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Det har varit väldigt intressant att jobba med denna C-uppsats. 

Från början hade vi förutfattade bilder om hur sponsringssamarbeten fungerar. 
Efter hårt och roligt arbete har vi fått en djupare förståelse. 

Denna förståelse har gett oss en annorlunda syn på sponsring. 
Förutom de punkter vi belyst i vårt arbete, upplever vi vissa tomrum. 

Vi hoppas att det inspirerar till vidare forskning. 
 

Vi vill först och främst tacka Thomas Rundqvist marknadschef Färjestad BK. 
Tack för all hjälp vi fått. 

Självklart vill vi även tacka alla företagare som tagit sig tid och ställt upp. 
Vi är tacksamma att Ni har ställt upp på intervjuer och gett underlag till uppsatsen. 

Utan Er hade denna uppsats varit omöjlig att genomföra. 
 

Vi vill också tacka vår handledare Patrik Gottfridsson som bidragit med goda råd. 
Slutligen vill vi även passa på och tacka våra nära och kära för stödet under denna 

skrivperiod. 
 

Karlstad januari 2006 
 
 

Sara Eriksson 
Labrini Stavrekas 



Sammanfattning 
 
I dagens samhälle har det blivit allt viktigare för idrottsklubbar att få finansiärer utifrån. 
De ekonomiska kraven på klubbarna för att kunna överleva har på senare tid blivit större 
och därför utgör sponsring en allt större och viktigare del av idrottsklubbars ekonomi. För 
att ett hockeylag ska få spela i elitserien måste en elitlicens uppfyllas. Elitlicensen 
innebär bestämmelser om att ett lag som sportsligt kvalificerat sig för elitserien därutöver 
ska uppfylla vissa angivna krav på ekonomisk stabillitet, god organisation, 
ungdomsverksamhet och arenakapacitet. Uppfylls inte elitlicensen får laget inte spela i 
högsta divisionen trots att klubben rent sportsligt skulle klara av detta.  
 
Utvecklandet av sponsringen har gynnats av att dagens företag inte längre kan konkurrera 
enbart med pris och produkt. Det räcker inte att bara sälja produkten utan det är viktigt 
för organisationen att bygga upp ett förtroende med kunderna. Det är därför viktigt för 
företag att knyta sina produkter till något för att konkurrera bättre. Sponsring kan vara ett 
sätt för företagen att skapa en fördel gentemot konkurrenter vid affärsuppgörelser. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka sponsringen av Färjestad BK och få en 
förståelse för hur idrottsklubben jobbar med sponsringen. Vi vill även undersöka 
samarbetet mellan idrottsklubben och företagen som sponsrar.  
 
Vi har samlat in vår empiri genom intervjuer. Intervjuerna genomfördes via telefon och 
via besök på företagen. En intervju genomfördes även via mail. 
 
Vi har kunnat dra slutsatsen att Färjestad BK är ett attraktivt sponsringsobjekt då 
ishockeyklubben har ett gott rykte både organisatorisk och sportsligt. Aktörerna inom 
klubben uppfattas som väldigt trevliga och professionella. Färjestad BK är ett attraktivt 
sponsringsobjekt främst genom att klubben anses ha ett bra anseende och inga skandaler 
förekommer inom organisationen. 
 
Beroende på vilka mål och motiv företagen har med sponsringen ställer de olika krav på 
samarbetet. Det vanligaste motivet till sponsring är exponering av företagen. Alla 
undersökta företag vill förknippas med Färjestad BK då klubben har ett gott anseende. 
Många andra av de intervjuade företagen vill samarbeta med Färjestad BK så det gynnar 
samhället och dess invånare. Det framkommer tydligt att sponsorerna inte skulle gilla om 
Färjestad BK riskerar att skamfila sitt rykte genom till exempel dopingskandaler eller 
liknande. De mindre företagen tenderar att tänka mer med hjärtat.  
 
Sponsringens värde är olika för företagen. Värdet beror på företagens motiv, mål och 
krav med sponsringen. Sponsringen gör att ett företag kan ha en viss fördel gentemot en 
konkurrent i ett affärsutbyte. Sponsring bidrar även till att skapa positiva attityder om det 
egna företaget, att synas med ishockeyklubben ger mycket tillbaka. Att synas med ett 
väletablerat varumärke stärker hela organisationen och bidrar till att gemene man kan få 
en mer positiv bild av företaget. Skapandet av nätverk är den största fördelen med 
sponsringen enligt de undersökta företagen. 
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1. INLEDNING 
I det här kapitlet kommer vi att presentera problemformulering, syfte och avgränsningar 
samt källkritik. Vi kommer även att presentera Färjestad BK. 
 

1.1 Problemformulering 
 
I dagens samhälle har det blivit allt viktigare för idrottsklubbar att få finansiärer utifrån. 
De ekonomiska kraven på klubbarna för att kunna överleva har på senare tid blivit större 
och därför utgör sponsring en allt större och viktigare del av idrottsklubbars ekonomi. För 
att ett hockeylag ska få spela i elitserien måste en elitlicens uppfyllas. Elitlicensen 
innebär bestämmelser om att ett lag som sportsligt kvalificerat sig för elitserien därutöver 
ska uppfylla vissa angivna krav på ekonomisk stabillitet, god organisation, 
ungdomsverksamhet och arenakapacitet. Om inte elitlicensen uppfylls får laget inte 
möjlighet att spela i högsta divisionen trots att klubben rent sportsligt skulle klara av 
detta. (Svenska Ishockeyförbundet) Idrottsföreningarna måste täcka de kostnader som 
förekommer såsom löner etc. I sportvärlden idag tjänar idrottsmän mer och mer pengar 
vilket bidrar till att föreningarna måste täcka allt större lönekostnader. Sponsring är ett 
område där klubbarna kan få in pengar i gengäld mot andra prestationer. Innebörden av 
begreppet sponsring har utvecklats de senaste åren. I början ansågs sponsring vara lika 
med välgörenhet medan det numera förekommer som en del av företags marknadsföring. 
(Grönkvist, 2000) Vi håller med Grönkvist om denna förändring av innebörden 
sponsring. Från att ha varit en välgörenhet anser vi att sponsringen har utvecklats till en 
överenskommelse om ett affärsavtal. I detta affärsavtal tillhandahåller sponsorn den 
sponsrade parten kontanta medel i utbyte mot exponering av företagsnamn, varumärke 
och värderingar. Sponsorn köper alltså en rättighet eller association till 
sponsringsobjektet, detta affärsmässiga samarbete ska vara till ömsesidig nytta för båda 
parter.  
 
Det är inte bara ishockeyklubbarna som gynnas av sponsringen, även företagen som 
sponsrar gynnas då de kan använda sponsringen som ett marknadsföringsverktyg. Inom 
ishockeyn är det inte längre bara arenareklam och exponering av logotyper på 
matchdräkter och i programblad som utnyttjas av företagen som sponsrar utan många har 
gått ett steg längre med att namnge nya arenor. Av de tolv nuvarande elitserielagen spelar 
åtta lag i arenor som namngetts efter företags varumärken. Färjestad BK spelar i Löfbergs 
Lila Arena, Linköping HC i Cloetta Center, HV71 i Kinnarps Arena, Leksand IF i 
Ejendals Arena, Luleå Hockey i Coop Arena, Mora Hockey i FM Mattsson Arena, 
Södertälje SK i AXA Sports Center, Timrå IK i E-ON Arena och snart spelar även 
Brynäs IF i en ny arena med namnet Läkerol Arena. (www.hockeyligan.se) Detta är ett 
tydligt tecken på att allt fler företag använder sig av sponsring som ett strategiskt verktyg 
för att långsiktligt bygga ett starkt varumärke. Färjestad BK och HV71 var först i Sverige 
med denna form av namngivning som har lyft upp idrottssponsringen till en helt annan 
nivå. Detta kan ses som ett resultat av företagens stora satsning på lagen. (Resumé, 
2003:20) 
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Utvecklandet av sponsringen har gynnats av att dagens företag inte längre kan konkurrera 
enbart med pris och produkt. Det räcker inte att bara sälja produkten utan det är viktigt 
för organisationen att bygga upp ett förtroende med kunderna. Det har därför även blivit 
viktigt för företag att knyta sina produkter till något för att konkurrera bättre. Sponsring 
kan vara ett sätt för företagen att skapa en fördel gentemot konkurrenter vid 
affärsuppgörelser. Sponsringen kan även addera ett mervärde till en produkt och kan ge 
företaget möjlighet att bygga upp en trovärdighet runt och ett förtroende för 
verksamheten. Många företag har också sett sponsring som ett alternativt sätt för att få 
exponering. Kraven har förändrats i takt med utvecklingen från välgörenhet till krav på 
ett aktivt och engagerat sponsorskap. (Resumé, 2003:20)  
 
