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Abstract 
 
Aim 
The aim of this survey was to analyse the biggest sponsors of AIK´ s view of the existing 

cooperation with AIK Fotboll and further questions at issue were formulated: What does the 

sponsors benefit from cooperation with AIK Fotboll? What influence does the trademark of 

AIK have on the cooperation with the club? Do the sponsors think that the cooperation will 

give them a service in return? What possibilities do the sponsors see in the network of 

sponsors created by the partners of AIK Fotboll? How could future contracts be developed? 

 

Method 
The empirical survey was based on a self-developed analysis founded on previous research 

about sponsorship. The frame of the analysis endured three relevant variables within 

sponsorship work: trademark, service in return and network. Under these there were specific 

subcategories. The survey is based on six qualitative interviews with the biggest sponsors of 

AIK Fotboll and also two complementary interviews from representatives of the soccer club. 

 

Result 

Through the cooperation with AIK Fotboll the sponsors expect to get more customers and at 

the same time develop their own trademark. The sponsors think that AIK´ s trademark plays a 

significant role in their cooperation but they also think that AIK Fotboll could do more to be 

attractive on the sponsor market. All the sponsors think that services in return are of great 

importance and they see possibilities to develop their own business activities through the 

interaction with each other and the network that is created within the club. 

 
Conclusions 
Our opinion is that all the sponsors are satisfied with the situation of today. In the near future 

they expect a mutual development of the existing cooperation agreements. AIK Fotboll 

should work with strengthening their trademark further, expand and evolve the existing 

network and in the same time be unique and offer unusual and different kinds of services in 

return.   

 

 

 

  



Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning var att analysera hur AIK Fotbolls största sponsorer såg på 

det existerande samarbetet med AIK Fotboll. För att besvara syftet formulerades följande 

frågeställningar: vilka fördelar anser sponsorerna att de vinner med sitt samarbete med AIK 

Fotboll? Vilken påverkan anser sponsorerna att AIK Fotbolls varumärke har för samarbetet 

med klubben? Anser sponsorerna att samarbetet med AIK Fotboll ger något tillbaka i form av 

motprestationer? Vilka möjligheter ser sponsorerna i det sponsornätverk som skapas bland 

AIK Fotbolls samarbetspartners?  Hur anser sponsorerna att rådande samarbetsavtal skulle 

kunna utvecklas? 

 

Metod 

Den empiriska undersökningen genomfördes utifrån en egen utarbetad analysram baserad på 

tidigare forskning inom ämnet sponsring. Analysramen bestod av tre variabler vi ansåg 

relevanta vid ett sponsringssamarbete: varumärket, motprestation och nätverk. Till dessa tre 

fanns dessutom ett antal specifika underkategorier. Studien grundar sig på sex kvalitativa 

djupintervjuer med AIK Fotbolls största sponsorer, samt två kompletterande intervjuer med 

representanter från föreningen.    

 

Resultat 

Genom samarbetet med AIK Fotboll når sponsorerna fler målgrupper och samtidigt skapas 

möjligheter att utveckla sitt eget varumärke. AIK:s varumärke spelar en stor roll vid  

samarbetet med klubben och flera sponsorer ansåg att varumärket är det AIK Fotboll borde 

arbeta med för att göra klubben mer attraktiv som sponsorobjekt. Samtliga sponsorer menade 

att motprestation är av stor betydelse och ser möjligheter att utveckla den egna verksamheten 

genom interaktionen med varandra och det nätverk som skapas inom klubben.  

 

Slutsats 

Vi är av den uppfattningen att samtliga sponsorer är nöjda, men ser vikten av att det sker en 

ömsesidig utveckling av de befintliga samarbetsavtalen. AIK Fotboll bör arbeta med att 

förstärka varumärket ytterligare, utvidga och förbättra det existerande nätverket av sponsorer 

samt våga vara unika och erbjuda annorlunda motprestationer. 
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1 Inledning 

 
1.1 Bakgrund 

1.1.1 Idrottens kommersialisering 

Idrotten har utvecklats explosionsartat under de senaste 100 åren. Det som i början av 1900-

talet för allmänheten sågs som synnerligen märkligt och begränsat till en liten skara utövare 

utvecklades under åren till ett etablerat och omfattande samhällsfenomen. Denna utveckling 

är inte unik för Sverige. Det anmärkningsvärda är dock att idrotten i Sverige fick formen av 

en folkrörelse.1 Folkrörelsebegreppet inbegriper bland annat krav på frivillighet, 

självständighet och varaktighet. Det är dessutom viktigt att medlemsanslutningen är stor och 

likaså den sociala spridningen.2 Dessa kriterier uppfyllde därmed idrotten som rörelse och 

expansionen av den har sedan fortsatt. Samhällets industrialisering och urbanisering är en av 

förklaringarna till detta.3  

 

Idrotten som folkrörelse antog en ny utveckling år 1967 då amatörreglerna avskaffades. 

Pengarna som tidigare utgjort ett hinder blev i samband med regeländringen istället en 

möjlighet och begynnelsen till professionaliseringen samt kommersialiseringen av idrotten.4 

Den ekonomiska utvecklingen inom idrotten under decennierna efter 1960-talet är inte på ett 

tillfredställande sätt kartlagt i den litteratur vi tagit del av. Tydligt är dock att idrotten fortsatte 

att expandera i fråga om både medlemskap och antal föreningar.5 Det kommersiella inslaget i 

dagens idrott vittnar om att en fortlöpande ekonomisk utveckling av idrotten under denna 

period har ägt rum.  

 

Riksidrottsförbundet försökte länge bromsa denna utveckling men motståndet blev med tiden 

alltmer halvhjärtat. I maj 1999 tog idrottsrörelsens riksdag, Riksidrottsmötet, ett beslut vilket 

innebar att idrottsaktiebolag fick rätt att delta i specialidrottsförbundens tävlingsverksamhet.6 

                                                 
1 Johan R Norberg, ”Idrottsrörelsens utbredning, anslutning och sammansättning”, i Ett idrottssekel, 
Riksidrottsförbundet 1903-2003, red. Lindroth J & Norberg J (Södertälje: Informationsförlaget, 2002) s. 25 
2 Arne K Blom & Jan Lindroth, Idrottens Historia, (Farsta: SISU Idrottsböcker, 1995) s. 187-188 
3 Norberg R J, s. 35 
4 Tomas Peterson, ”En allt allvarligare lek –Om idrottsrörelsens partiella kommersialisering 1967-2002”, i Ett 
idrottssekel, Riksidrottsförbundet 1903-2003, red. Lindroth J & Norberg R J (Södertälje: Informationsförlaget, 
2002) s. 400 
5 Norberg R J, s. 46 
6 Krister Malmsten ”IdrottsAB, föreningsstadgar och annat därtill”: i Artikelsamling 1999, red. Idrottsjuridisk 
skriftserie Nr 4 (Farsta: SISU Idrottsböcker, 1999) s. 158 
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Ett beslut som i praktiken innebar att man gav upp kampen mot idrottens 

marknadsanpassning. 

 

Den förändrade associationsformen har bidragit till kommersialiseringen av idrotten. Idag 

cirkulerar det mycket pengar inom idrottsklubbarna vilka i stor utsträckning bedrivs som 

traditionella företag inom näringslivet. Det ideella inslaget har tappat i omfång och 

professionalitet kan ses som ett ledord i dagens moderna idrottsföreningar. En av 

idrottsföreningarnas största finansieringskällor är sponsring. I Storbritannien har den stigit 

från 35 miljoner pund år 1980 till 800 miljoner pund år 2000.7 Även om de ligger före 

Sverige inom området bekräftar dessa siffror fenomenets utbreddhet och betydelse.  

 

1.1.2 AIK:s historia 

AIK, Allmänna Idrottsklubben, bildades år 1891 och har sedan dess varit en framgångsrik 

förening inom flera idrotter. Fotboll blev en del av dess verksamhet 1896 och man har fram 

till idag tio SM-tecken på herrsidan. De fotbollsspelande damerna gjorde debut långt senare. 

År 1970 spelade de sin första tävlingsmatch. Fotbollsföreningen AIK har idag ungefär 14 500 

medlemmar vilket vittnar om dess omfång. 

 

AIK bedrevs som en ideell förening fram till 1999 då fotbollssektionen bolagiserades och 

blev AIK Fotboll AB vilket innefattar herr-, dam- och utvecklingslaget. Denna 

associationsform var man först med i Sverige.8 Ungdomsverksamheten bedrivs fortfarande av 

AIK Fotbollsförening vilken är den största enskilda aktieägaren i aktiebolaget. Det publika 

bolaget hade en omsättning på cirka 45 miljoner kronor år 2005.  

 

1.1.3 Dagens sponsringssituation  

AIK Fotboll AB har idag inget styrdokument gällande sponsringsfrågor och det finns heller 

inget policydokument att tillgå. Detta är dock något som klubben har börjat arbeta med då det 

underlättar både när nya kontakter ska skapas och gamla behållas. Rekryteringsarbetet sker 

mycket genom personliga kontakter men de samarbetar även med sponsringsagenter och 

                                                 
7 Philip J Kitchen & Patrick De Pelsmacker, Integrated Marketing Communications: A Primer, (Oxfordshire: 
Routledge, 2004) s. 96   
8 T Peterson, ”En allt allvarligare lek –Om idrottsrörelsens partiella kommersialisering 1967-2002”, i Ett 
idrottssekel, Riksidrottsförbundet 1903-2003, red. Lindroth J & Norberg J (Södertälje: Informationsförlaget, 
2002) s. 397 
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mediebyråer. Arbetet med att rekrytera klubbens huvudsponsorer är långsiktigt och 

förhoppningen är att finna företag som vill satsa på klubben under en längre period.  

 

Johan Cederbrant, försäljnings- och marknadschef på AIK Fotboll, arbetar tillsammans med 

två personer på marknadsavdelningen med klubbens marknadsföring och sponsring. En del av 

huvudstyrelsen arbetar dessutom med dessa frågor. Johans uppfattning är att klubbens 

sponsorer samarbetar med AIK Fotboll på grund av tre olika anledningar; de som sponsrar 

med hjärtat vilka är de som sympatiserar med, och håller på AIK, de som sponsrar med 

hjärnan med vilket han menar de sponsorer som främst gör det ur marknadsföringssynpunkt 

och en del av företagets affärsstrategi samt de som stödjer klubben ekonomiskt på grund av 

att de måste. De som tillhör den sista kategorin är till exempel lokala sponsorer som endast 

sponsrar AIK Fotboll för att få vara en del av det nätverk som bildas bland de sponsrade 

företagen.  

 

Klubben arbetar kontinuerligt med att förstärka AIK:s varumärke och ser ett behov av att på 

ett tydligt sätt kunna förmedla vad AIK Fotboll respresenterar och vill stå för. De trogna 

supportrarna spelar en avgörande roll i varumärkesbyggandet och negativa händelser 

kopplade till dem kan få avsevärda konsekvenser för föreningens rykte. Klubben arbetar dock 

med supporterfrågor och försöker ta sitt ansvar och bestämt klargöra vad som är acceptabelt 

på en fotbollsarena och inte.9   

 

Inom AIK Fotboll har man under ett flertal år arbetat med ett nätverk av företag vilka 

sympatiserar med klubben. Detta har legat på is några år men har nu kommit igång igen och 

idag finns inom nätverket 27 företag som träffas regelbundet. Branschexklusivitet 

förekommer inom nätverket och kravet för att få vara med är att man betalar en specifik 

monetär summa per år, pengar AIK Fotboll får disponera som de vill. Tanken med nätverket 

är att respektive företag ska få tillgång till marknader de annars inte skulle ha fått tillgång till, 

och skapa kontakter samt affärsrelationer med varandra. Under mötena, vilka hålls på 

respektive företags arbetsplatser, diskuteras nya affärer och ingångar till potentiella kunder. 

AIK Fotbolls mål med nätverket är att under året komma upp i 30 företag.10  

 

                                                 
9 Intervju 14/2 2006 med Johan Cederbrant, marknadschef AIK Fotboll AB, I författarnas ägo 
10 Intervju 7/3 2006 med Krister Nordin, konsult AIK Fotboll AB, I författarnas ägo 
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I Malmö har man kommit långt inom detta område. Med fotbollen som samlingspunkt har 

man skapat Nätverket vilket utvecklats till ett forum där näringsliv och föreningsliv 

sammanförts i syfte att hitta fler affärsmöjligheter. Malmö FF erbjuder nätverksmedlemmarna 

en möjlighet att mötas i en miljö där nya affärskontakter kan skapas och varumärken 

stärkas.11  

1.1.4 Problemdiskussion 

För att kunna konkurrera med de framgångsrika fotbollsklubbarna ute i Europa krävs det idag 

att man har stora summor att tillgå. De svenska storklubbarna drivs som företag och har stora 

utgiftsposter bland annat i form av tränar- och spelarlöner. Sponsringsintäkter är en av de 

främsta finansieringskällorna och det är allmänt känt att det är lättare att behålla gamla 

sponsorer än att skaffa nya. Kontrakt och förutsättningar förändras dock hela tiden och det 

gäller att erbjuda attraktiva paket så att de befintliga sponsorerna vill stanna kvar även när 

avtalsperioden är över. AIK Fotbolls sportsliga mål är högt, att så snabbt som möjligt etablera 

sig som ett topplag i Allsvenskan. För att detta ska vara genomförbart krävs det ett starkt 

kapital och företag som är villiga att hjälpa klubben i sin strävan mot framgång. 

Konkurrensen om näringslivets pengar är dock hård varför kraven på motprestationer är stora. 

