskaper eftersom de kan ge klarare och snabbare svar. Och det är viktigt 

med tanke på att det är ett litet förbund med få anställda som inte har tid eller råd att slösa med 

sin tid.38

 

3.3.6 BETA event 

 

För att arbeta med sponsring behöver man ha en grund i idrotten och förstå dess värderingar. Om 

man inte vet hur idrotten organiseras eller hur dess kultur fungerar blir det svårt att samarbeta. 

Kunskapskraven inom idrotten kommer att gå mer mot det beteendevetenskapliga. Man behöver 

vara kreativ och kunna förpacka sponsringen på ett säljande sätt. Säljbearbetningen är inte 

speciellt avancerad då de flesta köper med hjärtat men att vara bra skadar inte. Det som saknas är 

innovationsförmåga. Det är sällan som det sker något nytt inom sponsringen. Kunskapsnivån hos 

företagen är generellt sett bra. Något som de kan lära av idrotten är dess språk och verktyg. De 

har en fungerande metodik för identitetsskapande.39

 

3.3.7 Brama media 

 

För att arbeta med sponsring behöver man förstå hur företag använder sponsring för att bygga ett 

varumärke samt öka sin försäljning. Man bör även vara insatt i sponsringens metod för att skapa 

relationer externt och internt samt dess användbarhet i ett HR perspektiv. Allt detta kan man lära 

sig genom att läsa böcker och gå på seminarier. Det svåra är att omsätta det i praktiken. För att 

lyckas med det krävs praktisk erfarenhet. 
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Förutom kunskaper om sponsring finns det en rad andra områden som man bör behärska: 

Juridik – avtal, hur utformar man ett avtal så att man undviker skador av samarbetet, och så att 

båda parter lever upp till sina förpliktelser. 

Organisation – Du kan kunna hur mycket som helst om sponsring men har du inte en organisation 

som kan ta hand om samarbetet kommer det inte bli effektiv sponsring. När avtalet är 

underskrivet så börjar arbetet. 

Ledarskap – ska du jobba professionellt med sponsring måste alla från styrelse till kanslichefen 

och vidare till gräsrötterna förstå att man jobbar modernt med sponsring. Sponsring påverkar alla. 

Om inte alla är med och har insikten av vilket vägval man gjort kommer det att bli slitningar i 

organisationen och många frågor kommer att uppstå. 

 

Det största problemet ligger i att det är för dålig kunskap kring sponsring över huvud taget. 

Mellan föreningar och företag fins det allt för ofta ett kunskapsglapp. I något fler fall så har 

företagen större kunskap om sponsring än idrottsföreningarna. Företagen är mer professionella, 

men det finns också fall där det är tvärtom. Det handlar om att skapa en balans mellan de båda 

parterna för att samarbetet skall bli så givande som möjligt.40

 

3.3.8 Sammanfattning 

 

Något som nästan samtliga pekade på är att man behöver förstå hur ett företag arbetar med 

marknadsföring och hur sponsringen hänger ihop med den. Gör man inte det så kommer det att 

vara svår att fånga företagets intresse. Hur man bör tillgodogöra sig dessa kunskaper råder det 

dock ingen samstämmighet om. 

 

Samtliga de som arbetade inom föreningar eller förbund påtalade hur svårt det är att sälja 

sponsring. Flera av våra respondenter påtalade att det är viktigt att de har förståelse för både hur 

idrotten de säljer sponsring inom fungerar och hur kulturen fungerar inom den. T ex så behöver 

man förstå att man inte kan ställa för höga krav på ideellt arbetande personer. 

 

                                                 
40 Intervju med Johan Thorén 
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Sponsring har gått från att främst vara ett reklamalternativ till att vara mer komplexa event med 

betydligt större krav på organisation. Björn Folin på SOK menade att företagen idag får räkna 

med att spendera lika mycket på interna löner och andra utgifter som de betalar för sponsringen. 

På föreningssidan blir det allt vanligare att sälja sponsring till olika projekt och inte bara till hela 

föreningen. Stefan Rahm påstod att det är betydligt enklare att sälja ett matcharrangemang än 

seglarförbundet. 

 

Bara en av respondenterna har uttryckt att det är viktigt med ekonomiska kunskaper då man 

arbetar med sponsring. Detta till trots att de allra flesta respondenter påpekat att sponsring 

handlar om affärer. Det som de flesta är överens om är att det vore bra om man både från idrotten 

och företagen kunde kvantifiera nyttan av sponsring. 

 

Våra respondenter har gemensamt visat att de inte tycker juridisk kompetens är så viktig. De 

delar av juridiken som de visat lite förståelse för att man skulle kunna behöva besitta kunskaper 

inom är avtalsrätten där de ser nyttan i att kunna utforma ett avtal. Samtidigt så säger de flesta sig 

ändå vilja anlita jurister för att det skall bli ”rätt”. Det har även visats visst intresse för att mer 

ingående förstå skattereglerna kring avdragsrätten vid sponsring. Våran uppfattning är att det låga 

intresset för kunskaper inom juridik bottnar i våra respondenters egna bristande kunskap på det 

juridiska området. Det är svårt att veta vad man saknar om man inte känner till det eller kan se 

nyttan med det. 

 

3.4 Sponsringsform 

 

För att få insikt i hur olika organisationer arbetar med sponsring, och vilka kriterier de har 

gällande organisationer att sponsra eller bli sponsrade av, har vi ställt frågor rörande själva 

formen för våra respondenters arbete med sponsring. Vi har ställt frågor som t.ex. vilka företag är 

inte lämpade att samarbeta med i ett sponsorprojekt, hur ser kontrollen av eventuella 

samarbetspartners ut och om sponsringen förändrats under de senaste åren? Vi har också sett till 

vad organisationerna sätter för mål, tidsramar och hur man utvärderar sin sponsringssatsningar. 
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3.4.1 Trygg-Hansa  

 

Trygg-Hansas sponsorsatsningar löper ofta under 3 år med option på förlängning. Hos Trygg-

Hansa är det viktigt att den sponsrade organisationen inte står och faller med Trygg-Hansas 

sponsring. De vill att den sponsrade organisationen skall kunna bära sig själv och kunna tillföra 

Trygg-Hansa någonting extra och ett mervärde. De sponsrar inte enskilda personer eller lag. 