Trots att information finns om ämnet är sponsring ytligt berört i de böcker som finns och 
därför behöver vi få en djupare förståelse för begreppet. Färjestad BK är ledande i landet 
både ekonomiskt och sportsligt. De ligger även ett steg före de övriga konkurrenterna 
organisatoriskt. Många företag vill förknippas med laget då Färjestad BK:s varumärke 
anses som starkast i elitserien. (GP, 2002-11-08) Vad är det som gör Färjestad BK till ett 
attraktivt sponsringsobjekt? Vilka värden skapar sponsringen av Färjestad BK för 
företagen? Och slutligen, vilka krav har parterna på varandra? 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka sponsringen av Färjestad BK och få en 
förståelse för hur idrottsklubben jobbar med sponsringen. Vi vill även undersöka 
samarbetet mellan idrottsklubben och företagen som sponsrar.  
 

1.3 Företagspresentation Färjestad BK 
 
Färjestad Bollklubb drivs som en ideell förening sedan 1932. Klubben äger ett 
fastighetsbolag där arena, träningshall, kansli, souvenirbutiken och i stort sett allt i arenan 
ingår. Fastighetsbolaget är idag ett aktiebolag då det är skattemässigt gynnsamt för 
Färjestad BK. I föreningen sitter alla funktioner såsom marknad, ekonomi, administration 
och de sportsliga delarna. Samma styrelse sitter i Färjestad BK och i fastighetsbolaget 
och det är de som har det yttersta ansvaret. Föreningen livnär sig på biljettintäkter och 
vissa sponsorintäkter samt kioskförsäljning. Tillsammans med laget, massörer och tränare 
är de totalt 80st heltidsanställda i organisationen. Det finns dock fler människor som 
engagerar sig inom klubben men de är inte heltidsanställda, dessa hjälper ofta till i 
samband med matcher till exempel som läktarvärdar, personal och ungdomsledare.  
 
Klubben vill stå för kvalitet och framgång. Framtida ledare formas i organisationen och 
de har hög målsättning varje år. Kvaliteten ska vara hög på den sportsliga verksamheten, i 
organisationen och personalen samt mot kunder och partners. Färjestad vill även rikta sig 
till alla målgrupper där alla ska ha råd att gå på hockey. Sponsorstrategin är nöjda kunder. 
Organisationen ska skapa intäkter och ha nöjda partners. Färjestad BK:s vision och mål är 
att skapa en tillväxt med tio procent per år. De ska skapa nya möjligheter till exponering 
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och öka nationell införsäljning. Verksamheten ska långsiktligt skapa ett resultatmål på 
fem procent per år.  
 
Ishockeylaget har varit i 17 finaler och tagit sex stycken SM-guld. (Internt material från 
Färjestad BK)  

1.4 Disposition 
 
I kapitel 1 presenterar vi problemformulering, syfte och avgränsningar samt källkritik. Vi 
presenterar även Färjestad BK. 
 
I kapitel 2 redogör vi för vilken metod vi använt oss av under arbetets gång. Vi ger också 
en bild över hur vi valt ut intervjuobjekt samt hur insamlingsarbetet och bearbetandet har 
gått tillväga. 
 
I kapitel 3 presenterar vi den teori som vi anser vara nödvändig för att kunna analysera 
vårt insamlade material och som ligger till grund för uppsatsen. Vi beskriver sponsring 
allmänt för att skapa en förståelse för läsaren som inte har så stor tidigare kunskap om 
områden men även för att ge en bild av vilken betydelse av sponsring som finns i denna 
uppsats. 
 
I kapitel 4 beskrivs den empiri som kommit fram under intervjuer. En analys följer efter 
redogörelsen för intervjuerna. 
 
I kapitel 5 drar vi våra slutsatser och diskuterar dessa. 
 
I bilagorna presenterar vi intervjuguiderna som använts vid våra utförda intervjuer. 
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2. METOD 
I det här kapitlet redogör vi för vilken metod som använts när vi samlat in och analyserat 
informationen. Vi ger också en bild över hur vi valt ut intervjuobjekt samt hur 
insamlingsarbetet och bearbetandet har gått tillväga. 

2.1 Undersökningsmetod 
 
Vi vill få reda på varför Färjestad BK är ett attraktivt lag att sponsra, vad företag får ut av 
sponsringen och vilka krav parterna ställer på varandra och då krävs en metod som går 
mer på kärnan av sponsring. Vi har valt att använda oss av den kvalitativa ansatsen 
eftersom vi vill ha en djupare förståelse för vårt undersökta ämne. En kvalitativ metod 
passar oss då undersökningen ska ge en större klarhet i ett oklart ämne. Sponsring är ett 
oklart ämne då ingen större forskning har gjorts tidigare. (Jacobsen, 2002) Vi vill studera 
hur de inblandade människorna uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten. Detta 
är lämpligt eftersom ämnet till stor del handlar om vilka erfarenheter personer har. 
(Backman, 1998) Vi är intresserade av att få fram värden, upplevelser och tolkningar 
inom detta område. Den kvalitativa metoden hjälper oss även att få fram detaljer och det 
unika i undersökningen. Metoden kan även lyfta fram avvikelser vilket kan vara 
spännande och belysa någon ny aspekt inom ämnet då tidigare forskning är relativt liten. 
(Jacobsen, 2002)  
 
Det kvalitativa tillvägagångssättet kännetecknas dessutom av öppenhet vilket gör att 
metoden passar oss. Då en närhet kan uppstå mellan oss som undersöker och den 
undersökta bidrar det till att en djupare förståelse fås fram. Ett förtroende kan uppstå 
mellan respondenten och oss vilket kan bidra till ett bättre samarbete och mer information 
kan ges. En annan fördel med den kvalitativa ansatsen är att den är flexibel vilket innebär 
att efterhand som vi samlar in information och bearbetar den kan vi ändra den 
ursprungliga frågeställningen om det skulle behövas. Detta är en möjlighet att utnyttja 
inom den kvalitativa metoden. (ibid.) Då sponsring är ett relativt outforskat ämne är det 
en fördel för oss att kunna ändra frågeställningen under arbetets gång. 
 
Nackdelen med en kvalitativ ansats är att den är väldigt resurskrävande. Varje intervju tar 
lång tid att genomföra och då intervjuerna sker med ett fåtal personer ger det problem 
med representativiteten. Informationen är svår att tolka på grund av att intervjuaren får en 
stor mängd information på en gång. Metoden ger mycket information men den insamlade 
data är ostrukturerad. (ibid.) Trots denna nackdel väljer vi metoden då fördelarna väger 
upp nackdelarna.  
 