Förhoppningen är att skapa en tillvaro som är lönsam för samtliga parter. Långt ifrån all 

sponsring bedöms emellertid som lyckad. AIK Fotboll är en klubb där förutsättningar verkar 

finnas, men vad önskar egentligen sponsorerna främst få ut av samarbetet?   

 

Sponsring är väldigt svårt att mäta och utvärdera, sannolikt på grund av att olika företag 

önskar få olika behov tillfredställda. Ett företag kanske inleder ett samarbete med en önskan 

om ökad exponering medan ett annat företag gör det endast för att motivera sina anställda.12 

För att utveckla och behålla en lyckosam relation med sina sponsorer är det därför av stor vikt 

att veta varför ett företag väljer att sponsra; vilka motiv det är som styr företagens val.13 

Varför vill man gå in med pengar i just AIK Fotboll?  

 

Företag väljer idag i större utsträckning noga ut sina sponsringsobjekt och ser sponsringen 

som en viktig del i företagets marknadskommunikation och affärsstrategi. Otaliga möjligheter 

finns att positionera sig tillsammans med en idrottsklubb och på så sätt nå ut till sin 

                                                 
11 Malmö FF:s officiella hemsida, Nätverket, <http://www.mff.se/natverket/natverket.asp> (2006-03-12) 
12 Richard Busby & Wingfield William Digby, Measuring Successful Sponsorship –Evaluation Strategies for 
Justifying Investment, Second Edition (diss. London International Forum of Sponsorship, 2002) s. 17 
13 Uno Grönkvist, Framgångsrik Sponsring (Farsta: SISU Idrottsböcker, 1999) s. 14 
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målmarknad. Vi är intresserade av på vilket sätt detta kan ske och hur AIK Fotboll kan bidra 

till att stärka sitt eget varumärke samtidigt som man tillfredställer sponsorernas behov. 

 

1.1.5 Definition av sponsring 

Varje forskare har sin syn på vad begreppet sponsring innebär. Vi ser det som nödvändigt att 

redogöra för en allmän definition. Nationalencyklopedin definierar sponsring på följande sätt 

och i det efterkommande kommer denna definition att användas. Sponsring innebär ”… att 

t.ex. ett företag eller en person åtar sig att bekosta eller på annat sätt ansvara för viss 

verksamhet och som utbyte får möjlighet att göra reklam eller PR i någon form. Sponsring är 

en affärsmässig överenskommelse till ömsesidig nytta för parterna…”14  

 

 

1.2 Tidigare forskning 

1.2.1 Inledning 

Under detta avsnitt redovisas tidigare forskning kring ämnet sponsring. Den litteratur och de 

forskare som presenteras är erkända inom ämnet. Detta styrks av att de ofta refererar till 

varandra i sin litteratur. Genom att läsa detta avsnitt önskar vi att läsaren tillåts bilda sig en 

uppfattning om vad som skrivits inom ämnet sponsring samt på vilket sätt de olika forskarna 

resonerar kring utvalda områden inom ämnet. Avsnittets upplägg är att tematiskt presentera 

forskarnas syn på olika delar inom sponsring samt att ge en kortare överblick över vem 

forskaren är och vilka erfarenheter och resultat den grundar sin forskning på. 

 

1.2.2 Definitioner av begreppet sponsring 

Året 1995 bestämde sig Magnus Roos och Ulrika Algotsson på Sponsor Strategi, ett av de 

största konsultsponsringsföretagen i Norden, att samla sina erfarenheter och kunskaper i en 

bok om sponsring; Sponsring ett sätt att sälja. Sponsor Strategis definition av sponsring är 

följande: ”Sponsring är en affärsmässig metod för kommunikation och marknadsföring som 

på kort och lång sikt syftar till ökad försäljning för sponsorn. Sponsringen ska gagna alla 

inblandade parter och ge ett resultat som kan mätas och jämföras med på förhand uppsatta 

mål”.15

 
                                                 
14 Nationalencyklopedin, <http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=891649> (2006-02-16) 
15 Magnus Roos & Ulrika Algotsson, Sponsring ett sätt att sälja (Stockholm: Sellin & Parter Bok och idé AB, 
1996) s. 16 
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Sponsring kan inte likställas med reklam, PR etc. men är en metod att utnyttja inom dessa 

områden. Sponsringen har egentligen endast två egna attribut. Det första handlar om när 

sponsorn tar till sig den sponsrades profil för att projicera den på den egna verksamheten eller 

produkten. Det andra är simultanförmågan; att kunna ge effekt inom flera områden samtidigt 

såsom sponsringens roll i markandsföring och information.16 Denna definition av sponsring 

använder Jimmy Clark, författaren till Sponsring i Mästarklass, en bok som beskriver 22 

praktikfall där framgångsrika sponsorer delar med sig av sin erfarenhet inom sponsring. 

 

I boken Integrated Marketing Communications: A Primer skriven av Philip J Kitchen och 

Patrick De Pelsmaker definieras sponsring på följande sätt: ”An investment in cash or kind in 

an activity, in return for access to the exploitable commercial potential associated with this 

activity. The Company promotes its interest and brands by linking them to a specific and 

meaningful event or cause. The Sponsor also actively markets his association with the 

sponsored event or cause”.17

 

Eftersom en allmängiltig definition av sponsring presenterades inledningsvis vill vi förtydliga 

att det är den vi avser att följa. Syftet med definitionerna ovan är visa att begreppet sponsring 

bland forskare är ett mångfacetterat begrepp som det finns flera olika definitioner på. Något 

som alla har gemensamt är att sponsring ses som en ekonomisk uppgörelse på affärsmässiga 

grunder. 

 

1.2.3 Exponering 

Philip Kotler, amerikansk marknadsföringsexpert och professor vid Kellogge Graduate 

School of Management,18 är välkänd och erkänd inom ämnet marknadsföring. Det finns 

därmed i detta avsnitt anledning att redogöra för hans syn på sponsring då fenomenet har stor 

samhörighet med dagens marknadsföringsaktiviteter. Han menar att företag ständigt inbjuds 

av olika grupper att sponsra evenemang, aktiviteter och respektabla gärningar. Företag söker 

även själva aktivt efter platser där de kan visa sitt varumärke för allmänheten. Genom att 

spendera stora summor pengar är förhoppningen att få fördelaktig uppmärksamhet och 

dessutom bjuda sina kunder på förstklassiga evenemang. Företag betalar även mycket pengar 

i syfte att placera sina namn på fysiska anläggningar för att allmänheten ska exponeras för 

                                                 
16 Jimmy Clark, Sponsring i Mästarklass, (Bjästa: CEWE-Förlaget AB, 1996) s. 4 
17 Kitchen  & De Pelsmacker, s. 94 
18 Nationalencyklopedin, <http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=230778> (2006-03-10) 
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företagsnamnet. Genom att sponsra föremål som många tror på kan företag förbättra sitt rykte, 

öka medvetenheten om varumärket, öka kundlojaliteten, öka omsättningen samt öka den 

fördelaktiga pressbevakningen.19

 

Uno Grönkvist har stor erfarenhet av sponsring och har verkat inom många områden som 

sponsor, sponsrad, konsult, föredragshållare, debattör och publicist. I hans bok Framgångsrik 

Sponsring diskuteras hur sponsring kan komma att utvecklas i framtiden samt vilka 

möjligheter som finns. Eftersom den tekniska förbättringen fortsätter i rasande fart är 

områden som digital-TV och den virtuella reklamen två områden där det finns 

utvecklingsmöjligheter.20

 

Exponering innebär att sponsorn på olika sätt ges exponering i den utvalda 

sponsringsaktiviteten. Oftast handlar det om traditionella reklamsammanhang såsom 

arenareklam och dräktreklam.21 Det är fortfarande vanligast att sponsring förknippas med 

exponering och kanske då främst arenareklam. Detta handlar om en enklare form av 

varumärkesexponering där en logotyp är synlig främst för publik och TV-tittare.22 Några av 

motiven med arenareklam är varumärkesexponering, varumärkeskännedom, att nå kunden på 

dess fritid, tvingande reklam (kunden kan ej byta kanal då denne i så fall missar 

evenemanget), möjligheter att skapa goodwill-effekter genom att synas i positiva 

sammanhang och slutligen potentialen att skapa interna effekter som samhörighet, stolthet och 

intresse inom företaget.23

 

Den nya TV-tekniken skapar fler möjligheter inom exponeringsområdet. Det går till exempel 

att byta ut arenareklamen land för land. Förfarandet möjliggörs med hjälp av en 

sändningsteknik där kamerautrustning förprogrammeras med olika uppsättningar arenareklam 

för olika överföringar av TV-bilder från arenan. Genom detta revolutionerade sätt kan 

arenareklamen säljas flera gånger.24

 

1.2.4 Relationer  

                                                 
19 Philip Kotler, Kotlers Marknadsföringsguide från A till Ö, (Sundbyberg: Pagina Förlags AB/Optimal Förlag, 
2003) s. 148 
20 Grönkvist, s. 23 
21 Roos & Algotsson, s. 46 
22 Ibid., s. 40 
23 Roos & Algotsson, s. 99-100 
24 Roos & Algotsson , s. 195 
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Sponsring ger möjligheter att skapa viktiga relationer under gemensamma arrangemang. I 

samband med sponsringsaktiviteten kan sponsorn personligen knyta kontakter och skapa 

värdefulla relationer.25  

 

Framgångsrik sponsring är ofta långvarig och uthållig. Det är viktigt att sponsorn bemödat sig 

med att tillvarata alla sponsringsmöjligheter. Det är även betydelsefullt med en nära relation 

mellan sponsorn och den sponsrade då detta stärker associationseffekten hos målgrupperna 

och gör samarbetet mindre sårbart.26 Det händer att sponsorer av ett större evenemang eller av 

en förening bildar en gemenskap och träffas med jämna mellanrum. Det är den sponsrade som 

bör ta initiativ till sådana sponsorklubbar och det är viktigt att träffarna fylls med ett intressant 

och meningsfullt innehåll.27 Tidigare nämnda Jimmy Clark har en intressant åsikt om att de 

aktiviteter som sponsorn själv taget initiativ till – till skillnad mot när sponsorn blivit 

kontaktad av den som söker sponsorer – ofta ger bättre valuta för pengarna.28

 

Grönkvist likställer arbetet med sponsorer med den gyllene regeln inom markandsföring – det 

är lättare att behålla sina gamla kunder än att skaffa nya. Därför är det av stor vikt att den 

sponsrade aktivt arbetar med att hålla kvar sina sponsorer. Det enklaste sättet att lyckas med 

detta är att ge tillbaka mer än vad som från början utlovades.29  

 

1.2.5 Vikten av information 

Ett område som många gånger försummats inom försäljning av sponsring är noggranna 

studier av målgrupperna i idrottspubliken. I Sverige saknar idrottsarrangören ofta kunskaper 

som är viktiga för att attrahera sponsorer.30 Algotsson och Roos anser att information är viktig 

och att kunskap om sponsring är en förutsättning för att lyckas som sponsor.31 Inom området 

finns inga absoluta sanningar som ger de rätta svaren. Varje situation kräver att man har rätt 

kunskap om den speciella situationen.32

 

                                                 
25 Ibid., s. 31 
26 Clark, s. 214 
27 Grönkvist, s. 116 
28 Clark, s. 13 
29 Grönkvist, s. 111 
30 Roos & Algotsson, s. 196 
31 Ibid., s. 51 
32 Roos & Algotsson, s. 48 
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Grönkvist diskuterar olika motiv som styr sponsringen och han anser att det för att lyckas i sitt 

arbete med att rekrytera sponsorer är nödvändigt att känna till vilka motiv som styr företagens 

val.33 Det är även viktigt att den som blir sponsrad skaffar sig kunskap om sponsorns 

förväntningar och sedan försöker tillmötesgå dem.34 Sponsringsaktiviteter bör ses långsiktigt. 

Det är därmed värdefullt att vårda den lojalitet som finns hos sponsorerna och ett led i detta är 

att tydliggöra för allmänheten hur viktiga de är.35

 

1.2.6 Planering och utvärdering 

I boken Sponsorship –a way of communicating, skriven av Mikael Jiffer och Magnus Roos 

påtalas det att företag idag är mer vana vid utvärderingar och att det i dessa fall är mycket att 

ta hänsyn till innan en utvärdering av ett sponsorskap kan komma till stånd.36 Bokens 

författare menar vidare att det finns en svårighet i att bestämma vad som är riktigt gällande de 

olika metoderna varför sponsorn själv bör hitta en relevant metod som regelbundet kan 

användas. Effekterna kan på detta sätt mätas över en tid vilket möjliggör att sponsorskapet 

kan utvärderas och förbättras.37  

 

För att behålla sponsorer är det även viktigt med uppföljning och utvärdering av befintliga 

samarbetsavtal. Genom att som sponsrad ta initiativet till utvärderingar skapas 

uppmärksamhet eftersom det anses ovanligt. Det kan också bli ett utmärkt 

försäljningsargument i sökandet efter nya sponsorer.38   

 

Även Philip Kotler anser att utvärdering och planering är en förutsättning för att lyckas med 

sponsring och menar att de flesta företag inte har tänkt igenom sponsringen ordentligt. 