Detta för att undvika skandaler och för att inte vända andra lags supporters emot Trygg-Hansas 

varumärke. De är heller inte intresserad av att sponsra idrotter med höga skaderisker eller s.k. 

extremsporter. Deras satsning på sponsring av hockeyn passar bra med ett skadeförebyggande 

budskap.41

 

3.4.2 Cloetta Fazer 

 

På Cloetta Fazer använder man sig av sponsring dels genom traditionell exponering men också 

med hjälp av events och arrangemang. De satsar mycket på att ”vara på plats” under 

evenemangen. De använder också sig av sin sponsring internt inom företaget. De idrottsstjärnor 

som ingår inom de organisationer som Cloetta Fazer sponsrar används genom att de t.ex. kommer 

till huvudkontoret, äter lunch och umgås, de åker till fabriken i Ljungsbro och pratar lite, spelar 

fotboll eller liknande. Man drar också nytta av dem på företags träffar då de bjuds in för att 

mingla. Cloetta Fazer satsar på större organisationer i sin sponsring och lägger mycket energi på 

att utvärderar sina satsningar. De vill hela tiden ligga steget före och hitta nya koncept och idéer 

som tidigare inte genomförts.42

 

3.4.3 SOK 

 

SOK nuvarande sponsor arbete håller på att avslutas. Den tidigare satsningen med olympialaget 

där alla partners gick in på samma nivå kommer nu att omvandlas och sponsorerna går nu in på 

olika nivåer. Den kommer att innehålla tre nivåer, högsta nivån 4-5 företag, mellan nivån 6 
                                                 
41 Intervju med Maria Skogelid 
42 Intervju med Mats Åkesson 
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företag och lägsta nivån 10 företag. Den lägsta nivån ger reklam och goodwill till sponsorerna. 

Nästa nivå, mellan nivån, ger sponsorn rätt till 1-2 events om året. Den högsta nivån ger inte bara 

möjlighet till att arrangera events med olympisk anknytning utan också till att arbeta med det 

internt. Sponsorerna får rätt att använda det kommersiella märket och kan använda sig av de 

aktiva i sin marknadsföring. De får även tillgång till de aktiva under tiden före olympiaden, vilket 

är förbjudet i andrafall. 

 

Planen är att skriva kontrakt med företagen tills 2008 och dessa kontrakt ska sträcka sig till 2012. 

De vill också öka sponsorintäkterna från 50 miljoner till 80 miljoner.  

 

3.4.4 SGF 

 

Under vår intervju med Per Adler på SGF talade vi inte särskilt mycket ikring formen för deras 

sponsringsarbete. Vi ställde dock frågan om han ansåg att det var svårare att ”sälja in” hela 

golfförbundet hos en sponsor jämfört med ett enskilt event/enskild tävling så som Scandinavian 

Masters. Adler ansåg att fördelen hos SGF är att de haren väldigtstor medlemsbas på ca: 600 000 

medlemmar. Det handlar mycket om vad företaget vill ha, vilken målgrupp de söker. För ett 

företag som söker en stor köpkraftig målgrupp är SGF en mycket bra organisation att samarbeta 

med. Handlar det dock om s.k. business2business43 marknadsföring är det enskilda 

events/enskilda tävlingar som är mer aktuellt och attraktivt.44

 

3.4.5 SFF 

 

Sponsringsarbetet inom svensk segling har gått från att vara en gåva till att mer likna modern 

sponsring. Stefan Rahm anser dock att svensk segling levt kvar i den gamla sortens sponsring för 

länge. Sponsring ger fortfarande en anknytning till gåva och på SSF kallas sponsorerna därför för 

samarbetspartners.  

                                                 
43 kommunikation och utbyte som sker mellan två producenter utan inblandning av någon konsument. Exempelvis 
marknadsföring mellan två olika företag. 
44 Intervju med Per Adler 
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På seglingsförbundet föredrar man samarbeten med företag som tillhandahåller 

konsumentprodukter. SSF följer RF: s regler gällande att ej sponsra alkohol eller tobak. De lägger 

också vikt vid att arbeta fram en strategi för att kunna upprätta längre samarbeten.45

 

 

 

3.4.6 BETA Event 

 

Enligt Peter Wallin handlade mycket av sponsringen om exponering så som tv-tid och 

pressbilder. Dessvärre gör det fortfarande det och han anser att idrotten skulle kunna vara mycket 

mer kreativ när det gäller förpackning och idéer inom sponsring. En av de främsta tillgångar som 

idrotten har att erbjuda är den terminologi och kultur som finns. Mycket av det går att ut nyttja 

inom näringslivet, framförallt i arbetet internt hos ett företag.  

 

Utvärdering är också en viktig punkt inom sponsring. Något som Wallin anser sköts dåligt från 

både idrotten och näringslivet. Man måste från början sätta mål och definiera både internt och 

externt vad man har för målbild. Detta måste även göras över en bestämd tid. Sedan måste man 

fråga kunder och publik mycket mer. Problemet ligger i att det är så mycket mjuka värden som 

man inte rår över.46  

 

3.4.7 Brama Media 

 

När man utarbetar sponsrings projekt måste man ha en förståelse för hur företag fungerar och att 

företag är olika. Att olika företag står för helt olika saker, verksamheter och olika målgrupper. 