2.1.1 Val av datainsamling 
 
Vårt ämne är relativt outforskat och därför ges en djupare förståelse med hjälp av 
intervjuer. Vi valde att använda oss av öppna intervjuer. Detta är lämpligt eftersom 
relativt få enheter undersöks och den enskilda individens tolkning och uppfattning är 
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viktig. (Jacobsen, 2002) Den öppna intervjun gör det möjligt att undersöka och få en 
förståelse för ett fall och genom analysen dra slutsatser. (Lantz, 1994) Den öppna 
intervjun kännetecknas av samtal som i en vanlig dialog mellan undersökare och 
respondent. I den mån det varit genomförbart har vi valt att genomföra intervjuerna 
ansikte mot ansikte. Det idealiska är att träffa intervjupersonerna på plats i deras miljö 
eftersom det är enklare att tolka svaren när ett helhetsintryck kan fås och kroppsspråket 
kan avläsas hos den intervjuade. I de fall då detta inte varit möjligt på grund av 
geografiskt avstånd eller brist på tid hos respondenten har telefonintervjuer eller 
mailintervju använts. (Jacobsen, 2002) Fördelen med besöksintervjuer är även att 
intervjusituationen skapar förtroende mellan intervjuaren och den intervjuade. Nackdelen 
är att det kan vara svårt att ställa känsliga frågor. (Eriksson et al. 2001) 
 
Även om vi använt oss av en öppen intervju har den varit strukturerad till en viss grad. En 
frågelista har använts som vi under samtalets gång bockat av för att kontrollera att vi fått 
den information vi önskat. Under samtalen har en utav oss fört anteckningar. 
Anledningen till att bara en person antecknar är för att den andra ska ha ögonkontakt med 
respondenten. Det finns nackdelar med att anteckna ned svaren och en utav dessa är att 
viss information kan gå förlorad. En annan nackdel är att respondenten kan tänkas bli 
stressad av att en person sitter och antecknar ned svaren. Trots risken att viss information 
kan gå förlorad är detta det bästa tillvägagångssättet för att genomföra en avslappnad 
intervju och för att få det förtroende som vi strävar efter hos respondenterna. 
Anledningen till att inget tekniskt hjälpmedel såsom bandspelare använts är att det finns 
en risk att respondenten blir skeptisk och stel och detta påverkar svaren. (Jacobsen, 2002) 
En bandspelare kan även vara hämmande för vissa personer och det bidrar till att de 
uttalar sig mer försiktigt. (Ejvegård, 2003) 
 
Innan kontakt togs med de utvalda sponsorerna valde vi att göra en inledande intervju 
med Färjestad BK:s marknadschef Thomas Rundqvist. Intervjun genomfördes för att få 
grundläggande information om sponsringen och för att undersöka samt se till att vi 
hamnar på samma nivå som respondenterna när det gäller begrepp som används. Vi 
utförde också en avslutande intervju med Färjestad BK:s marknadschef för att undersöka 
om de resultat vi fått fram stämmer väl överens med klubbens upplevelser av 
sponsringen. De ställda frågorna till Färjestad BK har utformats annorlunda för att belysa 
sponsringen från den sponsrades perspektiv. Sponsorföretagen har däremot fått svara på 
samma frågor för att få fram deras perspektiv angående sponsringen.  

2.2 Urval 
 
Vid användandet av kvalitativ metod blir det problematiskt om ett för stort antal personer 
utfrågas. Det finns en övre gräns på 20 personer och detta antal räcker mer än väl. 
(Jacobsen, 2002) Totalt har elva samtal genomförts varav nio stycken har varit med 
sponsorer och två med Färjestad BK:s marknadschef Thomas Rundqvist. De olika 
sponsorerna delades in i tre kategorier; stora sponsorer, mellanstora sponsorer och små 
sponsorer. Skillnaden i sponsorstorleken ligger i hur mycket pengar företagen går in med 
i Färjestad BK. Ur varje indelning valdes tre företag ut för intervju, detta för att kunna få 
en bredd, finna likheter och skillnader både inom kategorin och mellan dessa.  
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Under arbetets gång har vi tagit hjälp av Thomas Rundqvist. Den hjälp vi erhållit är valet 
av mellanstora sponsorer och små sponsorer samt att vi fått namn och telefonnummer till 
kontaktpersoner i alla de intervjuade företagen. De stora sponsorerna valde vi ut själva 
med fick även där hjälp med kontaktpersoner. Urvalet är icke slumpmässigt då det funnits 
en tanke bakom de utvalda. Hjälpen har varit en stor fördel då vi relativt snabbt kunde ta 
den första kontakten med sponsorerna.  

2.3 Trovärdighetsdiskussion 
 
Reliabilitet och validitet är begrepp som vi kan använda för att beskriva värdet av våra 
intervjuer. Resultaten vi får fram måste vara användbara. En intervju ska möjliggöra 
resultat som är tillräckligt tillförlitliga och giltiga för att de ska kunnas användas och för 
att kunna dra slutsatser. (Lantz, 1994)  

2.3.1 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten anger i hur hög grad resultaten av mätningar påverkas av tillfälligheter och 
hur exakt forskaren mäter det som har för avsikt att mätas. (Andersen, 1998) Reliabilitet 
anger tillförlitligheten av uppsatsen. En fråga som kan ställas för att undersöka 
reliabiliteten är: Kommer samma resultat visas om undersökningen görs igen? (Merriam, 
1997) Vad som kan ha påverkat reliabiliteten är om våra frågor uppfattas som ledande, 
för svåra eller att sponsorerna inte förstått innebörden i våra frågor. Sponsorn kan också 
ha svarat på det sätt som de trott att vi ville. Risken finns att de svarat på ett visst sätt för 
att tillfredsställa oss. Tillförlitligheten är också beroende av eventuell intervjueffekt. Vid 
en intervju är det viktigt att uppträda på ett sådant sätt att den intervjuade inte medvetet 
eller omedvetet tror att forskaren förväntar sig ett visst svar eller att den intervjuade anser 
att frågorna är ledande. (Andersen, 1998)  

2.3.2 Validitet 
 
Validiteten anger uppsatsens giltighet (Ejvegård, 2003). Uppsatsens giltighet syftar på att 
vi som forskare verkligen mäter det som vi avser att mäta. Validitet är det viktigaste 
kravet på ett mätinstrument. Om instrumentet inte mäter det som anses spelar det mindre 
roll om själva mätningen är bra. (Eriksson et al. 2001)  
 
I vårt fall var intervjuguiderna vårt mätinstrument. Vi utformade intervjuguiderna så att 
de stämde överens med vårt syfte. Det är viktigt att frågorna tänkts noga igenom innan 
intervjuerna genomförs. (Andersen, 1998) För att försäkra oss om en hög validitet i 
arbetet gick vi ut och gjorde en förberedande intervju med Thomas Rundqvist, 
marknadschef i Färjestad BK. För att se till så att vi använde samma begrepp som 
respondenterna när det gäller sponsring valde vi att genomföra en inledande 
grundläggande intervju. Att vid intervjun använda samma begrepp i intervjuguiden som 
de utfrågade använder sig av minskar risken för missförstånd. Det gör det också enklare 
för sponsorerna att förstå vad vi menar och kunna svara på våra frågor.  
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Vi använde oss av intervjuer och det är vid detta tillvägagångssätt svårt att garantera sig 
mot mätfel. Avvikelser av detta slag kan bero på att sponsorn svarar strategiskt av 
egenintresse, att respondenten tvingas svara på något han/hon inte har intresse för eller 
mycket kunskap om. (ibid.) Då vi inte ville påverka sponsorerna vare sig positivt eller 
negativt är vår förhoppning att sponsorerna svarat korrekt och ärligt. 

2.3.3 Källkritik 
 
Kan vi lita på det de sagt i intervjun? Vågar de vara ärlig i kommentarerna? De utvalda 
respondenterna kan tänkas vara rädda att samarbetet med Färjestad BK kan komma att 
påverkas till det sämre om kritik framkommer. I stort har det varit lätt att få kontakt med 
sponsorerna men med vissa undantag. I vissa fall har sponsorerna varit positiva men när 
det väl var dags för intervju kändes det som om vissa inte ville ställa upp då de hela tiden 
kom med korta svar och ville bli färdiga med intervjuerna. Thomas Rundqvist på 
Färjestad BK har hjälpt oss med att välja ut sponsorer. Thomas Rundqvist kan tänkas ha 
valt ut de företag klubben varit osäkra på eller han kan ha valt ut företag utifrån hur bra 
kontaktpersoner som finns inom företagen. Även om det påstås att företagen valts ut 
slumpmässigt finns risken att han kanske har valt icke slumpmässigt. Kontaktpersonerna 
är dock inte slumpmässigt framtagna. 
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3. TEORI 
I det här kapitlet presenterar vi den teori som vi anser vara nödvändig för att kunna 
analysera vårt insamlade material och som ligger till grund för uppsatsen. Vi beskriver 
sponsring allmänt för att skapa en förståelse för läsaren som inte har så stor tidigare 
kunskap om områden men även för att ge en bild av vilken betydelse av sponsring som 
finns i denna uppsats. Vi tar även upp vilka fördelar/nackdelar som finns med sponsring, 
vilka motiv som finns till sponsring, hur utvärdering sker och hur den sponsrade ska 
behålla sina sponsorer. 