Faktum är att de ofta påbörjar en sponsring som sedan fortsätter under en bestämd tid och den 

avbryts endast på grund av inaktivitet eller för att de är rädda att kritiseras. För att undvika 

detta är det enligt honom väsentligt att fastställa vilka mål man önskar uppnå med sin 

sponsring. Satsningen måste generera en positiv effekt på kännedom, profil eller kundlojalitet, 

                                                 
33 Grönkvist, s. 14-15 
34 Ibid., s. 119 
35 Ibid., s. 123 
36 Magnus Roos & Mikael Jiffer, Sponsorship –A way of communicating ,(Stockholm: Ekerlids Förlag AB, 
1999) s. 116  
37 Ibid., s. 121 
38 Grönkvist, s. 127 
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och förhoppningsvis resultera i en ökad omsättning. Efter varje sponsringshändelse är det 

därmed av stor betydelse att de uppsatta målen granskas i syfte att se om de uppnåtts.39  

 

Jimmy Clark är dock av en annan åsikt, han anser att sponsring idag och i ökande grad sker 

som ett resultat av en genomtänkt analys. Syftet med sponsringen är att tillföra 

känslobetonade dimensioner till sin affärsidé för att få teman till reklam och sales promotion, 

stödja försäljningsarbetet eller den interna marknadsföringen.40  

 

Att mäta lyckad sponsring är alltså ingen lätt uppgift, något forskarna inom ämnet är rörande 

överens om. Busby & Digby påpekar detta i sin avhandling Measuring Successful 

Sponsorship –Evaluation Strategies for Justifying Investment vari de menar att företagens 

olika motiv till sponsring försvårar möjligheten till ett universellt mätinstrument för 

ändamålet.41 Vidare framhåller de att mätmetoder ofta lånas från andra områden inom 

marknadsföringen.   

 

1.2.7 Sammanfattning 

Litteraturen som presenterats i detta avsnitt behandlar sponsring främst ur ett 

företagsperspektiv. Den presenterar hur olika företag ser på, arbetar med samt bör arbeta med 

sponsring. I vissa fall introduceras den sponsrades syn på saken och på vilket sätt den som 

söker sponsorer bör gå till väga. En av anledningarna till att vi valde att genomföra denna 

studie är att vi anser att kunskapen om relationen mellan sponsorn och den sponsrade och hur 

ett sådant samarbete kan utvecklas är mycket bristfällig. För att kunna utföra en sådan studie 

är det en förutsättning att veta hur företag tänker kring arbetet med sponsring och hur den 

sponsrade eller den som söker sponsorer resonerar. Genom detta avsnitt vill vi att läsaren 

skall få en överblick över nuvarande forskningsläge och därmed även en ökad förståelse för 

de diskussioner och slutsatser som presenteras senare. 

 

 
 
 

 

                                                 
39 Kotler, s. 149 
40 Clark, s. 7 
41 Busby & Digby, s. 19 
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1.3 Syfte 

1.3.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna undersökning är att analysera hur AIK Fotbolls största sponsorer ser på det 

existerande samarbetet med AIK Fotboll. 

 

För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

 Vilka fördelar anser sponsorerna att de vinner med sitt samarbete med AIK Fotboll?  

 Vilken påverkan anser sponsorerna att AIK Fotbolls varumärke har för samarbetet med 

klubben? 

 Anser sponsorerna att samarbetet med AIK Fotboll ger något tillbaka i form av 

motprestationer? 

 Vilka möjligheter ser sponsorerna i det sponsornätverk som skapas bland AIK Fotbolls 

samarbetspartners?   

 Hur anser sponsorerna att rådande samarbetsavtal skulle kunna utvecklas? 

 

1.3.2 Avgränsning  

Vi har i studien inte tagit hänsyn till det lagrum som berör ämnet sponsring då vi inte finner 

det relevant i sammanhanget. Vi har antagit att de avtal som föreligger mellan AIK Fotboll 

AB och de intervjuade företagen är korrekta sett ur ett juridiskt perspektiv. Vi har dessutom 

valt att avgränsa oss till att undersöka endast de samarbetande företag vilka kan betecknas 

som huvudsponsorer med vilket menas de företag AIK Fotboll själva benämner som detta, (se 

bilaga 1). Ett av de undersökta företagen räknas inte officiellt som en huvudsponsor men sett 

till företagets karaktär kan man se det som liktydigt med dessa. 

 

 

1.4 Analysram 
Sponsring anses som tidigare konstaterats vara väldigt svårt att mäta. En majoritet av 

litteraturen behandlar dessutom ämnet sponsring ur det sponsrade företagets synvinkel. Kan 

de på ett effektivt sätt mäta effekterna av ett samarbete gynnas dock i slutändan sannolikt 

även objektet som sponsrats. Olika mätmetoder såsom SPINDEX42 och attitydundersökningar 

presenteras i litteraturen vi tagit del av. Då vi inte har vetskap om varken tidigare attityder 

                                                 
42 SPINDEX är en mätmetod för TV-sänd reklam 

 13



eller företagens huvudsyfte med samarbetet har vi valt att använda oss av en metod där vi 

utifrån litteraturen utarbetat en analysram med ett antal variabler vi anser relevanta vid ett 

sponsringssamarbete: varumärke, motprestation och nätverk. Dessa representerar faktorer 

värda att ta i beaktning vid en sponsringssituation. Variablerna saknar värdering och kan ses 

både som positiva och negativa beroende på sammanhang och betraktarens synvinkel. 

Avsikten har primärt varit att finna faktorer som karaktäriserar relationen nöjd klubb – nöjd 

sponsor. Målet är att vi ur datainsamlingen sedan kan påvisa samband och skillnader vilka 

kan illustrera om de olika parterna arbetar och strävar mot samma mål. Under varje variabel 

finns ett antal underkategorier representerade i syfte att förtydliga begrepp som ofta är 

mångfacetterade och har olika innebörd för olika individer. 

 

1.4.1 Varumärket AIK  

“Sport sponsorship is expensive, but it is the successful exercise of the rights, not their 

acquisition, that will build the brand”.43  

 

Denna faktor symboliserar varumärkets inverkan och påverkan på samarbetet. AIK Fotboll är 

en traditionstyngd förening med ett starkt varumärke. Trots att klubbens och sponsorns 

intentioner i relation till varumärket ser olika ut förenas de på ett generellt plan av två 

faktorer: ekonomiska och psykologiska.44  

 

Det som ger de starkaste associationskopplingarna i så bred krets som möjligt har flest 

kommersiella möjligheter.45 AIK Fotboll är en välkänd förening som väcker känslor varför 

associationsmöjligheterna är många. Genom att kunderna associerar positivt till 

idrottsklubben, implementeras de positiva associationerna många gånger även hos de 

varumärken vilka sponsrar klubben.  

 

Det sportsliga resultatet är en del av varumärket och vad som händer inom klubben, både på 

och utanför den idrottsliga arenan, får sannolikt konsekvenser för allmänhetens syn på 

verksamheten. Ofta tvingas sponsorer till ett ställningstagande där ståndpunkt och attityd blir 

ett avgörande inslag i samarbetet. Associationer och uppmärksamhet är intimt förknippade 
                                                 
43 Felicity Reeves ”Using sport to build awareness”: i Artikelsamling 2002, red. Krister Malmsten, 
Idrottsjuridisk skriftserie Nr 7 (Farsta: SISU Idrottsböcker, 2002) s. 278 
44 Henrik Uggla, Organisation av varumärken –för kapitalisering och affärsutveckling, 2 uppl. (Malmö: Liber 
ekonomi, 2003), s. 27 
45 Christer Löfgren ”Varumärken inom idrotten”: i Artikelsamling 2003, red. Krister Malmsten, Idrottsjuridisk 
skriftserie Nr 8 (Växjö: SISU Idrottsböcker, 2003) s.168 
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med varumärket som är ett företags ansikte utåt. Nedan följer ett antal faktorer som alla på ett 

eller annat sätt påverkar varumärket AIK Fotboll och dessa har legat till grund för 

intervjufrågorna.  

 

▪ Ekonomi: Sponsring är en konjunkturkänslig bransch och det är sannolikt viktigt för ett 

företag att objektet man väljer att sponsra har en stabil ekonomi. Det påverkar 

förutsättningarna för relationen samt möjligheterna för klubben att erbjuda en fullgod 

motprestation. Inom elitidrott i Sverige, däribland fotbollen, är det vanligt att elitlicensen styr 

verksamheten. Den fungerar som ett regelverk vilket ställer krav på en idrottsklubbs ekonomi. 

Kraven innebär bland annat ett framtagande av årsredovisning samt en utformning av 

handlingsplan vid ett negativt eget kapital. Uppfylls inte dessa huvudsakliga monetära krav 

riskerar laget en degradering i seriesystemet, något som torde få konsekvenser för en 

sponsrande part.    

 

▪ Organisationsstruktur och ledning: Denna aspekt fokuserar på hur AIK Fotbolls 

organisationsstruktur och ledning är sammansatt och om det på något sätt påverkar samarbetet 

med sponsorerna. Vi ställer oss frågande till om sponsorerna bryr sig om vilka det är som 

sitter på de ledande positionerna, hur styrelsen är organiserad samt hur könsfördelningen 

inom den ser ut.  

 

▪ Supportrar: AIK Fotboll har, med svenska mått mätt, en stark supporterkultur. Under det 

gånga året i Superettan slog man flera publikrekord då laget lockade stora åskådarskaror över 

hela Sverige. Föreningen har dock, liksom de övriga Stockholmsklubbarna, supporterfalanger 

och firmor knutna till sig vilka av många betraktas som ligister och bråkmakare. Dessa kan 

svärta ner klubben och bidra till att varumärket försvagas. Variabeln behöver ett sponsrande 

företag vara vaksam på och eventuellt ta ställning till. Det fotbollsrelaterade våldet kan 

därmed vara en riskfaktor när man ingår ett avtal med en fotbollsklubb.  

 

AIK Fotboll har arbetat aktivt mot detta, bland annat med kampanjen ”Älska AIK” vilken 

syftade till att visa för allmänheten att man varken tolererar eller accepterar aktiviteter som 

inte kan hänföras till den sportsliga verksamheten. Att sådana åtgärder initierats visar på hur 

viktigt AIK Fotboll anser det är att värna om föreningens rykte. 
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▪ Media: Denna variabel beskriver hur media påverkar en sponsringsrelation. Sättet klubben 

framställs på massmedialt kan få konsekvenser för den sponsrandes inställning. Ett stort 

utrymme i media ökar exponeringsmöjligheterna för sponsorn. Detta kan dock vara både på 

gott och på ont. Negativ publicitet påverkar även det de samarbetande företagen som av 

självklara skäl förknippas med laget de sponsrar. 

 

AIK Fotboll är en klubb det frekvent skrivs om i olika mediala forum tillgängliga för 

allmänheten. Vi ställer oss frågande till vad den uppmärksamheten innebär samt har för 

betydelse vid upprättandet av ett samarbetsavtal.  

 

1.4.2 Motprestation     

Sponsringens utveckling har gått från gåva till aktivt utbyte. Den sponsring som skedde i 

början av 80-talet handlade främst om gåvor från företag till exempelvis idrottsföreningar. 

Det krävdes således ingen direkt motprestation från den som blev sponsrad. På 90-talet 

utvecklades sponsringen och det blev nödvändigt för företagen att få ett aktivt utbyte genom 

sina sponsringsavtal. Idag anses motprestation som en av de viktigaste parametrarna inom 

sponsring och det skapar en hård konkurrens mellan de som önskar bli sponsrade varpå det 

blir viktigare att erbjuda en värdefull motprestation. 

 

▪ Exponering: ”Att synas på Sveriges Nationalarena är ett utmärkt sätt att exponera sitt 

varumärke/produkt”46  

 

Arenareklam är en av de vanligaste möjligheterna att synas tillsammans med det sponsrade 

objektet. Exponering är intimt förknippat med sponsring och ett av de vanligast 

förekommande skälen till att ett företag väljer att inleda ett samarbete med en idrottsklubb 

som motpart. Traditionell sponsring där syftet för företaget är att synas, på arenan samt via 

media, är fortfarande ett viktigt inslag i avtalet och idrottsrörelsen har haft goda 

förutsättningar att tillgodose detta behov. På senare tid har värdet av arena- och dräktreklam 

ifrågasatts men trots detta är exponeringsmotivet som skäl till sponsringen av stor betydelse.47  

 

▪ Försäljning och sales promotion: Sponsring kan användas för direktförsäljning. Ett 

exempel på detta är då Telia skrev avtal med Friidrotts-VM 1996 och parallellt ett 

                                                 
46 AIK: s officiella hemsida, <http://www.aik.se/fotboll/aikindex.html?/fotboll/ab/_start.html> (2006-02-14) 
47 Grönkvist, s. 14 
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leverantörsavtal med arrangören avseende all teleutrustning och alla teletjänster under 

mästerskapet.48 Ett annat exempel är de sportmärkesleverantörer vilka blir officiella 

leverantörer av sportkläder och andra produkter till de förbund och föreningar de sponsrar. 

 

Sales promotion kan beskrivas som försäljningsbefrämjande aktiviteter såsom kundtävlingar 

och lockerbjudanden.49 Att till exempel lösa inträde till ett evenemang och då få någon form 

av förmån hos ett samarbetande företag. Sverige har inom detta område en bit kvar till USA 

som anses vara världsledande.  

 

▪ Branschexklusivitet: Uno Grönqvist anser att nyckelmotivet ofta är förbisett i sponsring. 

Det hänger samman med branschexklusivitet. Vid evenemang förekommer som regel bara ett 

företag i varje bransch och detta kan vara skäl nog för att sponsra det. Idag är det vanligt 

förekommande att det i avtalen, på det sponsrade företagets begäran, bestäms om andra 

aktörer inom samma bransch tillåts sponsra samma idrottsklubb eller inte. Sponsorerna bör 

kräva branschexklusivitet som ett konkurrensmedel och ett sätt att stänga andra företag ute 

och därmed få större genomslagskraft. Vid huvudsponsorskap förekommer det dessutom att 

huvudsponsorn får rättigheter att vara med och bestämma vilka de övriga sponsorer till 

klubben ska och bör vara.50  

 

▪ Evenemang: Gemensamma evenemang inom idrottssponsring är vanliga då flera av de 

sponsrade idrottsklubbarna äger, eller har tillgång till, arenor anpassade för ändamålet. Det 

kan därmed ses som en motprestation att genomföra samarrangemang med den idrottsklubb 

man sponsrar. Inte endast externt utan även internt inom företaget vilket kan använda arenan 

till kundmöten, personalfester etcetera.    