Detta låter som självklarheter men det är, enligt Johan Thorén, många som inte agerar så. När 

man talar om traditionell sponsring handlade det om färdigpaketerade lösningar. Man hade t.ex. 

en guld-, en silver-, och en bronssponsor, problematiken där ligger i att lägga ett värde de olika 

företagen. ”Istället ska man tänka på föreningens utbud som en buffé. Där företagen får plocka åt 
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sig och blanda sin egen tallrik.”47 Vi kommer i framtiden att fortfarande stöta på 

paketlösningarna men det kommer att bli mera skräddarsydda.48

 

3.4.8 Sammanfattning 

 

Det tydligaste sambandet mellan respondenternas svar är att de allra flesta ser att det skett en 

förändring inom sponsring och att sponsringen hela tiden är under utveckling. Samtliga är 

överens om att sponsring har gått från traditionell exponering till mer utvecklade metoder av 

samarbete. Mats Åkesson lägger fokus på att det ständigt gäller att vara innovativ och finns nya, 

hittills oprövade, typer av sponsringsaktiviteter.  

 

Vi märkte under våra intervjuer att några av våra respondenter använde sig av sponsring internt 

inom företaget. Peter Wallin talar om att införa idrottens språk i näringslivet eftersom idrotten har 

en terminologi som passar mycket bra när det gäller arbete med t.ex. human resource-frågor. 

 

3.5 Relationsskapande och kontakter 

 

Ett viktigt moment då man funderar på att gå in i en sponsringssatsning är den första kontakten. 

Vi har intresserat oss för hur våra respondenter tar kontakt med organisationer och företag. Vad 

är det som är viktigt när man ska sälja in sin organisation? Vi har ställt frågor kring första 

kontakten och vilka faktorer som spelar in vid kontakten mellan sponsor och idrotten.  

 

Under våra intervjuer med Svenska Golfförbundet och BETA event fördjupade vi oss ej i dessa 

frågor därav finns de ej med i resultatredovisningen. 

 

 

                                                 
47 Intervju med Johan Thorén 
48 Intervju med Johan Thorén 
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3.5.1 Trygg-Hansa  

 

Trygg-Hansa får många påringningar från olika organisationer som söker sponsorhjälp. För det 

mesta säger de nej till dessa förfrågningar. Ofta handlar det om brister i kunskap om Trygg-

Hansa som företag. Viktigt faktorer som spelar in när man söker sponsor är enligt Maria Skogelid 

att man måste vara säljande. Att man förklarar för Trygg-Hansa varför de skall gå med i ett 

samarbete och kunna knyta ihop det till en helhet. Man ska också vara inläst på företaget och 

förstå vilka värderingar Trygg-Hansa har. 

 

3.5.2 Cloetta Fazer 

 

När de blir tillfrågade om ett nytt samarbete är det viktigt att förfrågan är ordentligt genomtänkt 

och helst ska det innehålla något som Cloetta Fazers nuvarande sponsring kan förknippas med. 

Viktigt är så att man är påläst och vet vad för slags samarbeten som Cloetta Fazer arbetar med. 

Det är också en fördel om förfrågan utförs av en person som är duktig på att sälja, och då särskilt 

genom telefon eftersom det är så den första kontakten oftast tas. Man måste också kunna 

presentera ett genomtänkt och attraktivt förslag där det är tydligt vad Cloetta Fazer kan få ut av 

samarbetet. Många små föreningar har inte tillgång till de resurser som krävs för att kunna 

använda sig av duktigt säljfolk till skillnad från de stora föreningarna och förbunden.  

 

Det händer även att de själva söker efter föreningar och organisationer att sponsra eftersom det är 

lättare att hitta en bra association om man söker aktivt själv. 

 

Den fortsatta kontakten efter det att ett kontrakt är skrivet är beroende av hur stort evenemang det 

handlar om. Eftersom Cloetta Fazer inte hyr in någon utomstående byrå, utan sköter allt från 

planering till genomförande av ett event, krävs en utökad kontakt. 
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3.5.3 SOK 

 

Ur Stockholms ansökan till OS 2004 kom Olympialaget. Företagen som ingår där valdes ut 1997. 

De företag som var med och stödde ansökan ville fortsätta med samarbetet. Men eftersom SOK 

vill utvidga sitt sponsorarbete och öka intäkterna jobbar man hela tiden på att skapa kontakter 

med nya företag.  

 

3.5.4 SSF 

 

När de försöker starta upp ett nytt samarbete med en sponsor gör de först en lista på tänkbara 

företag. Därefter skickar de ett personligt brev till företaget. Man följer sedan upp med ett 

telefonsamtal. När de ringer till företaget strävar man efter att försöka nå så högt som möjligt 

inom organisationen och försöker sälja in ett första personligt möte då man kan träffas och 

presentera sitt förslag. Viktigt är att förpacka sin idé och sitt förslag på ett, för företaget, attraktivt 

sätt. 

 

3.5.5 Sammanfattning 

 

Både Maria Skogelid på Trygg-Hansa och Mats Åkesson på Cloetta Fazer trycker på att det är 

viktigt att kunna det företag man tar kontakt med. Att man vet vilka sponsringsprojekt som 

företaget arbetar med för tillfället, vara påläst och ha en bra översikt över hur företaget arbetar. 

 

Något som är viktigt enligt de företag vi intervjuat är att den person som tar en första kontakt 

med en sponsor är duktigt på att sälja in sin förening. Att den personen kan ge företaget en tydlig 

bild av vilken nytta de kan få ut av ett samarbete.  

 

En viktig del är också att man har möjlighet till en fortlöpande kontakt mellan sponsor och idrott. 

Johan Thorén poängterar starkt att arbetet inte är slut när man skrivit på ett avtal utan att det 

snarare är då arbetet börjar på riktigt. 
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4 Diskussion 
 

Liksom i resultatdelen kommer vi att kategorisera diskussionen i de olika klustren. De mönster 

som vi har funnit diskuteras under särskilda under rubriker. Vi har valt att föra diskussioner kring 

de svar vi finner ha mest relevans för vår studie.   