3.1 Sponsring 
 
Utvecklingen av sponsring har gynnats av det växande behovet av relationer till kunder. 
Det finns många olika definitioner av sponsring men det gemensamma nyckelordet är en 
ömsesidig överenskommelse. Den ena parten lämnar ersättning i form av kontanta medel, 
varor eller tjänster och den andra parten lämnar motprestationer som till en viss del består 
av exponering av företagets namn, varumärke eller värderingar. Karaktäristiskt för 
sponsring är att det som sponsorn betalar för syftar till att skapa en positiv attityd till 
sponsorn och dess produkter. (www.esv.se)  
 
Bristen av en klar och rak definition skapar problem kring begreppet sponsring vilket gör 
det viktigt att vi förklarar vad vi menar med sponsring i den här uppsatsen. Utifrån två 
olika definitioner har vi satt ihop en egen definition. 
 
I den här uppsatsen är sponsring: 
 

”En överenskommelse om ett affärsavtal där sponsorn tillhandahåller 
den sponsrade parten kontanta medel i utbyte mot exponering av 

företagsnamn, varumärke och värderingar. 
Sponsorn köper rättigheten eller associationen till sponsringsobjektet, 

detta affärsmässiga samarbete ska vara till ömsesidig nytta för båda parter” 
 
Sponsring kan förklaras och beskrivas i tre delar; exponering, relationer och 
kommunikation, ERK. ERK-modellen används som ett verktyg inom analysen samt som 
ett hjälpmedel för utvärdering. Den är dessutom lämplig att använda vid planering och 
genomförandet av alla former av sponsring. Exponering handlar om att ge sponsorn 
exponering via den utvalda aktiviteten som sponsras. Företaget som sponsrar visar upp 
sitt varumärke, logotyp eller produkt på olika sätt utan något budskap. Genom 
reklamplatser såsom arenareklam och dräktreklam eller annonsering i programblad kan 
företaget göras synligt. Exponeringen sker både i massmedia och på den plats där 
sponsoraktiviteten sker. Frekvens är det viktigaste begreppet inom exponering och det är 
starkast eftersom företagens logotyp visas på ett kostnadseffektivt sätt utan att mottagaren 
tröttnar på att se den. Den fungerar som en stark påminnelse om företaget/produkten utan 
att kommunicera starka köpimpulser som kan bli tröttsamt för mottagaren. Sponsringen 
möjliggör också skapandet av nya relationer. Relationer kan skapas både med kunder och 



 11

anställda genom att bjuda in till olika aktiviteter. När företag sponsrar köper de en 
rättighet eller association av sponsringsobjektet. De marknadsaktiviteter företag har 
externt och intern bygger på olika värden och associationer. (Roos & Algotsson, 1996) 
 
Roos har tillsammans med Jiffer (1999) vidareutvecklat ERK-modellen. Den stora 
förändringen är variabeln association lagts till och kommunikationen ska vara integrerad. 
Den förnyade modellen benämns A-ERIC; Association, exponering, relationer, integrerad 
kommunikation. Sponsorn kan använda sig av en speciell association för att nå en utvald 
målgrupp. I fall där ett företag fått ett dåligt rykte kan sponsringen bidra till att företaget 
återfår ett gott anseende. 
 
Företag som sponsrar har som huvudsakligt syfte att marknadsföra och profilera sig. 
Målet är därför att tilltala en så stor grupp i samhället som möjligt. (Grönkvist, 1999) 
Dagens stora företag har också fått en större förväntning på att ta ett socialt ansvar och 
det har blivit viktigare att ses som en god medborgare. (Roos & Algotsson, 1996) Företag 
har dessutom utsatts för en ökande konkurrens för sina produkter och tjänster. Detta har 
också varit orsak till att sponsringen fått ökat utrymme i marknadsföringen. Sponsring 
har varit ett nytt sätt att uppnå ökad uppmärksamhet i den växande konkurrensen. 
Sponsringsföreningen arbetar för ett seriöst och professionellt användande av sponsring 
och eventmarketing. Föreningen påpekar att utvecklingen går mot att företagen lägger ner 
mer resurser på associationsmarknadsföring i form av bland annat sponsring och mindre 
på mer traditionella marknadsföringsåtgärder. (www.esv.se)  
 
Sponsring sträcker sig över många områden och i princip är den vad den görs till och den 
kan delas in i fyra delar: 
Ren välgörenhet – varken motprestation eller förväntan krävs från sponsorn. Sponsorn 
bidrar enbart med pengar utan att få något tillbaka. 
Dold sponsring – Sponsorn har förväntningar om effekter men ställer inga krav. 
Dold välgörenhet – Krav ställs av sponsorn men har ingen förväntan om effekt. 
Ren sponsring – Sponsorn kräver specifika motprestationer med förväntad effekt. 
(Roos & Algotsson, 1996) 
 

 3.2 Sponsring av idrottsklubb 
 
En av anledningarna till idrottssponsringens framväxt i Sverige har varit det minskade 
statliga stödet. Då stödet inte har räckt till har klubbarna varit tvungna att skaffa 
finansiärer på annat håll. Tidigare handlade sponsring mest om välgörenhet. Företag 
satsade ofta på sponsorobjekt som låg nära det egna personliga intresset. (Roos & 
Algotsson, 1996) 
 
Det är något säkrare att sponsra ett lag istället för en individ. Det är ändå viktigt att kolla 
upp vad företaget kommer att sponsra genom att kontrollera att de individuella 
lagmedlemmarna inte har sina egna personliga sponsorer som kan vara konkurrenter eller 
som står för något som det egna företaget inte vill förknippas med. (Turner, 1989) 
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Det stöd som en idrottsklubb kan få kan vara i form av pengar, varar eller tjänster medan 
den sponsrade aktiviteten ska vara oberoende av sponsorn. Sponsring kan egentligen inte 
informera men den kan övertyga, genom att bygga en image, förändra attityder och 
påminna om företagets existens. Om ett företag avser att sponsra idrott måste de tidigt 
bestämma hur viktigt det är att sammankopplas med vinnare. Framgång på banorna är 
inte avgörande för all sponsring men generellt vill företag sammankopplas med vinnarna 
eftersom de får mer mediebevakning än övriga och företaget får själva en vinnarstämpel. 
Väljer ett företag att sponsra en stor idrottsklubb kommer det att skapa bättre 
promotionmöjligheter än om de valt att sponsra en mindre klubb. Det är också möjligt att 
rikta in sig på olika målgrupper med sin sponsring. Generellt sett så är sport bra för att nå 
stora målgrupper. Det är viktigt att företagen är noga med anpassa sin idrottssponsring till 
målgruppen för att öka möjligheten att få valuta för pengarna. Vilken image företaget än 
har eller vill uppnå så finns det antagligen en idrott som passar in och kan hjälpa företaget 
åstadkomma den imagen. (ibid.) 

3.3 Fördelar med sponsring 
 
En av sponsringens stora fördelar för företagen som sponsrar är att det går att kombinera 
många olika medier med sponsringen och den utdelning företaget eventuellt hittat som en 
bärande tema för hela kampanjer. Om sponsring utnyttjas i kombination med andra 
marknadsföringsåtgärder leder detta också till att den kommunikativa kraften blir mycket 
stark. Sponsring har fördelen av att använda platsen som ett medium eller som en 
kommunikationssignal där sponsorn kan möta sin målgrupp personligen. Kunder kan 
känna stolthet över att företaget sponsrar en viss aktivitet och detta leder till att kunden 
väljer företagets produkter framför konkurrenternas. (Jiffer & Roos, 1999) 
 
Det enskilt starkaste argumentet för sponsring är den koppling som företagen kan lyckas 
göra mellan sponsorobjekt och sponsorn. Sponsring kan nå både mycket exakta liksom 
mycket små grupper. (Roos & Algotsson, 1996) 
 
Några speciella fördelar som sponsring kan ge: 

• Medieexponering 
• Intresse bland anställda om det till exempel finns ett lag de kan heja på 
• Namnexponering vid evenemang genom skyltar och sponsorns namn på 

deltagares kläder och så vidare 
• Företagsnamnet som en del av evenemanget 
• Speciella biljetter för sponsorn och dess gäster 
• Programannonsering 
• Möjligheterna till representation vid de evenemang företaget sponsrar. Affärer 

kan blandas med nöjen ofta med lönsamma resultat (Turner, 1989) 
 