 

Det finns många faktorer som talar för en positiv utveckling av evenemang i samband med 

sponsring. Behovet av att träffa andra under trevliga former ökar i takt med att 

arbetarmetoderna alltmer handlar om att sitta på kontor och använda e-mail som 

kommunikationsmedel.51 Gemensamma evenemang kan därför erbjuda attraktiva 

mötesplatser och skapa fler affärsrelationer.   

 
                                                 
48 Clark, s. 205 
49 Ibid., s. 23 
50 Roos & Algotsson, s. 75 
51 Grönkvist, s. 25 
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1.4.3 Nätverk 

En sponsringssituation ger otaliga möjligheter till nätverkande och samarbete mellan 

branschgränser. Alltså inte endast med det laget eller klubben man sponsrar utan även med de 

företag som sponsrar samma objekt.  

 

▪ Socialt utbyte: Socialt utbyte syftar i detta hänseende till de situationer då sponsorerna har 

ett utbyte av varandra på ett mer personligt plan. Detta torde vara vanligt, i synnerhet i 

samband med idrottssponsring då de sponsrande företagen eventuellt förenas av ett intresse 

för klubben alternativt för idrotten. AIK Fotboll kan med hjälp av sin hemmaarena Råsunda 

erbjuda faciliteter såsom VIP-lounger och i anslutning till arenans restaurang ges möjligheter 

till middagar och sponsorträffar.  

 

Det sociala utbytet kan även karaktäriseras som ett internt event där anställda inom det 

sponsrande företaget motiveras och ges uppskattning. Vissa företag använder dessutom 

sponsring för att ge anställda möjligheter att förhöja värdet av sin fritid, fysiskt och psykiskt. 

Exempel på detta är friskvårdsprogram för de anställda framställda genom ett sponsoravtal 

med en idrottsklubb. Sponsringen kan på detta sätt skapa mervärde för hela företaget.  

 

Inom ett företag kan det finnas anställda som motsätter sig förekomsten av sponsring. 

Negativa reaktioner riskerar att uppstå om de inte har en förståelse för varför så mycket 

pengar investeras i ett projekt. Ett annat presumtivt scenario är att anställda sympatiserar med 

ett annat än det sponsrade laget vilket kan få konsekvenser för deras inställning till 

samarbetet.52  

 

▪ Affärsrelationer: Denna variabel definieras av oss som ett slags nätverk av potentiella 

affärskontakter. Möjligheter finns således till affärsuppgörelser mellan sponsorer. Ett klimat 

där värdefulla kontakter för den egna verksamheten kan skapas och upprätthållas. Kan det till 

och med vara så att ett företag väljer att gå in och sponsra ett objekt med det primära syftet att 

närma sig ett annat sponsrande företag?  

 

AIK Fotbolls huvudsponsorer representerar olika produktkategorier och segment. 

Tillsammans bildar de ett kluster av intressanta företag inom näringslivet. Genom AIK 

                                                 
52 Kitchen & De Pelsmacker, s. 99 
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Fotbolls evenemang, vilka i huvudsak representeras av dess fotbollsmatcher, ges de olika 

företagen chansen att bjuda med sina kunder och på så sätt kan en kedja av tänkbara 

affärsrelationer skapas. Kontakter och nätverk är viktiga företeelser inom näringslivet och i 

samband med sponsrandet av en idrottsklubb är förutsättningarna för det väldigt bra.  

 

Det finns följaktligen andra värden sponsorn kan bidra med som i vissa avseenden väger 

tyngre än kontanter. Många företag och föreningar är ibland i behov av experthjälp som de 

anser sig själva inte ha råd att betala för. I sådana fall händer det att engagerade sponsorer 

lånar ut den efterfrågade arbetskraften under en period. England tillämpar detta system, vilket 

kallas secondment, som anses vara en mycket uppskattad sponsringsmodell.53  

 

▪ Personlig koppling: Att företag valde att sponsra idrottsklubbar med anledning av ett 

personligt intresse var ett vanligt förekommande fenomen förr i tiden. Någon som kände 

någon eller till exempel en företagsledare vilken sponsrade sitt favoritlag i ishockey. Idag är 

dock sponsring ofta ett resultat av en genomtänkt analys från företagets sida. Vi är 

intresserade av att undersöka om en personlig koppling till AIK Fotboll har påverkat valet av 

sponsringsobjekt.  

 

1.4.4 Avslutande kommentar 

Förutom de variabler som här medtagits finns ytterligare ett antal tänkbara. Associationer och 

kommunikation har vi valt att inte ta med då vår uppfattning är att dessa är företeelser vilka 

genomsyrar hela begreppet sponsring. Att företag associeras med den sponsrade klubben kan 

generera nya marknadsandelar. Associationer är byggstenar som skapar ett företags image. 

Genom att låta sitt företag associeras med ett sport- eller ett kulturellt event kan de positionera 

sitt varumärke i en tillfredställande miljö.54 Något bör också sägas för att förtydliga syftet 

med analysramen. Vi har för avsikt att med hjälp av dessa variabler försöka besvara några av 

uppsatsens frågeställningar. För att på något sätt kunna mäta dess betydelse har vi valt att 

bedöma dem i motsatsparen mer eller mindre betydelsefull för de intervjuade företagen.  

 
 

 

 
                                                 
53 Grönkvist, s. 54 
54 Kitchen  & De Pelsmacker, s. 98 
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1.5 Metod 

1.5.1 Urval 

I samverkan med uppsatsens uppdragsgivare, AIK Fotboll, diskuterades urvalet för 

intervjuerna. AIK Fotboll är en av de föreningar i Sverige som just nu är på frammarsch och 

ledande inom kommersialiseringen av fotbollen i landet varför vi ansåg klubben vara lämpat 

som undersökningsobjekt. Att valet föll på AIK Fotboll var dessutom av praktiska skäl, vi har 

båda personliga kopplingar till klubben vilket underlättade genomförandet av 

undersökningen.  Med analysramens variabler i åtanke valde vi att primärt studera de företag 

som är AIK Fotbolls huvudsponsorer. Dessa är idag fem till antalet. För att fördjupa studien 

ytterligare genomfördes dessutom en intervju med en sponsor vilken inte kan räknas till den 

kategorin. I ett tidigt stadium hade vi förhoppningar om att även intervjua de sponsorer som 

avslutat samarbetet med klubben. AIK Fotboll har dock haft väldigt få avhopp under de 

senaste åren. Dessutom kan före detta sponsorers vilja att medverka i studien diskuteras. Av 

dessa skäl har avhoppade sponsorer ej medtagits i undersökningen. 

 

Uppsatsen bygger på åtta intervjuer genomförda i februari samt mars 2006. Uppdragsgivaren 

förmedlade kontaktuppgifterna till 24 företag varpå författarna valde ut åtta potentiella 

respondenter beroende på samarbetsavtalets storlek och ekonomiska karaktär. Av de 

tillfrågade företagen valde sex av dessa att ställa upp på en intervju. Av de två vilka valde att 

inte medverka framhöll den ena av dem anledningen tidsbrist och den andra ville inte ställa 

upp på grund av att företagets policy var att inte diskutera dess sponsringsstrategier. Två av de 

åtta intervjuade representerades av företrädare från uppdragsgivaren, AIK Fotboll. Detta 

gjordes för att se hur företagets arbete förhåller sig till företagens syn på den 

sponsringsverksamhet som bedrivs. Intervjuerna med representanter från AIK Fotboll har 

använts i inledningen och redovisas således inte i resultatet och var nödvändiga då klubben 

inte hade något skrivet om sponsringen inom föreningen. Positivt i sammanhanget och viktigt 

för uppsatsens genomförande var att samtliga av klubbens huvudsponsorer valde att 

medverka.  

 

1.5.2 Datainsamlingsmetoder 

Data samlades in genom djupintervjuer och vi utgick från en ostrukturerad intervjuguide, (se 

bilaga 2). Guiden var utarbetad från undersökningens metodverktyg, analysramen, och 

innehöll bland annat frågor om företagens syn på AIK Fotbolls varumärke. Graden av 
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standardisering var låg vilket innebär att vi tog frågorna i den ordning de passade och lät 

respondenten styra ordningsföljden. Vid en låg grad av standardisering är 

variationsmöjligheterna stora55 varför vi ansåg metoden bäst lämpad för vår undersökning.  

 

Tidigare forskning inhämtades främst från bibliotek i Stockholm efter litteratursökningar i 

diverse databaser, främst Libris (se bilaga 3). Vi valde utifrån vår förkunskap om ämnet ut det 

som vi ansåg vara relevant litteratur sett till studiens syfte och inriktning.  

 

1.5.3 Procedur 

Författarna tog kontakt med samtliga respondenter telefonledes. En av dem önskade få 

frågorna skickade till sig i förväg vilket var en önskan vi tillmötesgick. Anledningen till att vi 

inte handlade på samma sätt vid de övriga intervjuerna var på grund av att vi ville ha så 

spontana svar som möjligt och undvika att respondenten fick tid och möjlighet att förbereda 

sig. Åtta intervjuer genomfördes varav två av dem per telefon. Vid samtliga fysiska intervjuer 

närvarade båda uppsatsförfattarna. Intervjuerna av sponsorerna skedde på en plats de fick 

bestämma själva. Det ledde till att fyra intervjuer ägde rum på respondenternas respektive 

arbetsplatser, och två av dem på AIK Fotbolls kansli beläget i Solna kommun. Intervjuerna 

tog mellan 50 minuter och två timmar.  

 

För att undvika etiska dilemman inleddes varje intervju med en förfrågan rörande 

respondentens anonymitet. Samtliga gav oss sitt samtyckte till att publicera både sitt eget och 

företagets namn. Författarna var även noga med att inledningsvis informera 

intervjupersonerna om undersökningens syfte och omfång. 

 

Vid det första samt det andra intervjutillfället gick bandupptagningen förlorad. På grund av 

tekniska problem togs beslutet att de efterföljande intervjuerna skulle ske med samma 

förutsättningar varför anteckningar då var det enda verktyget. Detta för att risken för fortsatta 

tekniska problem av författarna bedömdes som stor. För att kunna analysera det insamlade 

materialet rensskrevs anteckningarna direkt efter avslutad intervju. En av författarna förde 

intervjun medan den andre antecknade samt noterade kroppsspråk och tonfall hos 

respondenten. Intervjuerna har sedan analyserats för att hitta nyckelord, samband och 

skillnader dem emellan.  

                                                 
55 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 1997) s. 19 
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1.5.4 Databearbetning och tillförlitlighet 

Man kan inom ramen för kvalitativa undersökningsmetoder inhämta sin information på olika 

sätt. Vi ansåg att den som bäst lämpade sig för att besvara studiens syfte var enskilda 

djupintervjuer. Det är även av vikt att föra en diskussion kring uppsatsens mätnoggrannhet, 

reliabiliteten, vilket innebär att olika mätningar av samma slag på samma objekt ska ge 

samma värden.56  

 

Då intervjuerna inte spelades in på band är det en självklarhet att studiens reliabilitet minskar 

något. Författarna samtalade dock efter varje avslutad intervju och tillsammans 

sammanställde dess innehåll. Intervjun testades innan undersökningens början på en 

oberoende person för att se hur väl intervjuguiden förstods och uppfattades av en 

utomstående. För att undvika olika vinklingar och intervjutekniker genomfördes sedan alla 

intervjuer utom en av samma författare. Vid det avvikande tillfället hade en av författarna en 

relation till respondenten och det valda tillvägagångssättet minimerade möjligheterna till 

subjektivitet och egna tolkningar.   

 

För att stärka reliabiliteten tillhandahöll vi till samtliga respondenter efter avslutade intervjuer 

det renskrivna materialet för en kontroll. Detta för att undvika feltolkningar och missförstånd 

av det insamlade materialet. En av dem återkom med förtydligande kommentarer.  

 

Gällande studiens validitet med vilket menas att undersökningens instrument eller fråga ska 

mäta det den är avsedd att mäta57 har vi försökt stärka den genom att intervjua samtliga AIK 

Fotbolls huvudsponsorer för att få en så rättvis bild som möjligt. Genom att dessutom ha 

utarbetat en intervjuguide med tydligt syfte som användes under intervjuerna såg vi till att 

beröra de områden vi avsåg att beröra. 

 

 

 

                                                 
56 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik 2:a upplagan, (Lund: Studentlitteratur, 1996) s. 66  
57 Trost, s. 101 
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2 Resultat 
 

2.1 Presentation av respondenterna  

2.1.1 adidas58

adidas har sponsrat AIK Fotboll AB sedan 1998 och parterna har nyligen kommit överens om 

ett tecknande av ett nytt avtal. adidas sponsrar förutom AIK i Allsvenskan även Djurgårdens 

IF och IFK Göteborg. Företaget har cirka 230 anställda i Norden varav ungefär 100 av dem är 

stationerade i Sverige. Stefan Alvarsson har arbetat inom företaget sedan 1988 och är idag 

Head of Sports Marketing vilket innebär att han bland annat har hand om all företagets 

sponsring i Norden. adidas utvärderar samarbetet med AIK Fotboll genom att undersöka 

varumärkeskännedom hos fansen samt studera försäljningssiffror direkt kopplade till 

licensprodukterna. De försöker dock få en helhetsbild och studera sponsringssamarbetet i ett 

större sammanhang. 