 

4.1 Organisation 

4.1.1 Organisationsmodeller 

 

Tidigare i denna uppsats går att läsa om Mintzbergs olika organisationsmodeller. Vi tänkte nu 

återvända till dessa modeller. Tanken är att genom detta avsnitt föra en diskussion angående vilka 

olika organisationsmodeller som går att applicera på våra respondenters respektive organisation. 

Vi använder organisationsmodellerna som ett analyshjälpmedel när vi försöker utvärdera och 

diskutera kring respektive organisation. 

 

Trygg-Hansa och Cloetta Fazer är båda stora organisationer med etablerade strukturer och 

organisationsmönster. Däremot skiljer sig deras arbete med sponsring åt. Trygg-Hansa använder 

sig av ett mer standardiserat sätt att arbeta och kan liknas vid en teknostruktur hos en 

maskinbyråkrati. Arbetet löper genom organisationen på olika nivåer och arbetet med sponsring 

är en hjälp för att skapa en gemensam värdegrund som genomsyrar hela företaget. Det som 

kännetecknar maskinbyråkratin är just dess omfattande teknostruktur som jobbar över hela 

företaget.49 Cloetta Fazers arbete med sponsring fungerar som en del av deras 

marknadsavdelning. Marknadsavdelningen är en egen enhet inom organisationen och fungerar på 

ett specifikt sätt. Organisationsformen hos marknadsavdelningen är synnerligen platt och man 

använder sig snarare av ett nätverk mellan de olika delarna inom avdelningen än en traditionell 

hierarkisk modell. Arbetssättet hos Cloetta Fazers marknadsavdelning kan liknas vid Helgesens 

inkluderande nätverk där man över hela avdelningen har ett välutvecklat nät och kommunicerar 

med alla involverade parter på avdelningen. 

                                                 
49 Bolman & Deal, 1997, s. 89 

 40



SOK är en liten organisation där samarbetet mellan de olika områdena är en viktig del av 

strukturen. Organisationen är platt och hållas samman av laterala medel. Det finns roller men de 

tvekar inte att överskrida dem för att uppnå resultat. Denna typ av organisation kan till största del 

liknas vid en adhocrati. Adhocratin kännetecknas av en lös och flexibel organisation.50  

 

Svenska Seglarförbundet (SSF) och Svenska Golfförbundet (SGF) kan liknas vid enkla 

strukturer. SSF är ett särskilt tydligt exempel på en enkel struktur med sitt fåtal anställda och 

operativa kärna. SGF har däremot utvecklat sin organisation och skapat ett affärsbolag som 

arbetar över hela förbundet. Affärsbolaget kan ses som en teknostruktur som ligger jämsides med 

den övriga organisationen och fungerar som ett standardiserings verktyg. Djurgården Hockey kan 

också ses som en enkel struktur. Där tar man in krafter utifrån när det gäller teknostruktur men 

man har en välfungerande stödfunktion som ligger jäms med organisationen. Stödfunktionerna 

består av de ideella krafter som Djurgården Hockey använder sig av vid match eller liknande 

evenemang. 

 

4.1.2 Organisation av sponsring 

 

Trygg-Hansa och Cloetta Fazer ser vi som välgenomarbetade organisationer med en lång 

tradition. Fördelen för dem jämfört med idrottsorganisationen är de avsevärt större resurser man 

rår över, både gällande tid och arbetskraft. Detta ger dem en möjlighet att utveckla sin 

organisation kring sponsring på ett sätt som är omöjligt för de flesta idrottsförningar. En tänkbar 

lösning är den som SGF har använts sig av. Att skapa en separat organisation som arbetar med all 

affärsverksamhet i formen av ett aktiebolag. En nackdel som vi ser det med denna konstruktion är 

att risken finns att det uppstår ett glapp mellan aktiebolaget och den organisation som den ska 

”försörja”, d.v.s. idrottsorganisationen. Skillnaderna mellan näringslivets och idrottens kultur är 

stor och detta kan innebära ett problem när man sätter gemensamma målsättningar och visioner. 

Framförallt om aktiebolaget anställer personer utan idrottslig bakgrund. Men om man kan 

organisera det på det sätt som SGF gjort där aktiebolaget endast på pappret arbetar utanför den 

                                                 
50 Bolman & Deal, 1997, s. 92 
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organisationen men som i det vardagliga arbetet ingår som en del av hela förbundet ser vi en 

potential i att stora resurser och kunskaper kan tillföras.  

 

Sponsring är något som hela tiden är under utveckling. Mats Åkesson på Cloetta Fazer 

poängterade att de hela tiden strävar efter att skapa nya innovativa idéer som inte tidigare 

används inom sponsringssammanhang. Organisationen av Cloetta Fazers marknadsavdelning var 

något som vi tyckte verkade intressant. Där fokuserar man på att hålla organisationen platt och 

informationsflödet stort. Vi tror att många företag strävar efter att ”platta ut” sina organisationer. 

Inom området sponsring ser vi detta som en fördel då ett lyckat sponsringsarbete kräver en god 

kommunikation med hela organisationen. Det krävs ett samarbete mellan marknadsförare, säljare, 

styrelse, representanter m.fl. för att skapa en helhet. Det som dock är negativt med denna typ av 

platt organisation är att det finns risk för stor arbetsbörda på enskilda individer. Det är också ofta 

långa beslutsprocesser som drar ut på tiden och gör arbetet ineffektivt. 

 

4.1.3 Ta hjälp utifrån? 

 

Vi ser det som en möjlig lösning i sponsringsfrågor att ta hjälp utifrån men vi anser att det inte är 

att föredra. Mycket av den kontroll som man skapar genom att själv sköta dessa uppgifter går 

förlorad om man lägger ut arbetet utanför organisationen. Precis som Per Adler ser även vi en 

risk i att den utomstående byrån inte arbetar efter samma syfte och mål som 

ursprungsorganisationen. När vi talade med Cloetta Fazer uttryckte Mats Åkesson att han 

föredrog att sköta samarbetet mellan sponsor och idrottsorganisation utan mellanhänder.  