Pengar spenderade på sponsring kan vara till större glädje än samma pengar spenderade 
på annonsering. (ibid.) 
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3.4 Nackdelar med sponsring 
 
Sponsring kostar mycket pengar och kan inte lösa grundläggande problem för företagen 
som sponsrar. Om företaget har en dålig produkt eller problem med servicen får inte 
sponsring dessa problem att försvinna. Problemen kan till och med förvärras om 
kunderna anser att det är slöseri med pengar då de istället skulle kunna ha använts till att 
till exempel lösa problemen. Sponsring är inte enkelt och det finns troligen fler missnöjda 
sponsorer än annonsörer. Därför är det viktigt att tänka igenom och planera sin sponsring. 
(Turner, 1989) 
 
Den enskilt största nackdelen med sponsring är att det kan vara tidskrävande och kräver 
en stor del förberedelse och planering. För den som är ansvarig kan arbetsbördan bli 
alltför stor eftersom effekten av sponsring är svår att förutse. Osäkerheten inom 
sponsringen är stor. För att lyckas med sponsringen krävs klart definierade mål som visar 
varför sponsringen är nödvändig och vad som ska uppnås. (Jiffer & Roos, 1999) 
 
Samma nackdelar nämns i Roos och Algotsson (1996) men författarna poängterar att det 
också krävs en stor kunskap om sponsring för att lyckas. Utan kunskap om sponsring och 
dess marknad saknar företaget viktiga förutsättningar för att nå framgång med 
sponsringen. 

3.4.1 Problem/risker med sponsring 
 
Vanligen fungerar sponsring utmärkt men all sponsring fungerar inte som planerat och 
det kan uppstå problem under vägen. De flesta problemen och riskerna för företagen kan 
undvikas genom noggrann planering men viktiga saker riskeras ändå att glömmas bort. 
Lyckan av sponsringen riskerar att bli kort. Den inledande glöden för sponsorn kan 
slockna och risken finns att de blir sedd som självklar. Istället för att serva sponsor läggs 
en större vikt på att sälja mer till sponsorn. Detta leder till att sponsorn blir missnöjd. 
Även pressens intresse kan sjunka och det sponsorn blivit utlovad finns inte tillängligt. 
Men om sponsringen inte fungerar ligger en stor del av ansvaret i sponsorns egna händer. 
De måste vara engagerade och medvetna. Om företaget inte arbetar med sponsringen 
kommer den inte att ge full valuta för pengarna. (Turner, 1989) 
 
Sponsring kan och har ibland allt för stor inverkan på de sportsliga värderingarna. Både 
äran och pengar kan öka trycket samt önskan att vinna och kan dessvärre leda till fusk. 
Att vinna kan bli allt för viktigt. Sponsringen kan också försämra idrottarnas prestationer 
när de till exempel måste avbryta träningen för att ställa upp på sponsorevenemang som 
fotografering och möte med kunder. En negativ effekt sponsringen också kan ha är att 
den sponsrade parten slutar att skaffa pengar på andra sätt. Sponsorföretaget riskerar 
också att få dåligt rykte bland den sponsrades normala supportrar om fansen till exempel 
inte kan få tag i biljetter på grund av något specialevenemang som sponsorn gjort för sina 
kunder. Ett litet men oundvikligt problem är att när företaget har börjat sponsra kommer 
många andra också att ta kontakt för att bli sponsrade. De flesta problemen med 
sponsringen kan kopplas ihop med människor. Folk kan flytta, en mellanhand kan skapa 
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problem, en sponsrad stjärna kan vara med i en sprit eller drogskandal. Bråk kan också 
uppstå mellan sponsorer eller mellan sponsorn och den sponsrade. (ibid.) 

3.5 Motiv till sponsring 
 
Det finns tre huvudsakliga skäl till varför ett företag väljer att sponsra: 1. för att skapa 
kännedom om företaget 2. för att använda för kundrepresentation och 3. att skapa 
goodwill och PR. (Turner, 1989) 
 
Uno Grönkvist (1999) påstår i sin tur att det finns fler motiv. Några av de motiv som 
Grönkvist tar upp är: Exponeringsmotiv, relationsmotiv, personalrelationsmotivet, 
rekryteringsmotiv, personliga motiv, associations motiv, nätverksmotiv och Good Citizen 
motiv.  
 
Det vanligaste motivet är exponeringsmotivet.  Exponeringsmotivet innebär att företaget 
vill exponeras i olika sammanhang så mycket som möjligt. Folk ska lägga märke till 
företaget eftersom de syns mycket. I relationsmotivet ingår relationer till både kunder och 
personal. Det unika och mest värdefulla attributet i sponsring är just relationer. Det 
handlar om att ge kunderna och de anställda upplevelser som stärker relationerna och 
stärka företaget både externt och internt. När det gäller rekrytering kan företag använda 
sig av sponsring för att locka till sig kvalificerade medarbetare, detta benämns 
rekryteringsmotiv. Det personliga motivet innebär att sponsorn sätter personliga intressen 
i första hand. Något som hör ihop med det personliga motivet är fåfänga. Sponsorer som 
vill blanda sig med och vara nära idrottens stjärnor är lätta att fånga. Associationsmotivet 
innebär att företag vill kopplas samman med det positiva som sponsringsobjektet 
representerar. En imageöverföring sker här. Sponsringen används som ett medel för att 
skapa kontakter som kan vara av värde för affärsverksamheten. Good Citizen innebär att 
företag tar ett socialt ansvar genom att stötta en organisation i närområdet. (ibid.) 
 
Roos och Algotsson (1996) klargör bestämt att all sponsring ska medföra ökad 
försäljning på både kort och lång sikt. Genom sponsringen ska omsättningen och 
intäkterna öka i företaget. Att bara sälja produkten är inte längre tillräckligt. Det gäller att 
bygga upp ett starkt varumärke och skapa trovärdighet. Företag måste skapa trovärdighet 
genom att bygga upp ett förtroende för att minska köparens risk. Köparen blir mer säker 
på sitt val och det ökar möjligheterna för köptillfredsställelse. Det är även viktigt att ha 
rätt image och genom sponsringen kan företaget associeras till den sponsrade. Den 
positiva bilden gör att företaget kan ses som en samhällsnyttig medborgare. Sponsringens 
starka sida är som sagt den förknippning till det som sponsras. Sponsringen kan ges 
karaktären av en god insats, ett samhällsengagemang och att sponsorn ställer upp för 
något som är bra. En icke affärsmässig nyans av sponsringen skapar förtroende hos 
företagets målgrupp.  
 
Det är fortfarande vanligast att sponsringen förknippas med exponering och då kanske 
främst arenareklam. Företagen köper en eller flera skyltplatser i det 
sponsorsammanhanget. Skyltplatserna handlar om en enklare form av 
varumärkesexponering där en logotyp är synlig. Varumärkesexponeringen fungerar som 
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en påminnelse för publiken. Ett viktigt motiv vad valet att sponsra något är att företaget 
vill få tillgång till en ny och annorlunda träffpunkt för att kunna träffa olika viktiga 
relationer till företaget. Sponsringen kan också vara intressant i den mån att det egna 
företaget kan sammankopplas med de övriga sponsorerna. Att synas tillsammans med ett 
stort ledande företag i en annan bransch kan ge tyngd åt det egna företaget. Möjlighet att 
kommunicera riktade budskap mot utvalda målgrupper kan utveckla stora effekter av 
sponsringen. (ibid.) 
 
Att sponsra ett ishockeylag kan resultera i att företaget uppfattas som donator till 
verksamheten. I idealfallet kan effekten bli att ”Utan sponsorn hade inte mitt favoritlag 
kunnat spela”. Genom sponsringen kan företaget visa kommunen att de ställer upp. Att 
visa att företaget ställer upp är viktigt i relationerna till invånarna, beslutsfattare och den 
egna personalen. Det är viktigt att bedöma sponsringserbjudandets helhet för att avgöra 
om helheten kan sammanbindas till något med bra effekter som också motiverar insatsen. 
(ibid.) 
 
Det mest tydliga exemplet på att sponsringen kan innebära ökad försäljning är de 
sammanhang där företaget får exklusiv rättighet att sälja produkten på plats. Då får 
företaget inte bara möjlighet att visa produkten utan även sälja den. På så vis får företaget 
direkt betalt för de kostnader de haft med sponsorskapet. (ibid.) 
 