 

2.1.2 Panaxia Security AB 

Panaxia grundades 1993 och är ett företag som är verksamma inom områdena värdetransport 

och kontanthantering. I dagsläget arbetar ungefär 120 vid Panaxia som för tillfället genomgår 

förändringar i ägandestrukturen. Samarbetet med AIK Fotboll har pågått sedan 2000 och de 

klev in som en av huvudsponsorerna i februari 2005. Det existerande avtalet sträcker sig året 

ut. Inom företaget finns det ingen generell sponsringspolicy, mycket på grund av att AIK 

Fotboll är det enda objektet man sponsrar. Peter Johansson tillträdde som marknadschef 

hösten 2005, tidigare hade han en liknande tjänst inom AIK Fotboll där han idag är sportchef 

för klubbens damlag.  

 

2.1.3 Peab 

Peab är ett företag som bedriver bygg- och anläggningsverksamhet i Norden och de har 

kontor över hela Sverige. Koncernen har cirka 11 000 anställda och en omsättning på 25 

miljarder kronor. Sponsringen av AIK Fotboll startade i mars 2006 och avtalet sträcker sig 

över tre år. Huvudskälet med samarbetet är att rekrytera personal till byggbranschen. 

Företaget har en tydlig sponsringspolicy vilken är starkt kopplad till idrotten. De vill vara det 

företag som bygger flest idrottsanläggningar men även vara med och bygga upp och stötta 

                                                 
58 Enligt adidas stavas företagsnamnet alltid med litet a.  
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idrotten genom att bidra med ekonomiska medel. Mats Johansson är företagets 

personaldirektör och ansvarar tillsammans med Peabs sponsringsteam för tecknanden av 

samarbetsavtal.   

 

2.1.4 Smiths Bil  

Smiths Bil grundades 1984 och är ett familjeföretag med 17 anställda. Verksamheten är 

försäljning av bilar med märket Nissan. Sponsringen av AIK har pågått sedan 1988 och 

huvudsponsorskapet av föreningens fotbolls- och hockeyverksamhet startade säsongen 

2001/2002. Företagets sponsringspolicy är att avtalet ska bygga på ett samarbete vilket gagnar 

samtliga parter och strategin är att via idrotten nå bredden –främst via direktreklam och 

sponsring. Ronnie Smith är verkställande direktör på företaget och även styrelsemedlem i 

AIK Fotboll AB.  

 

2.1.5 SONY 

SONY som tillhandahåller konsumentteknologi har i Sverige 70 anställda och omsätter 

ungefär 1.6 miljarder kronor. De startade sin sponsring av AIK Fotboll 2004 och skriver 

kontrakt på ett år i taget. Mikael Hagman som själv är AIK:are är verkställande direktör på 

företaget.  

 

2.1.6 Åbro 

Åbro är ett traditionstyngt företag i bryggeribranschen och grundades redan 1856. De har idag 

260 anställda och en omsättning på 547 miljoner kronor. Åbro har sponsrat AIK sedan 1993 

och man sponsrar inte endast fotbollen inom klubben utan även andra idrotter, bland annat 

ishockey och innebandy. Henrik Dunge är verkställande direktör på företaget och även 

aktieägare samt styrelsemedlem i AIK Fotboll AB samt i Agent 03 vilket är bolaget som äger 

rättigheterna till flera av klubbens spelare.  

 

Samtliga respondenter kommer i följande resultatredovisning att benämnas med 

företagsnamnet.  
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2.2 Resultat av analysramen  

2.2.1 Varumärket AIK 

Under intervjun med Smiths Bil sades ”det är stort att kunna förknippas med ett så stort 

varumärke som AIK, ett emblem som syns ofta och överallt”. AIK:s varumärke är ett viktigt 

inslag i sponsringen enligt samtliga sponsorer, men dess betydelse varierar dem emellan. 

SONY är i sig ett mycket starkt varumärke och har inte samma behov av att rida på den 

uppmärksamhet varumärket AIK Fotboll genererar. Det samma gäller adidas som är ett större 

och mer välkänt varumärke än AIK, men trots det anser att AIK:s starka varumärke är en 

bidragande faktor till varför man valt dem som sponsringsobjekt. För de övriga sponsorerna 

betyder möjligheten att förknippas med klubben mycket mer; det bidrar till att allmänhetens 

kännedom om dem ökar vilket är av stor vikt och gagnar företagets verksamhet.    

 

SONY påpekar i dessa sammanhang att företaget gärna förknippas med 

ungdomsverksamheten som bedrivs i föreningen. Värderingarna som där implementeras 

representerar något bra de vill vara en del av. De anser att positivism är något AIK Fotboll i 

en större utsträckning bör arbeta med att bygga in i klubbens varumärke. Även Åbro påpekar 

att samarbetet med AIK Fotboll skulle utvecklas och förbättras om varumärket stärktes 

ytterligare och menar att detta bland annat kan göras genom ett målmedvetet arbete att nå ut 

till en större och bredare massa. Detta är en åsikt Åbro delar med flera av de övriga 

sponsorerna.  

 

Peab anser att varumärket spelar en betydande roll. Deras egna vilar på de fyra hörnstenarna 

personlig, utvecklande, pålitlig och jordnära. Tillsammans ska dessa symbolisera det 

engagemang företagets varumärke representerar. För dem är det viktigt att även 

idrottsklubbarna de sponsrar har varumärken som kan förknippas med dessa, något de anser 

att AIK Fotboll gör.    

 

▪ Ekonomi: Respondenterna uttryckte alla att en ekonomi i balans är önskvärt vid ett 

sponsringssamarbete. adidas menade att den har en viss betydelse men poängterade att de ser 

samarbetet som något långsiktigt varför en sämre ekonomi inte skulle vara ett primärt skäl till 

att avbryta sponsringen. En liknande syn uppvisar Smiths Bil: ”väljer man som sponsor att 

hoppa av på grund av klubbens dåliga ekonomi förlorar man trovärdighet och någon 

medgångssponsor är vi inte” och betonar att ekonomin är ett viktigt inslag men inte 
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avgörande för om sponsringen ska föreligga eller inte. Denna uppfattning delar de med SONY 

och Panaxia. 

 

Peab verkar inom en bransch där det ryktas om svarta pengar och för dem är inte ekonomin 

som sådan en viktig parameter, men däremot att handhavandet av de monetära medlen sker på 

ett korrekt och laglydigt sätt. Ekonomin är annars inte väsentlig så länge klubbens herrlag 

klarar av att spela i Allsvenskan. 

 

Åbro ser helst att objektet de sponsrar har en stabil ekonomisk situation. De är dock medvetna 

om att ekonomin är föränderlig och något som kan se olika ut från år till år.  

 

▪ Organisationsstruktur och ledning: Av intervjuerna framgår att organisationens 

utformning är av mindre betydelse vid en sponsring av AIK Fotboll. Av annan åsikt var dock 

adidas och Peab. adidas påpekar att det är viktigt sett ur ett marknadsperspektiv; en trygg 

ledning som arbetar på lång sikt anser de påverkar samarbetet positivt. En föränderlig 

organisation kan få konsekvenser för visionen vilket drabbar långsiktigheten men även 

trovärdigheten för klubbens varumärke.  

 

Peab ser gärna att det inom AIK Fotboll finns starka ledare som tar ställning för de områden 

vilka kan härledas till idrotten. En ledare som inte tar ställning kring exempelvis 

supporterproblematiken kan till och med resultera i ett avbrutet samarbete. Frågor som rör 

ledningens privatliv är dock av mindre betydelse.  

 

▪ Supportrar: AIK Fotbolls supportrar och beteendet de uppvisar påverkar i hög grad 

samarbetet. Samtliga sponsorer anser att det är en viktig variabel att ta hänsyn till. De är alla 

noga med att framhäva hur viktigt det är att AIK Fotboll tar ställning och synligt arbetar med 

att förebygga att fotbollsrelaterat våld inte förkommer i sammanhang knutna till klubbens 

verksamhet. Panaxia menar att det även är viktigt att sponsorerna blir informerade om vad 

klubben gör då det vid negativa händelser kopplade till klubbens supportrar förekommer att 

man måste förklara för anställda och kunder varför man trots det väljer att sponsra AIK 

Fotboll. SONY poängterade hur viktig supporterfrågorna är: ”Vi vill inte förknippas med 

något smutsigt.”  
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När AIK Fotbolls herrlag åkte ur Allsvenskan 2004 ställde adidas tre krav på klubben för att 

ett fortsatt samarbete skulle komma till stånd. Ett av dem var att klubben skulle uppvisa en 

handlingsplan för det preventiva arbetet mot läktarvåld och bråkande fans. Även Peab ställer 

krav på att AIK Fotboll aktivt ska ta ställning i supporterfrågor och detta finns även med som 

en klausul i avtalet.    

 

I dessa sammanhang är inte all publicitet bra publicitet hävdade Åbro som själva tar ett stort 

ansvar i frågan genom att kontinuerligt föra en dialog med representanter för AIK:s 

supporterförening Black Army.   

 

Smiths Bil ville framhäva det positiva med de lojala fansen klubben faktiskt har, och menar 

att det är alldeles för lätt att generalisera och sätta samma etikett på alla supportrar. De 

påpekade dessutom att det i allra högsta grad är en polisiär fråga och inget AIK Fotboll 

ensamma kan motverka.  

 

▪ Media: Vikten av att AIK Fotboll figurerar ofta och mycket i media framgår tydligt under 

intervjuarna. De tillfrågade företagen ser alla positivt på utrymmet klubben där ges. Två av 

dem, Åbro och Smiths Bil, framhäver dessutom att antalet spaltmetrar är något som mäts när 

samarbetet ska utvärderas.  

 

Även om det är positivt att AIK Fotboll syns mycket i media vill adidas inte förknippas de 

gånger det är något negativt som speglas. Företaget är av den uppfattningen att mediefrågan 

är något AIK Fotboll bör arbeta mer med och utveckla men litar trots det på den bild och 

version av en företeelse som AIK Fotboll själva förmedlar.  

 

Panaxia är ett relativt ungt företag som dessutom verkar i en bransch få har någon vetskap 

om. För dem är all form av medieutrymme positivt och förhoppningsvis bidragande till att 

allmänhetens kännedom om företaget ökar.  

 

Hur AIK Fotboll framställs i media spelar mindre roll för SONY och Peab än för de övriga 

företagen.    
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2.2.2 Motprestation 

Motprestation är något som har utvecklats under senare års arbete med sponsring och även 

AIK Fotboll erbjuder aktivt utbyte i form av motprestation till sina sponsorer. Resultatet visar 

att motprestation inte är särskilt betydelsefullt hos vissa sponsorer, skillnaden var stor bland 

sponsorernas inställning till variabeln. För sponsorer som Smiths Bil, Åbro och SONY som 

har specifika produkter i sitt sortiment är motprestation mer betydelsefullt eftersom AIK 

Fotboll i sin verksamhet kan använda eller sälja dessa. adidas och Panaxia ansåg att 

motprestation i allmänhet var mindre viktigt.  

 

Peab, vilken är ny sponsor, har en förhoppning om att samarbetet med AIK Fotboll ska 

resultera i fullgoda motprestationer. 

 

▪ Exponering: Exponering som anses vara den vanligaste typen av motprestation hade 

allmänt stor betydelse bland sponsorerna. SONY ansåg att exponering var en viktig del i 

samarbetsavtalet och en möjlighet att positionera sina produkter. adidas tyckte i stället att 

”exponering är endast grädde på moset”. Detta förtydligades med förklaringen att adidas är 

intresserade av arenareklam men att det inte är primärt. De har i sig själva ett starkt 

varumärke och är av den orsaken är inte beroende av AIK Fotboll just via exponering; 

möjligen vid tillfälliga kampanjer när till exempel en ny skomodell ska lanseras.   

 

För Panaxia är exponering i media huvudsyftet med samarbetsavtalet eftersom dess målgrupp 

inte går på matcherna. Åbro ser exponeringen som en möjlighet till reklam och deras 

placering av logotypen på matchtröjorna är väldigt viktig. Likaså att dryckessortimentet 

exponeras i alla de sammanhang det är möjligt. Under en presskonferens är det för Åbro 

viktigt att AIK Fotboll endast använder och framhäver deras produkter, något de anser att det 

tyvärr slarvas med ”AIK bör vara mer noggrann och värna om sina sponsorer”.  I framtiden 

har Åbro en förhoppning om en större exponeringsyta vad det gäller kläd- och arenareklam, 

och en önskan om att få vara den enda sponsorn som pryder matchtröjan.  

 

För Peab är exponering den allra viktigaste motprestationen då syftet med företagets 

sponsring är att rekrytera fler personer till byggbranschen. Det är i just exponering Peab har 

en möjlighet att nå ut till dessa målgrupper. Exponeringen sker på tröjan, Råsunda stadion, 

Skytteholms IP, ungdomslag, damlag, matchprogram och i media. 
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Smiths Bil är en regional bilhandlare med en förhållandevis liten kundkrets och för dem är 

exponering tillsammans med AIK Fotboll av stor betydelse både i sökandet efter nya kunder 

och i kvarhållandet av befintliga.  

 

▪ Försäljning och sales promotion: Samarbetsavtal innehåller möjligheter till 

direktförsäljning och olika försäljningsstrategier, och det är något som förekommer även i de 

avtal AIK Fotboll har med sina sponsorer. Resultatet av vår undersökning visar dock att den 

möjligheten varken används eller utvecklas i flera av avtalen. De flesta sponsorerna var dock 

positiva till försäljning eller sales promotion och såg variabeln som mer betydelsefull.  