 

4.1.4 Förändring av organisation 

 

Det nya ekonomiska klimat som idrotten i Sverige befinner sig i kräver mer av de svenska 

idrottsföreningarna. Vi tror det kommer krävas både förändring och utvidgning hos 

idrottsorganisationerna för att kunna arbeta effektivt med sponsring i den snabba utvecklingen. 

Ett alternativ till utveckling är att, som SGF, starta ett aktiebolag som kan vara med och 

finansiera och stödja organisationen. Frågan man kan ställa sig efter att ha läst föregående stycke, 
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om att ta hjälp utifrån, är alternativa lösningar för att arbeta med sponsring inom organisationen. 

Vi anser att det viktiga här ligger i att man vågar satsa på sin egen organisation och vågar ta 

tillvara på den kompetens som redan finns inom organisationen och utveckla den, snarare än att 

ta hjälp utifrån. Att göra en långsiktig satsning som sedan kan ge resultat i framtiden. 

 

4.1.5 Värdegrund 

 

När det gäller att arbeta med sponsring är förståelse för saker som värdegrund, associationer och 

helhet viktiga faktorer för ett lyckat arbete. Vi anser att det är viktigt även för 

idrottsorganisationer att ha kunskapen och möjligheten att implementera gemensamma 

värderingar på sin organisation för att skapa en association som är attraktiv för motparten. Vi ser 

vikten av att idrottsorganisationer har en genomarbetad syn på vad respektive förening och 

organisation står för. Att tillsammans med sina medlemmar skapa en bild av föreningen som 

sedan kan användas i sponsorsammanhang. Vi ser också att företagen letar efter organisationer 

med en tydlig och klar bild över vad de kan erbjuda inom just termer som associationer och 

värdegrund. Att föreningarna tillvaratar medlemmarnas potential som skapare av de värden som 

föreningen står för.  

 

4.2 Arbetsform 

4.2.1 Modeller och Strategier 

 

I resultatdelen konstaterades att många idrottsföreningar i Sverige, med undantag för de riktigt 

stora föreningarna, inte använder sig av någon utarbetad strategi när det gäller sponsring.  Detta 

är något som vi anser är viktigt för att kunna skapa trovärdighet gentemot sponsorn. Ett sätt att 

skapa ett strategiskt och kontinuerligt arbetssätt är att försöka arbeta utefter en modell. Detta är 

lämpligen en modell som man skapat inom föreningen där man satt upp tydliga mål och variabler 

för utvärdering. Modellen kan användas då man bygger upp ett nytt projekt eller 

sponsringssatsning. Ett exempel är Trygg-Hansas modell som innehåller olika nyckelord och 

målsättningar. 
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En viktig del när det kommer till planering och strategi är att man kan skapa långsiktighet i sina 

projekt. Att man kan erbjuda sponsorn ett samarbete som kan gynna båda parter under en längre 

tid. Detta tycker vi ger ett intryck av stabilitet och trygghet inom föreningen men också en 

attraktivare motprestation som kan motivera sponsorn till större satsning. Viktigt här är också att 

man som förening inte slutar att arbeta framåtsträvande när väl ett avtal är slutet utan att det är då 

som det verkliga arbetet börjar. Att man efter ett slutet avtal fortsätter jobba tillsammans med 

sponsorn och ständigt utvecklar och vårdar samarbetet. 

 

4.2.2 Sponsring i projektform? 

 

Stefan Rahm på SSF talade i sin intervju med oss om att driva sponsringssatsningar i projektform 

vilket vi tyckte lät som en intressant arbetsform. Dels för att ett projekt är lättare att sälja än ett 

helt förbund eller organisation. Detta beror förvisso på vad sponsorn söker och vilka det 

sponsrande företaget vill nå ut till. När vi talade med Per Adler på SGF betonade han att han inte 

såg att det fanns någon skillnad i svårigheter att sälja ett enskilt event kontra hela förbundet. Vi 

tror att detta är särskilt för SGF och andra förbund/organisationer som har en stor medlemsbas. 

Det stora antalet medlemmar är attraktivt för många företag som vill nå ut till en stor massa. För 

förbund och föreningar med mindre medlemsantal tror vi att det är lättare att sälja det enskilda 

projektet. Ett projekt är också lättare att utvärdera eftersom det är tidsbegränsat vilken gör att 

man tydligare kan se resultat.  

 

Syftet med att bedriva sponsring på detta sätt är att man som förening kan avveckla satsningen 

utan att det påverkar den övriga verksamheten i stort. Varje enskilt projekt måste generera vinst 

för att det ska fortsätta drivas. Att man som förening kan se möjligheten i att använda en del av 

de resurser eller kapital som man erhållit från sponsorn till att skapa en motprestation i form ett 

event eller liknande. Vi ser risken med att binda upp sig på en eller några få stora 

sponsringssatsningar som en del i den vanliga verksamheten. Detta eftersom om någon av dessa 

satsningar misslyckas kan det sluta förödande för föreningen. 
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4.2.3 Beslutsfattande 

 

Inom sponsring tror vi att det är viktigt att man kan hitta beslutsvägar som inte är för tidsödande 

för organisationen. Att man kan hitta en bra ”beslutsnivå”. Det vill säga att den som fattar beslut 

är någonstans i organisationen där besluten inte måste gå omvägar för att komma till ett 

avgörande. Vi ser snarare att man istället kan delegera beslutsfattande till en nivå där man också 

kan arbeta med besluten. Här kommer också frågan om reklam- och eventbyråns roll som 

mellanhand mellan föreningen och sponsorn. En av de saker som Mats Åkesson på Cloetta Fazer 

uttryckte var just att beslutsfattandet blir omständigt och diffust när besluten går genom en 

mellanhand om man inte förhandlar och beslutar direkt mellan parterna. Som vi diskuterat 

tidigare kommer också frågan om skillnader i syfte mellan idrottsförningen och den inhyrda 

reklam- och eventbyrån in som en aspekt.  