Sponsorn vill tillföra en emotionell grad till sitt företag, sin produkt eller kampanj för att 
få tema till reklam, PR och sales promotion. De emotionella dimensionerna kan stödja 
försäljningsarbetet eller den interna marknadsföringen. (Clark, 1996) 
 
För ett företag som väljer att bli sponsor kan motivet vara att de vill använda sponsringen 
som ett marknadsföringsverktyg. Företaget förväntar sig att sponsringen blir synlig och 
att företagets varumärke uppmärksammas eller etableras. Om sponsringen 
uppmärksammas i medier kan den ge företaget publicitet som kan ge större effekter än en 
motsvarande investering tryckt i skrift. Sponsring kan stärka företagets image eller skapa 
goodwill. Om ett företag väljer att sponsra något ger det en ökad möjlighet att satsa på 
personalen då de kan utnyttja motprestationen som ett sponsrat företag erbjuder sina 
sponsorer. Sponsringen kan även utnyttjas genom att sponsorns kunder kan få ta del av 
motprestationen. Ytterligare ett motiv till sponsring är att underlätta nyrekrytering och för 
att behålla kunnig personal i företaget. Sponsring kan också ges för det lokala samhällets 
nytta. (www.esv.se)  

3.6 Behålla sponsorer 
 
När en idrottsklubb har hittat sponsorer är det viktigt att de inte tror att allt arbete är klart. 
De får inte ta sponsorn förgivet utan de måste arbeta för att behålla sponsorerna. Om 
arbetet som ligger bakom inte räknas med så kan egentliga verksamheten påverkas 
negativt om företaget byter sponsorer varje år. Oavsett vem sponsorn är så är det bästa 
sättet att behålla den är att tydliggöra vad som gäller för alla inblandade. Det fördelaktigt 
att fastställa vem som är regelbunden kontaktman inom företaget för att undvika att 
hamna i oenigheter och för att bygga ett personligt förhållande till sponsorn som stärker 
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samarbetet.  Ekonomiska överenskommelser måste givetvis också vara helt klara. Att 
lyckas behålla sponsorn blir troligare om sponsorn tillåts bli en del av och engagerade i 
projektets framgång. (Turner, 1989) 
 
Representation med kunder är ett av de viktigaste motiven för sponsring. En regelbundet 
tät kontakt bidrar på samma sätt till att sponsorn känner sig involverad. Det är bra att ge 
lite mer än vad som står i avtalet. Om samarbetet fungerar mycket bra så kan de göra 
sponsorföretagets VD till något speciellt inom organisationen.  Om företaget har många 
sponsorer innebär det hårdare arbetet och de måste ta extra hänsyn till balansen mellan de 
respektive sponsorernas intressen. För att skapa en bättre samarbetsmiljö kan sponsorerna 
inspireras till att bilda små arbetsgrupper. Spela aldrig ut en sponsor mot en annan, 
kritisera aldrig en sponsor offentligt, försök få dem att känna sig lite speciella. 
Framförallt så är det angeläget att vara pålitlig och hålla det som utlovats. Trots att en 
sponsor är väldigt viktig får sponsringen inte bli viktigare än den riktiga verksamheten. 
(ibid.)  

3.7 Uppföljning och utvärdering 
 
Förhållandevis få sponsorer har bestämda sätt för att utvärdera sina insatser. Det finns 
dåligt med undersökningssätt. Detta beror dels på att det är svårt att avgöra vad som ska 
mätas. Det är lätt att ta reda på hur många som läste en speciell annons men sponsringen 
har fler variabler som till exempel redaktionell täckning, spänning och image som gör 
utvärderingen svår. Vissa marknadsförare påstår att de ska sponsra ”tills målet är 
uppnått”. För företag som inte utvärderar är det svårt att veta när målet är uppfyllt. De 
undersökningar som finns är dock för allmänna. Detta på grund av att resultaten inte 
alltid förväntas bli tillräckligt bra. Trots detta är det viktigt att på nått sätt utvärdera om 
sponsringen gör någon nytta. (Turner, 1989)  
 
För att underlätta utvärderingen något är det fördelaktigt att företaget har ett tydligt 
uppsatt mål för sponsringen. Sponsring som får mycket mediebevakning ger naturligtvis 
en ökad kännedom hos människor om företaget men det är viktigt att veta vilken attityd 
som kopplas till företaget. Attityderna kan påverkas av vad det är som företaget sponsrar. 
Sammankopplas sponsringsföremålet med negativa inställningar görs även dessa 
kopplingar lätt till företaget. Därför är det betydelsefullt för företaget att försöka 
kontrollera att den imagen sponsringen verkligen ger är den imagen som de eftersträvar. 
Ett tydligt tecken på framgång är om företagets säljare känner att nya dörrar har öppnats 
och om kunderna är mer angelägna om att bli inbjudna till företagets 
sponsringsevenemang. De flesta förlitar sig på en känsla baserad på kommentarer från 
anställda och kunder. (ibid.) 
 
För att utvärdera om något varit lyckat eller inte måste det finnas något att jämföra det 
med. I sponsringsprojekt krävs det att företaget har uppsatta mål som de arbetar mot. 
Beroende på om företag vänder sig mot en specifik målgrupp eller allmänheten. (Clark, 
1996) 
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4. EMPIRI och ANALYS 
I det här kapitlet beskrivs den empiri som kommit fram under intervjuer. Vi analyserar 
även intervjuerna. Vi har delat in våra intervjuer i stora, mellanstora och små sponsorer. 
De tre första sponsorerna är stora, de tre i mitten är mellanstora sponsorer och de tre 
sista är små sponsorer. 

4.1 Färjestad BK 

Intervju Thomas Rundqvist, Marknadschef Färjestad BK 
Löfbergs Lila är Färjestad BK:s huvudsponsorer. I stort är de sponsorer som sitter på 
dräkten störst. Enligt Thomas Rundqvist har klubben lyckats med och får mycket beröm 
för det de erbjuder en sponsor. Färjestad BK levererar det kunden vill ha och skräddarsyr 
efter företagens behov. Företagens behov kan vara exponering, att de vill stärka sina 
anställda etc.  
 

”Nyckelordet är flexibilitet” 
 
Thomas Rundqvist, marknadschef Färjestad BK, berättar att det är viktigt att vara flexibel 
när organisationen jobbar med sponsring. Hockeyklubben kan styra allt själva eftersom 
de äger både arenan och alla faciliteter, detta ger en stor frihet. Friheten ligger i att de inte 
behöver ta hänsyn till någon annan. Ägarskapet har gjort det enklare på så sätt att klubben 
kan plocka ihop de bitar som passar sponsorföretagen och forma paketen utefter behov. 
Paketens skillnader ligger i kvaliteten på exponeringen, antal inbjudningar till 
sponsorträffar och digniteten. Alla blir inbjudna till två sponsorträffar oavsett 
sponsringsgrad, dessa är en bussresa till en bortamatch och en pubkväll på Löfbergs Lila 
Arena. Ju större finansiell satsning ett företag gör i Färjestad BK desto fler inbjudningar 
får de till olika aktiviteter och exponeringen ökar.  
 

”Det har skett en förändring från ren exponering till önskan om en upplevelse” 
 
Förändringen till en önskan om en upplevelse har Thomas Rundqvist uppmärksammat 
inom sponsringen. Han vidareutvecklar önskan om en upplevelse genom att förklara att 
en affärsuppgörelse kan gynnas av detta. Vissa företag säljer inte fler produkter för att de 
sponsrar klubben men de har en möjlighet att bjuda sina kunder på en upplevelse. Om ett 
affärsavtal avslutas med en hockeymatch är det ett plus och det skapar extra dragkraft 
speciellt hos utländska kunder. Thomas Rundqvist utvecklar sitt resonemang då han anser 
att upplevelsen kan bidra till en mer behaglig och mjukare samtalston vilket förenklar 
relationer då allt inte behöver kännas stelt och affärsmässigt korrekt. Det är viktigt att 
vara rak och ärlig i relationerna. Den sponsringsförändring som har skett kan kopplas till 
vad Turner (1989) säger om att affärer kan blandas med nöjen ofta med lönsamma 
resultat. 
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Upplevelsen kopplar Thomas Rundqvist till behovet av att kunna kombinera affärer med 
nöjen. För att företag ska ha möjligheten att genomföra detta finns en 
konferensanläggning i arenan. Löfbergs Lila Arena har även fyra stora 
representationsrum. Klubben vill vara en del av konferenserna genom att erbjuda 
ledarskapsutbildning och träningslära. Tidigare var sponsring ett rent ekonomiskt bidrag 
men idag är det ett samarbetsavtal och en affärsuppgörelse.  
 