 

adidas ser sponsringen som en försäljningsmöjlighet; en viktig del i dess marknadsmix och 

dessutom ett värdefullt kommunikationsverktyg. Souvenirbutiken i AIK:s regi belägen i Solna 

hade kunnat vara en bra återförsäljare till dess produkter men ”samarbetet har knakat lite”. 

Detta är något adidas önskar utveckla tillsammans med AIK Fotboll. De ser framförallt 

möjligheter med business to business men även med försäljning direkt till supportrarna.  

Panaxia var av en annan uppfattning beroende på olika anledningar. Panaxia har ingen direkt 

målgrupp på AIK:s fotbollsmatcher och ser sin sponsring främst som en möjlighet att synas.  

Smiths Bil har ingen försäljning på arenan, men ser samarbetet med AIK Fotboll som ett led i 

marknadsföringen och målet är att försäljningen bland AIK:s supportrar ska öka. SONY anser 

att sponsringen av AIK Fotboll kan exponera varumärket Playstation samt öka försäljningen 

bland den yngre målgruppen.  

 

Smiths Bil utnyttjar klubbens kund- och mailregister och kan via AIK:s hemsida nå ut med 

erbjudanden och tillfälliga kampanjer. Åbro hade utnyttjat möjligheterna till sales promotion 

om det var genomförbart, men med anledning av Sveriges lagar kring alkoholreklam är detta 

idag inte det. De använder sig dock av vanlig försäljning och produkterna de tillhandahåller 

används genomgående i AIK:s dryckessortiment. Åbro ser gärna att AIK Fotboll utvecklar sin 

försäljning ytterligare och otaliga möjligheter skulle ges om AIK Fotboll skulle äga sin egen 

arena. Detta menar Åbro skulle skapa fler möjligheter för alla klubbens sponsorer. 

 

För att öka företagens försäljning internt inom klubben påvisar tre av de intervjuade företagen 

betydelsen av att AIK Fotboll informerar sina spelare, ledare och övriga anställda om vilka 

företag man samarbetar med samt vilka produkter dessa tillhandahåller. Idag görs inte detta på 

ett tillfredställande sätt; ”… åt helsike för dåligt…” anser bland annat Panaxia och menar att 

 29



denna information är en förutsättning för att spelare ska kunna agera ambassadörer för 

sponsorerna och på ett naturligt sätt välja deras produkter framför andras inom samma 

produktkategori. De är dock noga med att poängtera att det krävs ett större engagemang och 

ansvarstagande även från sponsorns sida för att detta ska fungera optimalt. Smiths Bil är av 

den åsikten att det ska vara naturligt för en AIK:are att dricka Åbros öl, använda datorer från 

SONY, köra bilar av märket Nissan etc. Detta fungerar enligt dem inte bra idag men skulle 

vara mycket enkelt för klubben att åtgärda.   

 

För Peab är varken sales promotion eller försäljning aktuellt eftersom företagets verksamhet 

ej vänder sig till konsumenter.  

 

▪ Branschexklusivitet: Vår undersökning visar att branschexklusivitet är en förutsättning för 

att ett samarbete ska inledas. Samtliga sponsorer ansåg att det var mycket betydelsefullt. 

Panaxia har inte branschexklusivitet skrivet i avtalet men ser detta som en självklar muntlig 

överenskommelse. Om ett företag som Securitas skulle skriva ett samarbetsavtal med AIK 

Fotboll skulle detta inte accepteras av Panaxia.  

 

För Åbro är branschexklusivitet inskrivet i avtalet och en förutsättning för samarbetet, så även 

för Peab. adidas ser det som otänkbart och förödande för samarbetet om en annan kläd- och 

skoleverantör skulle ingå i sponsorskaran. Företaget vill uppnå en tydlig enskild positionering 

och tydligheten försämras om märken från liknande produktkategorier skulle förekomma i 

samma sammanhang. Vilka de övriga sponsorerna från andra branscher är spelar mindre roll. 

Något som dock talar mot det är då adidas säger att ”sponsorfamiljen bakom en klubb talar 

lite om vilken klubben är”. Många sponsorer är enligt dem mindre exklusivt varför man helst 

ser ett färre antal huvudsponsorer, något som påverkar genomslagskraften. De skulle gärna se 

AIK Fotboll med endast en sponsor på tröjan vilket skulle resultera i att även tröjmärket fick 

större genomslagskraft. adidas anser dessutom att den tid och det arbete som läggs på 60 

mindre sponsorer skulle kunna läggas på 10 större för att optimera samarbetet.  

 

▪ Evenemang: Intervjuerna har visat att fyra av sex sponsorer anser att gemensamma 

evenemang är mindre betydelsefullt. Att AIK Fotboll samarbetade med Åbro under Rhapsody 

in Rock förra sommaren visar dock att det existerar. Endast Åbro och Smiths Bil ansåg att 

evenemang tillsammans med AIK Fotboll är något som kan utveckla både samarbetet och den 

egna försäljningen. Smiths Bil använder ofta spelare från klubbens herrlag under kortare 
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kampanjer. Kunder erbjuds då dels att provköra en ny bil men även att få autografer och träffa 

dem. Detta ger en stor genomslagskraft och är enligt Smiths Bil mycket uppskattat.  

 

adidas ansåg att det är mer värt att satsa på egna adidasevenemang. Företaget har dock även 

de använt sig av spelare ur AIK Fotbolls herrlag vid vissa aktiviteter då syftet varit att locka 

externa intressenter med hjälp av statusen från dessa spelare. adidas genomför idag marknads- 

och säljaktiviteter tillsammans med AIK Fotboll. Den senaste är lanseringskampanjen av 

2006 års matchtröja, ”Black is Back”. Eftersom adidas besitter en stor kompetens inom dessa 

områden bör fler aktiviteter kunna genomföras.  

 

Avtalet mellan AIK Fotboll och Peab är nytecknat och inga gemensamma evenemang har 

hittills inte genomförts. Peab ser dock detta som ett område att utveckla. 

 

2.2.3 Nätverk 

Vi bedömer nätverk som helhet som betydelsefullt för de intervjuade, även om detta är något 

som skiljer sig åt mellan de stora och de mindre sponsrade företagen.  

 

adidas och SONY vilka är internationella storföretag tycker att de nätverksmöjligheter som 

ges i samband med samarbetet med AIK Fotboll, både internt och externt, spelar mindre roll. 

På grund av deras storlek är de inte lika beroende av vare sig nätverkande med andra företag 

eller situationer vilka syftar till att fördjupa det sociala utbytet. De övriga respondenterna var 

dock positiva till detta.  

 

▪ Socialt utbyte: Vikten av ett socialt utbyte i samband med sponsringen av AIK Fotboll 

varierar respondenterna emellan. Det är en stor del på Smiths Bil där alla anställda utom en är 

AIK:are. De går gemensamt och tittar på AIK:s matcher tillsammans med sina familjer och 

klubben är ett stort samtalsämne på kontoret. Företaget använder också matcherna på Råsunda 

till att bjuda in kunder, det är den enda representationsformen man använder sig av. Fördelen 

anser de vara möjligheten att träffa människor de annars inte skulle träffa. Att se en 

fotbollsmatch är dessutom något man anser de allra flesta uppskattar och ser som en rolig och 

spännande händelse. Av liknande uppfattning är Åbro som även de framhäver AIK Fotbolls 

matcher som en utmärkt representationsform; det är tidsbegränsat, har enkla regler och det 

flesta kan en del om idrotten fotboll. Det har flera gånger inträffat att busslaster med anställda 
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från kontoret i Vimmerby åker till Stockholm för att gemensamt se klubben de sponsrar. Att 

besöka AIK:s fotbollsmatcher tillsammans med personalen är även något Panaxia gör, men 

för övrigt ser de inte det sociala utbytet som något betydelsefullt. 

 

SONY har i representationsfrågan en annan åsikt. De menar att AIK bör ”piffa upp och 

utveckla sin representationsdel” för att det för dem ska vara intressant att bjuda med sig sina 

kunder till matcherna.  

 

Den sociala aspekten kan anta olika former. På adidas implementeras idrottens värderingar i 

företaget på ett tydligt sätt och man ser på sin organisation som ett fotbollslag; vilka gör 

målen och vilka ska slå de målgivande passningarna? I dagsläget arbetar de med ett projekt, 

”Live the brand”, vilket syftar till att förstärka de anställdas känsla för varumärket genom att 

arbeta med begrepp som teamkänsla, attityd och målbild. Detta är dock på företagets eget 

initiativ varför det sociala utbytet med just AIK Fotboll är mindre betydande. 

 

Peab ser potential att genom att sponsra AIK Fotboll utveckla det sociala utbytet, men det är 

inget man tog i beaktning när avtalet skrevs.  

 

▪ Affärsrelationer: ”… och då rider vi lite på deras varumärke, självklart…”  

 

Föregående citat är hämtat från intervjun med Panaxia och speglar betydelsen av att synas 

tillsammans med de övriga sponsorerna. För dem är det väldigt viktigt med affärsrelationer 

sponsorerna emellan. Detta är dock inte lika viktigt för alla. SONY betonar att denna faktor 

inte är betydelsefull alls med förklaringen att deras varumärke är starkare än AIK:s. För Åbro 

är möjligheten till ömsesidigt utbyte inte lika viktigt som det sociala, men ser det som en 

självklarhet att de övriga sponsorerna använder sig av Åbros produkter. Detta är dock något 

de tror är vanligare bland de mindre företagen som på ett enklare sätt kan dra nytta av 

varandra.  

 

Att använda varandras produkter är en självklarhet för Smiths Bil vilka ser affärsrelationerna 

som en väsentlig del i avtalet, speciellt vad det gäller försäljning. Ett fungerande nätverk 

främjar samarbete och de poängterar hur viktigt det är att själv utnyttja de andra företagen och 

inte endast vänta på att bli utnyttjad.  
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AIK Fotboll själva arbetar med att skapa forum för sponsorerna att träffas, till exempel gavs 

dem i år möjligheten att följa med på herrlagets träningsläger till Portugal. En trevlig tanke 

tyckte Panaxia som dock menade att det är nästintill omöjligt för många att vara borta under 

en hel vecka. Kortare sponsorträffar är enligt dem därför att föredra.  

 

adidas har inte någon nära relation till AIK Fotbolls övriga sponsorer, men ser möjligheter att 

utveckla affärsrelationerna företagen emellan. Detta kan generera något positivt för samtliga 

parter, en så kallad win-win-situation. ”En liten sponsor kan också vara en bra partner” 

påpekas i detta sammanhang och med det menar adidas att det inte endast behöver vara den 

innersta kretsen och de största sponsorerna som träffas och gör affärer.  

 

Peab är ett företag som ser stora möjligheter med nätverk mellan sponsorerna, detta eftersom 

de har bra erfarenheter av Nätverket i Malmö. De betalar hellre pengar till ett nätverk skapat 

av en idrottsförening än till nätverk startade av företag vars enda syfte är att tjäna pengar. 

Peab anser att nätverk kan skapa stora möjligheter till business to business. 

 

▪ Personlig koppling: I alla intervjuer diskuterades respondenternas personliga koppling till 

AIK Fotboll samt varför företaget valt att sponsra just dem.   

 

”… ca 80 % hjärta…”  är ett uttalande från Panaxia som karaktäriserar deras syn på det 

personliga engagemanget och förhållandet mellan sponsorerna.    

 

Fyra av de sex tillfrågade hade en stark personlig koppling till klubben. Tre av dem sitter 

dessutom på dubbla stolar i den bemärkelsen att de förutom att respresentera företaget som 

sponsrar även är engagerade i klubbens verksamhet. Detta i form av styrelserepresentanter 

och damlagsansvarig.  

 

Smiths Bil är av den uppfattningen att det i de allra flesta sponsringssituationer finns hjärta 

inblandat; ”… det är väl ungefär 90/10 tror jag…” och menar att företaget självklart måste 

tjäna på samarbetet men att ingången väldigt ofta är personligt relaterad. De tror dock att det 

framgent, och speciellt gällande de riktigt stora företagen, kommer att blir mer vanligt att 

sponsringen av en klubb endast är en del av ett företags noga utvalda affärsstrategi och inte ett 

resultat av någons enskilda intresse. Så är fallet inom Peab som inte har någon personlig 
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koppling till AIK Fotboll utan ser sponsringen som en affärsmässig åtgärd. Peab ansåg dock 

att kopplingen till idrott i sig är viktig. 

 

2.2.4 Summering analysram 

I den tabell som följer redovisas en överblick över samtliga sponsorers inställningar till 

analysramens variabler. Vi har gjort en subjektiv tolkning utifrån intervjuerna och bedömt 

svaren därefter.  För att tvingas till ett ställningstagande valde vi att använda ett motsatspar 

som grund till respektive företags förhållningssätt gentemot variablerna varför inget neutralt 

svar kan anges. Vi har således i tabellen valt att bedöma dem som mer eller mindre 

betydelsefulla för de intervjuade företagen. De som bedömts som mindre är följaktligen inte 

oväsentliga för samarbetet. Viktigt att veta är att antalet plus i tabellen inte är ett mått på hur 

nöjd en sponsor är. Tecknen redogör endast för hur viktig respektive variabel är för 

sponsringssituationen.  