 

4.2.4 Ideellt arbete 

 

Inom många svenska idrottsorganisationer är de ideellt arbetande krafterna föreningens kärna. Vi 

tycker att det viktigaste i denna fråga är att det finns en medvetenhet hos de personer som jobbar 

med sponsring om att de ideellt arbetande inte fungerar på samma sätt som betalda anställda. Att 

det finns vetskap om att det är orimligt att ställa lika höga krav på de ideellt arbetandes tid, 

resurser och kompetens som på en anställd med lön. 

 

4.3 Kunskaper 

 

Vi har under vår undersökning fått förslag på en lång rad kunskaper som olika personer tycker är 

viktiga att besitta för att arbeta med sponsring. De svar vi fått är självklart beroende på dessa 

personers egna kunskaper och de krav som ställs på dem i deras respektive arbetssituation. Vi har 

försökt att lyfta fram de kunskaper och kompetenser som vi tycker är viktigast av de som 

diskuterats under våra intervjuer. 
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4.3.1 Sponsring 

 

Det kan tyckas självklart att man behöver kunskaper i sponsring. Vad dessa kunskaper är varierar 

dock mellan vem man talar med. Anledningen till det tror vi beror på att deras kunskap om och 

syn på sponsring varierar. Som exempel talar Stefan Rahm på seglarförbundet mycket om 

nätverksskapande medan Peter Wallin betonade marknadsföringen inom hockeyn. De flesta 

nämner att litteratur är bra men att det inte finns någon bra svensk sådan.  

 

4.3.2 Försäljning 

 

Det som krävs av en lyckad försäljare verkar vara att man är en kreativ och har visioner. Sedan 

behöver man kunna beskriva sina visioner och förklara hur ett samarbete skulle gynna köparen. 

För att lyckas med detta kommer vi åter igen in på att man måste förstå hur företagen i allmänhet 

och det specifika företaget i synnerhet arbetar med marknadsföring. Ett flertal 

idrottsorganisationer anlitar idag försäljningsbyråer. 

 

4.3.3 Projektledning 

 

Sponsring har gått från att främst vara ett reklamalternativ till att vara mer komplexa event med 

betydligt större krav på organisation. Företagen anställer i allt högre grad personer som på hel 

eller deltid arbetar med sponsringsprojekt. Björn Folin på SOK menade att företagen idag får 

räkna med att spendera lika mycket internt i löner och andra utgifter som de betalar för 

sponsringen. På föreningssidan blir det allt vanligare att sälja sponsring till olika projekt och inte 

bara till hela föreningen. Stefan Rahm påstod att det är betydligt enklare att sälja ett 

matcharrangemang än seglarförbundet. I och med att man arbetar i allt högre grad kring 

projektform ökar behovet av projektledare med idrotts och sponsringskunnande. Event som 

sponsringsform brukar även ställa krav på organisatoriska kunskaper och ledarkunskaper. Detta 

för att event oftast är ett mer handgripligt sätt att marknadsföra ett varumärke vilket också kräver 

en större organisation. 
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4.3.4 Ekonomi 

 

Flera av våra respondenter har påpekat att sponsring handlar om affärer. Det är dock bara en som 

har uttryckt värdet av kunskaper inom företagsekonomiska analysmetoder. Däremot så har de 

flesta påpekat att det vore bra om både idrotten och företagen kunde kvantifiera nyttan av 

sponsring. Genom att ha kunskaper inom företagsekonomi kan man få en djupare förståelse för 

hur sponsringsarbetet har utfallit. Därigenom får man nya utvecklingsmöjligheter och argument 

för sponsring. 

 

4.3.5 Juridik 

 

Vår åsikt är att det inom juridiken finns fyra grundområden som vi kan ha användning för vid 

sponsring. Avtalsrätten har som våra respondenter redan pekat på viss relevans, dock är dess 

främsta förtjänster inte att reglera innehållet i avtal utan att tala om när ett giltigt avtal har ingåtts 

och även hur man kan bryta avtal som ingåtts på felaktiga sätt eller hur man reglerar delar som 

kan tolkas på olika sätt. Skatterätten är bra att kunna inte bara för att förstå hur man själv kan 

göra så stora avdrag som möjligt utan även för att kunna utforma så attraktiva sponsringsförslag 

som möjligt. Att inte bara sälja sponsring utan även kunna tala om hur de på bästa sätt kan göra 

avdrag är ett bra försäljningsargument. Associationsrätten är viktig för att än en gång vara säker 

på att de avtal man ingår är giltiga. Immaterialrätten visar hur man kan skydda sitt varumärke och 

arbetet med den. Sponsringsarbete bygger ofta på att man på något sätt vill förstärka eller påverka 

kundens syn på varumärket. Att förstå hur man på bästa sätt kan skydda det arbetet är enligt oss 

av stor vikt. 

 

Utöver dessa kunskaper har respondenterna pekat på ett par kompetenser som är önskvärda. För 

att vara en god säljare behöver man vara både kreativ och kunna beskriva visioner på ett målande 

sätt. Sponsringen handlar även till stora delar om ett relationsskapande och nätverkande. I dessa 

former är det viktigt med en social kompetens. 
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4.4 Sponsringsform 

4.4.1 Traditionell sponsring kontra modern sponsring 

 

Det som diskuterades kring sponsringsform under våra intervjuer, bortsett från utvärdering, 

arbetsmetoder, tidsåtgång och urval, var frågan om sponsringens utveckling från traditionell 

sponsring till modern sponsring. Vi tar upp frågan redan i avsnittet Bakgrund i detta arbete. Alla 

respondenter var överens om att den traditionella sponsringen vars grund låg i enbart exponering 

som mättes genom tv-tid och pressbilder blir allt mer inaktuell. Stefan Rahm menar att det ligger 

en traditionell tyngd i just ordet sponsring, det förknippas ofta med en ren gåva. Vi ser problemet 

och tycker att de känns aktuellt att man börjar använda begrepp som samarbetsparter snarare än 

sponsor. Frågan ligger också i att man skulle kunna definiera begreppet sponsring bättre eller helt 

enkelt använda sig av begreppet moden sponsring.  