”Det är viktigare att behålla de nuvarande sponsorerna än att skaffa nya” 
 

Thomas Rundqvist hävdar detta då det är mer lönsamt och lättare att bevara dessa. 
Färjestad BK jobbar för att ha ett gott rykte och starka marknadsvärden. Det är viktigt att 
sponsorerna får möjligheter till nya affärer. Nätverket är en stor vikigt del. Färjestad BK 
är angelägna om att sponsorerna kan påvisa att nya affärskontakter knyts tack vare 
sponsringen av Färjestad BK.  Det Thomas Rundqvist säger hör ihop med vad Turner 
(1989) skriver om att den egentliga verksamheten påverkas negativt om företaget byter 
sponsorer varje år. 
 

”Det optimala är att de båda varumärkena växer och blir starkare tillsammans” 
 
Thomas Rundqvist förklarar vidare att det gäller att skapa en ”vinn – vinn” situation 
genom att hitta något som gynnar båda företagen och skapar bra affärer. Genom att skapa 
en situation som gynnar båda företagen så lindar Färjestad BK in sponsorn kraftigare 
vilket kan göra det svårare för sponsorn att dra sig ur. Detta kan kopplas till Turner 
(1989) som säger att det är troligare att sponsorobjektet lyckas behålla sponsorn om 
sponsorn tillåts bli en del av och engagerade i projektets framgång.  
 
På sikt vill de se en effekt där fler vagnar hakar på detta tåg. Klubben strävar efter att 
bygga upp en kompisrelation detta för att samarbetet inte ska kännas så strikt. Thomas 
Rundqvist tycker att det är viktigt att bygga upp personliga relationer och att inte 
nonchalera någon. En bra personlig relation till alla inblandade är viktigt. Klubben 
nonchalerar ingen då det är möjligt att den försummade personen kan dyka upp i andra 
sammanhang. Ett företag som nonchalerar en person vet aldrig i vilket företag som denna 
person nästa gång kan dyka upp i.  
 
Det är betydelsefullt att behandla sponsorer och icke-sponsorer lika eftersom de som inte 
är sponsorer idag kan bli det imorgon. Det stora företagen behöver inte vara de som är 
mest generösa utan det gäller att titta på företagen och hur det går för att se de verkliga 
eldsjälarna. Närheten till företagen i Karlstad är en stor styrka då det är lätt att få tag i 
varandra och kunna träffas med kort varsel. Den negativa aspekten är att marknaden i 
Karlstad är begränsad. Då Färjestad BK är känt och har ett bra rykte om sig vill de hitta 
fler företag utanför det lokala området. Klubben har nyligen fått Stadium som sponsor 
och detta är en effekt av att Färjestad BK syns ute i landet. Målet med sökandet efter nya 
sponsorer är att hitta nya branscher. Klubben väljer inte företag inom samma bransch som 
är direkta konkurrenter till nuvarande sponsorer och detta gör de av lojalitetsskäl. 
Thomas Rundqvist säger samtidigt att alla som vill vara med och sponsra får det. 
Föreningen skulle inte kunna ta in Gevalia på samma nivå som Löfbergs Lila men de 
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säger inte nej. Klubben styr vilken nivå som sponsringen ska uppgå till så att alla parter 
blir nöjda. Att Färjestad BK inte tar in något konkurrerande företag på samma nivå som 
en annan sponsor kan kopplas till vad Turner (1989) skriver om att ett lag inte ska spela 
ut en sponsor mot en annan. 
 
Färjestad BK jagar och jagas av sponsorer enligt Thomas Rundqvist. Då klubben inte har 
någon större konkurrens i Värmland blir det naturligt för företagen att söka sig till 
föreningen. Turner (1989) hävdar att ett företag som sponsrar en stor idrottsklubb får 
bättre promotionsmöjligheter än om de väljer att sponsra en mindre klubb, detta stämmer 
i fallet med Färjestad BK. Thomas Rundqvist berättar att ishockeyklubben kan få ett tips 
om en intresserad part och tar då direkt kontakt med denna. Om klubben känner ett starkt 
intresse försöker de locka den eventuella sponsorn till Färjestad BK för att utnyttja den 
atmosfär som finns där. Det är alltid en fördel att göra upp affärer på hemmaplan. Arenan 
är ett stort plus i det avgörande skedet. Klubben kan även bjuda på en match för att ge en 
upplevelse som de sent kommer att glömma. Färjestad BK erbjuder inga sponsorpaket 
med biljetter men sponsorerna får förtur ifall biljetter önskas. Av alla sponsorerna är det 
cirka 600 som köper biljetter och mellan 230 - 250 köper något utöver detta, då allt 
mellan en annons i matchbladet till en logga på matchdräkten. Tillsammans med pengar 
från hockeyligan utgör sponsringen cirka 35 procent av den totala omsättningen. 
 

”Sponsring i gemene mans öga är ett stöd och 
de förstår inte det långa arbete bakom affärsuppgörelsen” 

 
Thomas Rundqvist redogör här för hur allmänheten ser på begreppet sponsring. 
Idag koncentrerar sig företag på en sak i marknadsföringen som ger mycket tillbaka. Om 
företag går dåligt är det första steget att sänka marknadsföringsbudgeten. Ofta väljer 
företagen att ändå stå kvar som sponsor till Färjestad BK då det ger mycket. De förlorar 
mer på att stå utanför då Färjestad BK är professionella enligt Thomas Rundqvist. Det är 
viktigt att hockeyn, som är Färjestad BK:s kärnverksamhet, går bra för att de ska kunna 
vara framgångsrika. Framgångar hjälper till att bygga värde. En generationsväxling inom 
laget kan påverka det sportsliga resultatet och då gäller det att göra denna period så kort 
som möjligt. Thomas Rundqvist tror inte att några dåliga säsonger skulle medföra att 
sponsorer drar sig ur samarbetet. I många av avtalen mellan parterna finns det olika 
punkter som tar upp händelser som kan leda till att sponsorn kan avbryta samarbetet.  
 
De företag som är aktiva uppmärksammar fler möjligheter som sponsringen kan ge. 
Exponering i all ära men företag med fler eller andra mål än detta måste själva ta initiativ 
och delta aktivt.  
 

”De sponsorer som inte är aktiva får en spark i baken 
så att de inser vilken möjlighet de har om de själva anstränger sig” 

 
Thomas Rundqvist förklarar att klubben vill att även de passiva sponsorerna ska inse 
vilka stora möjligheter de har om de anstränger sig. Färjestad BK ger alla sponsorer 
chans att vid några tillfällen per år träffas för avkoppling och chans till att ”nätverka”.  
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Färjestad BK använder inte några speciella mätmetoder för att utvärdera sponsringen. De 
anser att feedback ger mycket information. Det gäller att vara lyhörd och ödmjuk 
angående den kritik som framkommer. Kritiken kan vara både positiv och negativ. En 
omförhandling är en utvärdering för idrottsklubben då ett fortsatt samarbete indikerar att 
båda parter är nöjda. Vid omförhandlingar kan de även se om något behöver förbättras i 
samarbetet. Om föregående sponsringsperiod varit lyckad ökar möjligheten att förhandla 
om en större insats. Det är svårt enligt Thomas Rundqvist att mäta vad sponsringen ger 
klubben och detta styrks av vår teori då det kan vara svårt enligt Turner (1989) att avgöra 
vad som ska mätas och hur det ska mätas. 
 