 

Analysramens huvudvariabler, varumärket AIK, motprestation och nätverk, ska ses och 

bedömas separat och är inte en sammanfattning av undervariablerna. En huvudvariabel kan 

därmed bedömas som mer betydelsefull även om samtliga undervariabler bedöms som mindre 

betydelsefulla. Huvudvariabeln nätverk upplevdes av oss som svår att värdera då den på ett 

starkare sätt än de övriga två är beroende av uppfattningarna av undervariablerna.  
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VARIABLER
ANALYSRAM

adidas Panaxia Peab Smiths 
Bil

SONY Åbro

Varumärket AIK + + + + - +
- ekonomi - - - - - -
- organisation och 
ledning + - + - - -
- supportrar + + + - + +
- media - + - + - +
Motprestation - - + + + +
- exponering - + + + + +
- försäljning och sales 
promotion + - - + + +
- branschexklusivitet + + + + + +
- evenemang - - - + - +
Nätverk - + + + - +
- socialt utbyte - - - + - +
- affärsrelationer - + + + - -
- personlig koppling - + - + + +
+ = mer betydelsefull

- = mindre betydelsefull

Tabell 1: Sammanställning av analysram



3 Sammanfattande diskussion 
 

3.1 Resultatdiskussion 
Utifrån resultatet och medföljande tabell kan flera slutsatser dras. Noterbart är att samtliga 

respondenter finner branschexklusivitet som mycket betydelsefullt vid ett samarbete. Det ses 

av dem som en förutsättning för att avtal ens ska komma till stånd. AIK Fotbolls ekonomi är 

däremot en variabel som alla bedömer som mindre betydelsefull. En förklaring som uppgetts 

är att ekonomin inte har någon direkt påverkan på utbytet mellan parterna.  

 

Smiths Bil och Åbro är de företag som ser flest variabler som mer betydelsefulla. De har båda 

sponsrat AIK Fotboll under flera år och det kan vara en av anledningarna till deras positiva 

inställning. Samarbetet har kunnat utvecklas och förbättras över en längre tidsperiod. Under 

den perioden har åsikter och information utbytts och kan ha bidragit till att fler potentiella 

samarbetsområden uppmärksammats. Det kan även vara så att dessa företag är allmänt mer 

positiva till fler delar av samarbetet eftersom deras relation till AIK Fotboll blivit starkare 

med tiden -relationen blir möjligtvis svårare att bryta. Ytterligare en gemensam nämnare 

mellan Åbro och Smiths Bil är den starka personliga kopplingen till AIK Fotboll.  

 

SONY tillsammans med adidas är de enda internationella storföretag som är delaktiga i 

undersökningen. Dessa har bedömt flest variabler som mindre betydelsefulla, något som dock 

inte behöver innebära att de är mindre nöjda med samarbetet. Möjligtvis ser de inte samma 

mervärlden som nationella och regionala företag gör i och med samarbetet med AIK Fotboll. 

Vi anser att detta beror på att de har en klar affärsstrategi med sponsringen och tydligt vet 

vilka områden man valt att satsa på och därmed bedömer som mer betydelsefulla. Syftet med 

samarbetet är primärt att öka konsumentkonsumtionen av dess produkter. Möjligheterna till 

nätverk är för dem inte lika intressant. 

 

Från resultatet kan det konstateras att exponering, tillsammans med branschexklusivitet, ses 

som den mest betydelsefulla motprestationen. De större företagen anser att all exponering är 

positiv men inte avgörande för samarbetet. Exponeringen är för dem något som tillför värde 

och image till varumärket mer än att stärka det som sådant varför man gärna sammankopplas 

med AIK Fotboll och det klubben förmedlar. För de mindre företagen innebär exponeringen 

att de stärker det egna varumärket och dessutom når ut till en större målgrupp.  
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Varumärket spelar en betydande roll och är en starkt bidragande orsak till att varför AIK 

Fotbolls sponsringssituation ser ut som den gör. Klubben har flera sponsorer vilka har varit 

med under en längre period och man har nyligen tecknat avtal med flera nya partners. Vi 

anser att en försvagning av varumärket starkt skulle påverka relationen med befintliga 

sponsorer samt resultera i att viljan att sponsra AIK Fotboll skulle minska. Det skulle således 

försvåra möjligheten till rekryteringen av nya sponsorer, men även bidra till en stagnerande 

utveckling av dagens samarbetsavtal.  

 

Vi kunde efter intervjuerna konstatera att det är stor skillnad mellan de större och mindre 

företagen som sponsrar AIK Fotboll och att varje samarbete i sig är unikt. Inställningarna till, 

och åsikterna om, variablerna varierade.   

 

3.2 Förslag till åtgärder 

3.2.1 Varumärkesbyggande 

AIK Fotboll har idag ett starkt varumärke men för att bli än mer attraktiv på 

sponsormarkanden där hård konkurrens råder är det viktigt att de fortsätter att jobba med sitt 

eget varumärkesbyggande. AIK:s varumärke kan härledas till det mesta inom föreningen. För 

att få ett starkare varumärke och nå en större målgrupp krävs det att AIK Fotboll arbetar med 

alla delar som rör varumärket. Något som attraherar företagen är ungdomsverksamheten och 

genom att utveckla den och sträva efter att bli den förening som har den bästa 

ungdomsverksamheten i landet kan detta väcka uppmärksamhet och vara ett steg närmare ett 

ännu starkare varumärke.  

 

Något som kan stärka varumärket ytterligare är om AIK Fotboll blir en ledande fotbollsklubb 

både på herr- och damsidan.  Detta tror vi dels skulle bidra till ett rykte om AIK Fotboll som 

en jämställd förening där det satsas på båda könen och dels en ökad publicitet i media, båda 

två viktiga steg i varumärkesbyggandet. 

 

Ett annat sätt för AIK Fotboll att vinna marknadsandelar är att själva synas i sammanhang där 

de kan associeras tillsammans med något som genererar goodwill till varumärket. Till 

exempel jobba än mer aktivt mot våld i samhället. AIK Fotboll som klubb kan använda sina 

kunskaper och erfarenheter från arbetet med våldsbenägna supportrar till att försöka minska 

våldet som faktiskt äger rum på landets fotbollsarenor. Detta genom att bland annat föreläsa i 
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skolor och visa sig synliga i andra delar av samhället. De skulle dessutom kunna använda 

fotbollen till något som skänker glädje till utsatta områden i världen, exempelvis genom att 

skapa en fotbollsskola i ett underutvecklat land. Dels för att skapa större medieutrymme och 

skapa en större trovärdighet bland potentiella målgrupper, men även för den goda saken en 

sådan gärning faktiskt innebär.   

 

AIK Fotboll bör även utnyttja sina egna möjligheter till försäljning. Att tillsammans med 

sponsorerna skapa slagkraftiga produkter kan vara ett led i detta. En möjlighet är att använda 

adidas designers för att producera attraktivare produkter. Exempelvis en 

vardagsklädkollektion som på något sätt kan kopplas till AIK. En annan är att öppna en AIK 

bar tillsammans med Åbro där dess dryckessortiment erbjuds. SONY skulle även kunna vara 

delägare och framhäva sina produkter som Playstation och plasma TV-apparater för att göra 

miljön behagligare. Peab skulle förslagsvis vara delaktig i själva byggandet. Detta skulle 

kunna göra AIK Fotboll unika och samtidigt förstärka varumärket. De blir på så sätt bli en 

innovativ förening som tar vara på sina sponsorers kompetens och dess produkter. 

 

Dessa åtgärder tillsammans skulle förhoppningsvis skapa ytterligare ett stort intresse kring 

varumärket AIK och vara orsaker till att de blev Sveriges i särklass mest populära 

fotbollsklubb. En sådan situation skulle dessutom innebära att klubben sitter i en stark 

förhandlingsposition när nya samarbetsavtal ska tecknas.  

 

3.2.2 Unika motprestationer  

Bland en del sponsorer uttrycktes en önskan om att ensam få pryda AIK:s matchtröja. 

Antagligen är det en tanke som även slagit klubbens ledning och förmodligen är det en fråga 

av ekonomisk karaktär. Vad AIK Fotboll bör tänka på i sammanhanget är dock hur mycket 

pengar ett företag är villigt att betala för att få denna önskan tillfredställd. Inom detta område 

finns det sannolikt mycket att arbeta med. Viktigt för AIK Fotbolls utveckling tror vi är viljan 

att vara unika. Att klubben vågar sticka ut och göra sådant som tidigare aldrig gjorts inom 

Fotbollssverige. Vad händer till exempel om man vid varje match har en ny sponsor på 

matchtröjan? Skulle det kanske bidra till en större genomslagskraft för den enskilda sponsorn 

och vad skulle det innebära i kostnader respektive intäkter?   

 

För att ovanstående tankar ska kunna bli verklighet krävs det en trygg och stabil organisation 

där samtliga vet vad som görs och varför. Idag finns det ingen sponsringspolicy inom AIK 
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Fotboll som strävar efter att arbeta långsiktigt. Vi ser det som en nödvändighet att en sådan 

upprättas för att öka tydligheten och ytterligare stärka klubbens profilering. Om klubben vet 

vem de önskar ha som sponsor är det sannolikt lättare att erbjuda en bra samarbetsform.  

 

Ett flertal av de undersökta företagen påtalar vikten av att våga vara annorlunda och skilja sig 

från mängden. Detta är något vi tror mycket på. AIK Fotboll har efter ett antal svåra år, både 

ekonomiskt och sportsligt, rest sig och börjat återuppbyggandet av en stabil organisation. Nu 

finns alla möjligheter att från grunden sätta upp mål och riktlinjer för klubbens sponsrings- 

och marknadsföringsaktiviteter.    

 

3.2.3 Ett nätverk i Solna 

Under intervjuerna uttrycktes en önskan om ett bättre fungerade nätverk bland sponsorerna. 

Vi är av den uppfattningen att AIK Fotboll bör utveckla sitt eget nätverk som idag endast 

består av 22 företag. Eftersom Malmö FF har lyckats väl med sitt Nätverk finns det säkerligen 

möjligheter även för AIK Fotboll. Vi tror dock att det är viktigt att klubben profilerar 

nätverket som Solnas nätverk där den regionala kopplingen har stor betydelse. Detta eftersom 

Stockholm som stad har ett speciellt företagsklimat med företag utspridda över olika regioner 

och kommuner vilket kan göra det svårt att skapa ett nätverk som blir så pass starkt att 

företagen mer eller minde tvingas gå med för att inte förlora affärsrelationer. I och med en 

avgränsning till Solna kan ett sådant nätverk bli en realitet och då kan även AIK Fotboll på ett 

bättre sätt använda den personliga kopplingen som har visats sig vara så betydelsefull vid 

samarbetet. Solna förknippas idag med AIK och vice versa. Företag bör dock inte stängas ute 

på grund av att de inte har en koppling till Solna. Även de har stor betydelse för nätverket 

som med deras medverkan kan bli än mer attraktivt. 

 

Ytterligare en metod för att göra nätverket lockande är att AIK Fotboll erbjuder dess 

medlemmar en tydlig utvärdering och mätning av vad deras sponsring av AIK Fotboll 

genererar för dem. Litteratur inom ämnet har visat att det är viktigt för lyckade 

sponsorprojekt. Kan AIK Fotboll förmedla detta behov och skapa en egen metod för 

utvärdering och mätning av sponsring kan nätverket i det närmaste fungera som en 

förutsättning för att samarbetsavtal ska komma till stånd. Detta leder möjligtvis till att fler 

företag kan tänka sig att betala större summor för ett inträde i nätverket. Intervjuer i 
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undersökningen visar även att företag hellre betalar pengar till ett nätverk bildat av en 

förening än till ett bildat av ett företag för egen vinning. 

 

3.3 Slutsatser 
Vilka fördelar anser sponsorerna att de vinner med sitt samarbete med AIK Fotboll?  

Företagen associeras gärna med AIK Fotboll som är en välkänd klubb i Sverige. De största 

fördelarna är att företagen når fler målgrupper och samtidigt skapas möjlighet att utveckla sitt 

eget varumärke eller tydligare positionera sig till en den image AIK Fotboll förmedlar som en 

av de marknadsledande föreningarna inom svensk fotboll. Sponsorerna kan dessutom genom 

samarbetet utveckla relationer med andra företag som har relation till AIK Fotboll och således 

bedriva affärer emellan dem. Även förutsättningar till ökad försäljning, rekryteringsbehov och 

mervärlden socialt för den anställde är fördelar som utkristalliserats i denna undersökning.  

 

Vilken påverkan anser sponsorerna att AIK: s varumärke har för samarbetet med klubben? 

Studien visar att AIK:s varumärke spelar en stor roll vid ett samarbete med klubben. Dess 

påverkan skiljer sig dock något åt och supportrarnas beteende och massmedias bevakning har 

en större inverkan än klubbens organisatoriska utseende. Många av sponsorerna ansåg att 

varumärket var det AIK Fotboll primärt borde arbeta med för att göra klubben än mer 

attraktiv som sponsorobjekt. Ett starkare varumärke skulle resultera att företagen nådde ut till 

en större målgrupp och ha tydligare imageskapande effekter för AIK som förening. Detta kan 

bidra till att sponsorerna anser det vara värt att satsa större summor i tecknandet av nya 

samarbetsavtal. Det är allmänt vedertaget att pris styrs av efterfrågan. AIK har ett starkt 

varumärke vilket har visats är en avgörande faktor när företagen väljer att gå in med pengar i 

klubben. Branding och sponsring är intimt förknippade och det finns stora möjligheter både 

för den sponsrade, och den som sponsrar, att öka allmänhetens kännedom och ge varumärket 

en självklar plats i konsumentens medvetande.   

 

Anser sponsorerna att samarbetet med AIK Fotboll ger något tillbaka i form av 

motprestationer? 