 

Johan Thorén diskuterar i sin intervju också problemet med de färdigpaketerade lösningar som 

kännetecknar den traditionella sponsringen. Det han beskrev är att företaget ska få välja fritt 

bland de möjligheter som föreningen kan erbjuda, likt en Buffé. Detta istället för att redan innan 

bli erbjudna ett färdigt paket. Vi ser möjligheterna för föreningen att kunna göra sina 

sponsorsatsningar mer skräddarsydda på detta sätt och därmed lättare att sälja. Vi ser det också 

som en fördel eftersom det kommer generera ett bättre samarbete som förhoppningsvis kan leda 

till maximering av nyttan för båda parter. De färdigpaketerade lösningarna kom ofta i form av att 

man la olika värderingar i olika sponsorer beroende på hur mycket de satsade t.ex. guld-, silver- 

och bronssponsor. (SOK bedriver sin sponsring på detta sätt.) Det farliga med att bedriva sin 

sponsring på detta sätt tror vi är att det kan uppstå negativa tankeanknytningar i samband med att 

man lägger en värdering i sponsorns insats. Det kan uppfattas som om man som förening värderar 

vissa sponsorer mer än andra.  
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4.4.2 Att använda sponsring internt 

 

Att använda sig av sponsring internt är en tidigare outnyttjad faktor inom sponsring blir nu allt 

mer innovativ och vi tror det är en växande företeelse. Peter Wallin talar om att införa idrottens 

språk i näringslivet eftersom idrotten har en terminologi som passar mycket bra när det gäller 

arbete med t.ex. human resource-frågor. Vi tror sponsring kan vara till hjälp när det gäller att få 

företaget att sträva mot samma mål, skapa gemensamma värdegrunder och motivera anställda till 

bättre prestationer. På Cloetta Fazer använder man sig av de idrottsprofiler som ingår i de 

förbund man sponsrar för att öka trivsel, gemenskap och team-känsla hos de anställda på alla 

nivåer i företaget. Att använda sig att idrottsprofiler i sin representation är också en möjlighet att 

utnyttja sponsringen internt. Om man ser det hela ur föreningssynpunkt kan denna kunskap enligt 

oss vara ett bra när man ska försöka sälja sponsring till olika företag. 

 

4.5 Relationsskapande och kontakter 

4.5.1 Första kontakten 

 

Det som vi tycker förefaller vara viktigt när man tar kontakt med en sponsor för första gången är 

att man har ett genomarbetat och tydligt förslag. Det gäller att kunna visa företag på vilket sätt de 

kan komma att dra nytta av ett sponsringssamarbete. Vi ser bristen i att inte kunna erbjuda en 

helhet utan att det verkar vara så att många föreningar ringer på chans och utan att ha ett 

genomtänk erbjudande. Under intervjuerna har vi också insett hur viktigt det är med 

säljkompetens inom organisationen. Att första kontakten görs av någon som har förmågan att 

kunna tala för föreningen och klargöra vad man vill ha för typ av samarbete. 

 

4.5.2 Fortlöpande kontakt 

 

Som vi diskuterat kring i tidigare områden är det av stor vikt att man har en fortlöpande kontakt 

med sponsorn och hela tiden jobbar tillsammans för att utveckla arbetet så nyttan bli maximerad. 

Vi ser möjligheten med att ha exempelvis en kontakt person på föreningen som sköter det 
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löpande kontakten med företaget. Mats Åkesson på Cloetta Fazer talar om att det är ett varierande 

behov gällande kontakt mellan förening och sponsor. Det beror på hur stort evenemang eller 

satsning det handlar om.  

 

4.5.3 Avslut 

 

När man avslutar ett samarbete tycker vi att det är viktigt att man från både företagets och 

föreningens sida utvärderar det arbete men utfört. På så sätt kan man genom resultatredovisning 

skapa förutsättning för ett eventuellt fortsatt samarbete. Vi ser också en möjlighet i att skapa ett 

underlag för att visa på den positiva effekten för motparten under tidigare sponsringsarbeten. 

Detta kan också användas som ett säljargument. Peter Wallin på BETA Event uttrycker i sin 

intervju en oro för att idrottsorganisationerna är alldeles för dåliga på att utvärdera sitt 

sponsringsarbete.  

 

5 Slutsats 
 

Vi har funnit att sponsringsarbetet med fördel planeras och leds som en egen enhet inom 

organisationen. Sponsringen bygger på att föreningen har ett värde som de kan förmedla genom 

att låta sig associeras med en annan organisation. För att generera detta värde måste hela 

föreningen acceptera och leva efter detta värde. Det får inte bli en pappersprodukt i form av ett 

motto som står i ett PM utan det måste kommuniceras av hela föreningen.  

 

Genom att låta de som arbetar med sponsring arbeta parallellt med hela föreningen kan de nå och 

arbeta på alla nivåer. En viktig förutsättning är att de får ett bemyndigande från styrelsen att 

arbeta självständigt. På så sätt kan beslutsvägarna kortas och det blir ett effektivare arbete.  

 

Ett alternativ för de föreningar som har en omfattande ekonomisk verksamhet är att bilda ett 

Idrotts AB som kan skapa resurser för arbetet med sponsring. Dessa resurser är i i form av tid, 

kapital och kunskap. Det är dock viktigt att personer som arbetar inom denna organisation har en 
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förståelse för den kultur som råder inom den specifika sporten samt vet hur en ideell verksamhet 

fungerar. 

 

Genom att utvärdera resultatet av sponsorsatsningar kan idrottsföreningen ge, förutom en bättre 

service, återkoppling mot i förväg uppställda mål. Detta fungerar både som ett 

försäljningsargument gentemot nya och gamla kunder och som en möjlig reklam för föreningens 

sponsringsarbete. 

 

Att koppla sin sponsring till ett projekt har en rad fördelar. Vi anser att det är lättare att 

marknadsföra ett projekt likt en elitsatsning eller en tävling gentemot en förening eller ett 

förbund. Det är lättare att förutse exponering och räkna på synlighet i samband med detta. I och 

med att ett projekt oftast har en förutbestämd livslängd och mer specifika mål än den ordinarie 

verksamheten är det lättare att göra en resultatvärdering. Sponsringsinkomster är de inkomster 

som en förening har som är minst säkra. Knyter man upp den ordinarie verksamheten på dessa 

inkomster kan det få stora konsekvenser den dag som sponsorerna inte vill vara med längre. 

Genom att lägga sponsorinkomsterna i projekt kan de ge ett tillskott till den ordinarie 

verksamheten. I det fall att sponsorn vill dra in sin satsning så får projektet ses över och värsta 

fall läggas ned, men man har inte äventyrat den ordinarie verksamheten. Detta kan jämföras med 

de föreningar som under bingolottos glansdagar vande sig med en stor budget och som idag inte 

har samma verksamhet som innan. 

 

Sponsring är en komplex verksamhet och för att kunna arbeta med sponsring på ett framgångsrikt 

sätt och maximera nyttan för både sponsor och idrottsföreningen krävs kunskapen om modern 

sponsring. Det krävs även kunskaper inom försäljning, ekonomi, juridik och projektledning. 

Självklart är det mycket begärt att ha alla dessa kunskaper men för att kunna skapa en helhet och 

utnyttja alla de olika aspekter och möjligheter inom sponsring krävs en grundläggande förståelse 

och kunskap inom dessa ämnen. 
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7 Bilaga 1 

7.1 KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
VAD? 
Ämnesord Synonymer 
Sponsring 
Idrott 
Organisation 
Organisationteori 
företagsekonomi 
Sponsorship 
management 
sports 

 
Sport 

 
VARFÖR? 
Dessa är de centrala ämnesorden som rör vår studie om organisationsteori inom 
idrottsföreningar riktat mot sponsring. 

 
HUR? 
Databas Söksträng Antal träffar 
Libris Uppsök 
 
 
 
 
Ebsco 
 
 
Mediearkivet 
 
 
Rixlex 

Sponsring 
Idrott + sponsring 
Sponsring + organisation 
Sponsring + organisationteori 
Sponsring + företagsekonomi 
Sponsorship 
Sponsorship + management 
Sponsorship + sports 
Sponsring 
Idrott + sponsring 
Sponsring + organisation 
Sponsring 
Idrott + sponsring 
Sponsring + organisation 
Sponsring + organisationsteori 
Sponsring + företagsekonomi 

9 
0 
0 
0 
0 
11941 
4 
1 
100 
39 
55 
1286 
194 
389 
3 
1 

 
KOMMENTARER: 
Vårat ämne verkar inte tidigare vara undersökt i Sverige. De utländska träffarna är inte till 
nytta för vår studie då den svenska idrottsmodellen är unik. Mediearkivet kan vara till hjälp 
initialt för att hitta uppslag till våra intervjuer. Rixlex är svårgenomsökt då den till största 
delen fylls med motioner om lagändringar. 
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8 Bilaga 2 
 

8.1 Exempel på intervjufrågor 
 

8.1.1 Organisation 
 

• Hur är ni organiserade? 
• Hur ser er sponsringsorganisation ut? 
• Har ni gjort några förändringar i er organisation? 
• Utvärderar ni er organisation? 
• Vilka delar av organisationen behöver ha kunskap om er sponsring? 
• Hur är ni organiserade inom bolaget? 
• Vem fattar beslut? 

 

8.1.2 Arbetsform 
 

• Tar ni själva kontakt med sponsorobjekt? 
• Vad är dina arbetsuppgifter? 
• Hur arbetar ni med sponsring? 
• Hur stor del av ert sponsorarbete är ideellt arbete? 

 

8.1.3 Sponsringsform 
 

• Över hur lång tid löper era sponsorsatsningar? 
• Kontrollerar ni den sponsrade organisationens ekonomi eller organisation? 
• Vilka skulle ni inte sponsra? 
• Sponsrar ni mindre ideella föreningar? 
• Hur utvärderar ni eran sponsringssatsning? 
• Använder ni er sponsring inom företaget? 
• Vilka samarbeten är olämpliga? 

 

8.1.4 Kunskaper 
 

• Vilka kunskaper behöver man för att arbeta på din position? 
• Vilka kunskaper behöver de som söker sponsring? 
• Hur är kunskapsnivån om sponsring hos dem som ni arbetar med idag? 
• Har du någon utbildning i sponsring? 
• Vilka kunskaper inom sponsring tycker du är viktiga? 
• Vilka delar av organisationen behöver ha kunskap om sponsring? 
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• Har ni någon personalutbildning inom sponsring? 
• Har ni koll på de juridiska aspekterna av sponsring (skatt, avtal, o.s.v.)? 
• Hur finner du motpartens kunskaper om sponsring? 
• För att utföra det arbete Du gör, vilken utbildning krävs? 

 

8.1.5 Kontakter 
 

• Tar ni själva kontakt med sponsorobjekt? 
• Hur säljer man sin organisation?  
• Vad är det som gör att ni fastnar för en viss sponsringsaktivitet? 
• Föredrar du kontakt säljbolag eller direkt med förening? 
• Hur ser den fortsatta kontakten ut med en förening efter ett kontrakt är skrivet? 
• Hur går ni tillväga för att få in sponsorer? 
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