Svaret på denna fråga är ett klart och entydigt ja. Om inte företagen hade fått något tillbaka av 

AIK Fotboll hade inte samarbetsavtalen funnits idag. Alla sponsorer ser samarbetsavtalen som 

något affärsmässigt trots att vissa har en personlig koppling som ingång. Studien visar att 

exponering är den viktigaste motprestationen för företagen generellt sett. Vår uppfattning är 
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att detta till stor del beror på att den många gånger går att mätas och utvärderas. Andra 

motprestationer som sponsorerna anser de får tillbaka från samarbetet är en möjlighet att 

nätverka med andra företag och ta del av faciliteterna AIK Fotboll kan erbjuda, men kanske 

framför allt att de erbjuds vara branschexklusiva. 

 

Vilka möjligheter ser sponsorerna i det sponsornätverk som skapas bland AIK Fotbolls 

samarbetspartners?   

Viljan att samverka med övriga sponsorer varierar dem emellan. Det flesta av sponsorerna ser 

dock stora möjligheter kring nätverk och anser att detta är något AIK Fotboll bör utveckla och 

bygga vidare på. För att nätverket ska bli mer attraktivt är det väsentligt att AIK Fotboll 

erbjuder företagen tillfällen att träffas och presentera sitt eget syfte med att vara med i 

nätverket. Sponsorerna ser gärna att de genom nätverket kan ta tillvara på varandras 

kompetens och skapa affärsrelationer de annars inte hade lyckats skapa. 

 

Hur anser sponsorerna att rådande samarbetsavtal skulle kunna utvecklas? 

Det befintliga nätverket skulle kunna utvecklas och flera av sponsorerna refererar i detta 

avseende till Nätverket i Malmö. Företagen ser gärna att AIK Fotboll erbjuder forum för 

sponsorerna att där utrymme för dem ges att presentera syftet med sponsringen samt vilka 

produkter de erbjuder som kan vara attraktiva för andra sponsorer att ta del av. Flera av de 

tillfrågade sponsorerna anser även att AIK Fotboll bör satsa mer på de större sponsorerna och 

hitta andra erbjudanden till de mindre.  På detta sätt kan företagens sponsring resultera i en 

större genomslagskraft. Något som inte direkt kan härledas till samarbetsavtalen men dock är 

minst lika viktigt för att dessa ska kunna utvecklas är att AIK Fotboll arbetar med att stärka 

sitt eget varumärke och söka sig till en större målgrupp. Om klubben lyckas med detta 

samtidigt som laget presterar bra på planen blir samarbetsavtalen mer värdefulla för 

sponsorerna.  

 

Avslutningsvis kan därför konstateras att syftet vilket var att analysera hur AIK Fotbolls 

största sponsorer ser på det existerande samarbetet med AIK Fotboll AB uppnåtts. Vi är av 

den uppfattningen att samtliga sponsorer är nöjda, men ser vikten av att det sker en ömsesidig 

utveckling av de befintliga samarbetsavtalen. AIK Fotboll bör arbeta med att: 

 Förstärka varumärket ytterligare  

 Utvidga och förbättra det existerande nätverket av sponsorer 

 Våga vara unika och erbjuda annorlunda motprestationer. 
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3.4 Metoddiskussion 
Vi har i undersökningen identifierat vissa brister. Att bandupptagningen inte fungerade till en 

början försvårade insamlandet av empirin. Detta anser vi löstes på ett tillfredställande sätt och 

frånvaron av bandspelare kan även ha bidragit till respondenternas avslappnade och 

tillmötesgående attityd. Bytet av intervjuare vid ett av tillfällena bör inte ha påverkat studiens 

utgång.  

 

Att endast undersöka de största sponsororena får givetvis konsekvenser för resultatet. Vi 

fattade dock beslutet då AIK Fotbolls mål är att inom några år befinna sig i Sveriges toppskikt 

och dessutom ta steget ut i Europa. För detta krävs ett stort ekonomiskt kapital och det är de 

stora sponsorerna som har dessa finansieringsmöjligheter. Vi erhöll från AIK Fotboll en lista 

över samtliga sponsorer; både huvudsponsorer, samarbetspartners och företag med vilka man 

har så kallade barteravtal59, och tog därefter själva beslutet att främst undersöka de största av 

dem. Möjligen skulle studien trots detta ha kunnat fördjupas med ett antal intervjuer med de 

mindre sponsorerna vilket torde öka möjligheterna att dra generella slutsatser. Antalet 

respondenter hade således kunnat vara flera.  

 

Det är svårt att avgöra vilka konsekvenser vår personliga koppling haft på studiens utförande. 

Vi har varit medvetna om detta och därför varit noggranna med att förhålla oss objektivt till 

respondenterna och dessutom tydligt redogjort för studiens syfte.      

 

3.5 Förslag till fortsatt forskning 
En intressant undersökning skulle vara att jämföra denna studies resultat med andra klubbar 

och dess sponsorer för att undersöka om AIK Fotboll skiljer sig från dem. Är de unika på 

något sätt? Den personliga kopplingen har visat sig vara stark och det hade varit intressant att 

se om det är exceptionellt för AIK Fotboll eller om de flesta sponsringssituationer ser ut på 

liknande sätt. Det hade dessutom varit av värde att närmare undersöka vad den personliga 

kopplingen har för egentlig inverkan på samarbetet och vad det eventuellt får för 

konsekvenser. Detta är något som endast berörts på ytan i vår studie och det hade varit 

givande med en fördjupning inom området. Problematiken med det personliga engagemanget 

leder oss in på hur ett samarbete utvecklas från början till slut. Finns det generella faser 

samtliga avtal genomgår och om så är fallet, vad händer i respektive fas?  

                                                 
59 Med barteravtal menas en överenskommelse om betalning med tjänster eller produkter. 
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Vidare är klubbens önskan och mål med verksamheten att spela fotboll i Europa varför en 

undersökning av Europeiska fotbollsklubbar kan vara ett bra komplement till denna 

undersökning. 

 

Det finns även möjligheter att fördjupa anlysramen vilken ligger till grund för vår studie. Vi 

nämnde inledningsvis att kommunikation och associationer enligt oss är företeelser som 

genomsyrar hela sponsringssituationen. En analysram innehållande de variablerna är en 

potentiell vidareutveckling av undersökningen. Det finns dessutom ett antal variabler vi anser 

skulle vara intressanta att se en liknande studie om, såsom målgrupp, utvärdering och 

uppföljning.  
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partner 
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Mats Löthen Marknadschef Expressen AB Partner 
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Fd Partner 
(SEF) 

Per-Åke Jansson VD Stjärnurmakarna AB Partner 

      
Frans Svanström & Co 
AB Partner 

 

 46



Bilaga 2 – Intervjuguide   
 
Plats:  
Tid:  
Närvarande:  
 
1. Bakgrundsinformation 
 

a. information om företaget 
b. respondentens namn 
c. respondentens titel 

 
2. Hur fungerar samarbetet med AIK? 
 

a. hur länge har det varat? 
b. hur ser framtiden ut? 
c. har ert företag en policy kring sponsring? 

 
3. Varumärket AIK 
 

a. ekonomi   
b. organisationsstruktur och ledning 
c. supportrar 
d. media 
 

4. Motprestation 
 

a. exponering 
b. sales promotion, försäljning 
c. branschexklusivitet 
d. evenemang 
 

5. Nätverk 
 

a. socialt utbyte 
b. affärsrelationer 
c. personlig koppling 

 
6. Hur anser ni att samarbetet kan utvecklas och förbättras? 
 

a. från er sida? 
b. från AIK: s sida? 

 
7. Övriga frågor 

- Hur ser du på framtidens sponsring? Vad kommer att vara de viktigaste 
inslagen i avtalen? 
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Bilaga 3 – Käll- och litteratursökning 

VAD? 

Ämnesord Synonymer 

Sponsring 

Varumärken 

Sales promotion 

Marknadsföring 

Exponering 

 

Sponsring + AIK 

Sponsring + idrott 

Sponsring + samarbetsavtal 

 

VARFÖR?  

Vår studie handlar om hur sponsringssituationen ser ut i AIK Fotboll AB varför vi främst 

utgått från begreppet sponsring i våra sökningar. Eftersom sponsring har en tydlig koppling 

till marknadsföring har vi även sökt på marknadsföringsrelaterade begrepp.  

 

HUR? 

Databas Söksträng Antal träffar 

Iris 

Iris 

Libris 

Libris 

Sport Discus 

Sport Discus 

Sport Discus 

Sponsring 

Sponsring idrott 

Sponsring 

Sponsring idrott* 

Sponsoring 

Sponsoring and soccer 

Spons* and branding 

197 

161 

150 

54 

439 

4 

15 

 

KOMMENTARER:  

Vi fann tidigt relevant litteratur att använda oss av i Iris och Libris. Den litteratur vi valde 

innehöll dessutom många gånger fakta om de marknadsföringsområden vi var intresserade av. 

En önskan hade varit att hitta flera vetenskapliga och akademiska artiklar inom ämnet.  
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	▪ Organisationsstruktur och ledning: Denna aspekt fokuserar på hur AIK Fotbolls organisationsstruktur och ledning är sammansatt och om det på något sätt påverkar samarbetet med sponsorerna. Vi ställer oss frågande till om sponsorerna bryr sig om vilka det är som sitter på de ledande positionerna, hur styrelsen är organiserad samt hur könsfördelningen inom den ser ut.  
	▪ Supportrar: AIK Fotboll har, med svenska mått mätt, en stark supporterkultur. Under det gånga året i Superettan slog man flera publikrekord då laget lockade stora åskådarskaror över hela Sverige. Föreningen har dock, liksom de övriga Stockholmsklubbarna, supporterfalanger och firmor knutna till sig vilka av många betraktas som ligister och bråkmakare. Dessa kan svärta ner klubben och bidra till att varumärket försvagas. Variabeln behöver ett sponsrande företag vara vaksam på och eventuellt ta ställning till. Det fotbollsrelaterade våldet kan därmed vara en riskfaktor när man ingår ett avtal med en fotbollsklubb.  
	▪ Media: Denna variabel beskriver hur media påverkar en sponsringsrelation. Sättet klubben framställs på massmedialt kan få konsekvenser för den sponsrandes inställning. Ett stort utrymme i media ökar exponeringsmöjligheterna för sponsorn. Detta kan dock vara både på gott och på ont. Negativ publicitet påverkar även det de samarbetande företagen som av självklara skäl förknippas med laget de sponsrar. 
	▪ Exponering: ”Att synas på Sveriges Nationalarena är ett utmärkt sätt att exponera sitt varumärke/produkt”   
	▪ Försäljning och sales promotion: Sponsring kan användas för direktförsäljning. Ett exempel på detta är då Telia skrev avtal med Friidrotts-VM 1996 och parallellt ett leverantörsavtal med arrangören avseende all teleutrustning och alla teletjänster under mästerskapet.  Ett annat exempel är de sportmärkesleverantörer vilka blir officiella leverantörer av sportkläder och andra produkter till de förbund och föreningar de sponsrar. 
	▪ Branschexklusivitet: Uno Grönqvist anser att nyckelmotivet ofta är förbisett i sponsring. Det hänger samman med branschexklusivitet. Vid evenemang förekommer som regel bara ett företag i varje bransch och detta kan vara skäl nog för att sponsra det. Idag är det vanligt förekommande att det i avtalen, på det sponsrade företagets begäran, bestäms om andra aktörer inom samma bransch tillåts sponsra samma idrottsklubb eller inte. Sponsorerna bör kräva branschexklusivitet som ett konkurrensmedel och ett sätt att stänga andra företag ute och därmed få större genomslagskraft. Vid huvudsponsorskap förekommer det dessutom att huvudsponsorn får rättigheter att vara med och bestämma vilka de övriga sponsorer till klubben ska och bör vara.   
	▪ Evenemang: Gemensamma evenemang inom idrottssponsring är vanliga då flera av de sponsrade idrottsklubbarna äger, eller har tillgång till, arenor anpassade för ändamålet. Det kan därmed ses som en motprestation att genomföra samarrangemang med den idrottsklubb man sponsrar. Inte endast externt utan även internt inom företaget vilket kan använda arenan till kundmöten, personalfester etcetera.    
	▪ Socialt utbyte: Socialt utbyte syftar i detta hänseende till de situationer då sponsorerna har ett utbyte av varandra på ett mer personligt plan. Detta torde vara vanligt, i synnerhet i samband med idrottssponsring då de sponsrande företagen eventuellt förenas av ett intresse för klubben alternativt för idrotten. AIK Fotboll kan med hjälp av sin hemmaarena Råsunda erbjuda faciliteter såsom VIP-lounger och i anslutning till arenans restaurang ges möjligheter till middagar och sponsorträffar.  
	▪ Affärsrelationer: Denna variabel definieras av oss som ett slags nätverk av potentiella affärskontakter. Möjligheter finns således till affärsuppgörelser mellan sponsorer. Ett klimat där värdefulla kontakter för den egna verksamheten kan skapas och upprätthållas. Kan det till och med vara så att ett företag väljer att gå in och sponsra ett objekt med det primära syftet att närma sig ett annat sponsrande företag?  
	▪ Personlig koppling: Att företag valde att sponsra idrottsklubbar med anledning av ett personligt intresse var ett vanligt förekommande fenomen förr i tiden. Någon som kände någon eller till exempel en företagsledare vilken sponsrade sitt favoritlag i ishockey. Idag är dock sponsring ofta ett resultat av en genomtänkt analys från företagets sida. Vi är intresserade av att undersöka om en personlig koppling till AIK Fotboll har påverkat valet av sponsringsobjekt.  