”Vi är väl medvetna om att allt vi byggt upp kan raseras på en natt” 
 
Thomas Rundqvist påvisar här att klubben är välmedvetna om svårigheten i att behålla 
sin position. För att behålla ställningen som ledande inom sponsring och se till att 
utvecklingen går åt rätt håll måste de hela tiden vara på tårna. Avgörande är att komma 
med nya idéer och hålla allt vid liv. Det är farligt att fastna i gamla rutiner. Det Thomas 
Rundqvist berättar tyder på att klubben inte tar sina sponsorer för givet utan arbetar hela 
tiden för att behålla sponsorerna så som Turner (1989) poängterar att det är viktigt för 
idrottsklubbarna att göra. Thomas Rundqvist konstaterar att efter arenabygget fick 
klubben ett ekonomiskt uppsving och ryckte ifrån konkurrenterna ekonomiskt. Nu börjar 
konkurrenterna emellertid komma ikapp då även Frölunda Indians och HV 71 har bra 
ekonomi. Mycket hänger ihop med lagets framgång men ett lag är sårbart. Det räcker att 
två spelare blir långtidsskadade för att de önskvärda resultaten uteblir. Detta kan kopplas 
till det Jiffer och Roos (1999) fastslår att osäkerheten inom sponsringen är stor. 
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4.2 Löfbergs Lila 

Företagsinformation 
Löfbergs Lila ingår i familjeföretaget AB Anders Löfbergs kaffegrupp där 
produktionsbolaget Kaffehuset i Karlstad AB samt försäljningsbolagen Löfbergs Lila AS, 
Löfbergs Lila International AB och Peter Larsens Kaffe AS ingår. Omsättningen i 
gruppen är en miljard kronor och de har 200 stycken anställda. Verksamheten firar 100 år 
under 2006 vilket innebär att organisationen grundades 1906. Idag är de ett utav de större 
rosterierna i Norden. Bolaget ägs nu i tredje och fjärde generationen Löfberg. Företagets 
position har stärkts de senaste åren genom ett starkt engagemang för kvalitet, socialt 
ansvar och ett aktivt arbete för miljö och hållbar utveckling. Företaget är en av Europas 
största importörer av ekologiskt och rättvisemärkt råkaffe. (www.lofbergslila.se) 
 

Intervju Kathrine Löfberg, Marknadschef Löfbergs Lila 
Löfbergs Lila har sponsrat Färjestad BK i många år. När reklam på ishockeydräkter 
infördes för säsongen 1959/60, var Löfbergs Lila med från början – med Djurgården 
Hockey. Sponsringen av Färjestad BK inleddes redan under 1970-talet. Detta första 
samarbete avbröts i början av 1980-talet då företaget valde att återgå till att sponsra 
Djurgården Hockey. Sponsringen av Djurgården Hockey skedde då företaget ville förnya 
sig och skapa uppmärksamhet. Kathrine Löfberg, marknadschef Löfbergs Lila, motiverar 
valet med att säga att företaget ibland måste förändra sina insatser. 
 
Dagens samarbete med Färjestad BK går tio år tillbaka i tiden. Företagen hade en löpande 
kontakt även under den tiden då uppehållet av sponsringen ägde rum. Det förekom en 
diskussion mellan Löfbergs Lila och Färjestad BK under uppehållsperioden som sedan 
resulterade i att samarbetet återupptogs. Kathrine Löfberg förklarar motivet till att förnya 
samarbetet med Färjestad BK:  
 

”Vi anser det geografiska ursprunget vara viktigt 
eftersom verksamheten har sin historia, 

sitt hjärta och sin själ i Värmland och Karlstad” 
 
Löfbergs Lila följer en särskild sponsringspolicy med olika bedömningskriterier som 
finns inom företaget. Kathrine Löfberg nämner några av dessa kriterier: Det ska finnas en 
koppling till produkten och det ska inte finnas några konkurrerande företag. Löfbergs 
Lila ska dessutom synas tydligast av alla sponsorer och få ut de värden som företaget står 
för. De värden som verksamheten vill lyfta fram är att Löfbergs Lila är ett svenskt 
familjeföretag, att Karlstad är hemorten och att miljö och socialt ansvar är en viktig del 
som företaget engagerar sig i. Detta stämmer tydligt överens med Roos och Algotsson 
(1996) som säger att företaget genom sponsringen kan visa att de ställer upp. Att visa att 
företaget ställer upp är viktigt i relationerna till invånarna, beslutsfattare och den egna 
personalen. Vidare nämner författarna också att dagens stora företag har också fått en 
större förväntning på att ta ett socialt ansvar och det har också blivit viktigare att ses som 
en god medborgare. 
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Löfbergs Lila är dräktsponsor och de har inte bara sitt namn på tröjan utan dräkten är 
utformad efter Löfbergs Lilas färger nämligen lila och gult. Inför Löfbergs Lilas 
stundande 100-års jubileum har företaget utsett Pelle Prestberg att under denna säsong 
bära en jubileumströja med nummer 100 som tröjnummer. Alla spelartröjor har även 100 
år tryckt på ryggen. Anledningen till att de valde ut Pelle Prestberg är för att han är en 
stor lokal profil som är starkt förknippad med Värmland. Idag sponsras inte bara 
Färjestad BK som hockeylag utan även arenan som också fått sitt namn efter Löfbergs 
Lila. Sponsringen ska bidra till att Karlstad blir en mer attraktiv plats att bo på och leva i. 
Löfbergs Lila är det företag som passar bäst in på det Uno Grönkvist (1999) skriver, då 
han menar att företag som sponsrar har som huvudsakligt syfte att marknadsföra och 
profilera sig. Löfbergs Lila profilerar sig genom att de vill marknadsföra sig som ett 
företag som värnar om det lokala och det samhälle de är verksamma inom vilket i teorin 
kallas för Good Citizen motivet. Good Citizen motivet innebär att ett företag tar ett 
socialt ansvar genom att stötta en organisation i närområdet, vilket är fallet för Löfbergs 
Lila. 
 
”Det är viktigt att staden växer och lever vidare och på detta sätt ska människor lockas 

till att både bo kvar i och flytta till Karlstad. 
Ungdomar som studerar i staden ska anse att de gynnas av att stanna kvar i staden” 

 
Här vidareutvecklar Kathrine Löfberg det viktiga lokala engagemanget. För Löfbergs 
Lila kan detta medföra att kompetensen behålls i stan och gör det lättare för ledningen att 
rekrytera nya medarbetare. Denna kommentar är ett tydligt exempel på och stärker vad 
Grönkvist (1999) säger om att sponsringen används för att underlätta nyrekryteringen och 
behålla kunnig personal i företaget. Detta är ett motiv till sponsring som har större 
betydelse för de stora företagen.  
 
Sponsringen av Löfbergs Lila Arena gör att företaget når ut till en bredare målgrupp 
enligt Kathrine Löfberg då de anser att det är farligt att låsa sig till att bara sponsra idrott. 
I arenan förekommer andra aktiviteter såsom konserter och andra evenemang. 
Sponsringen av arenan möjliggör det Grönkvist (1999) säger om att tilltala en sån stor 
målgrupp i samhället som möjligt. Enligt Kathrine Löfberg sponsrar företaget idrott för 
att verksamheten vill förknippas med sundhet, positivism, gemenskap och den goda 
andan som finns kring idrotten. Kopplingen till idrott som Löfbergs Lila vill göra kan ses 
som ett stöd till kopplingsargument som Roos och Algotsson (1996) nämner som det 
enskilt starkaste argumentet för sponsring. 
 
En viktig aspekt är att produkten ska kunna sammankopplas med sponsringen. Målet är 
att synas och att kunna erbjuda produkten under match. Det är betydelsefullt att sälja in 
varumärket hos konsumenterna. Kaffe är en tacksam produkt då den kan konsumeras vid 
de flesta tillfällen och av de flesta människorna. Ett annat mål med denna sponsring är att 
skapa en medvetenhet om att företaget har sina rötter i Karlstad. En strategi är att gemene 
man omedvetet ska koppla kaffe till Löfbergs Lila och göra ett rutinmässigt val av denna 
dryck. Företaget vill även förmedla och få ut de värden som verksamheten har och står 
för. Att bara synas med logotyp är inte tillräckligt enligt Kathrine Löfberg. Människor 
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ska veta och påminnas om vilka värden som ligger till grund för företaget och hur de 
jobbar med olika värden. 
 
Kathrine Löfberg nämner de förväntningar som Löfbergs Lila har på Färjestad BK:   
 

”Vi förväntar oss att kunna använda oss av profiler inom idrottsklubben 
då det gäller föreläsningar om ledarskap och andra aktiviteter” 

 
Möjligheten att använda olika profiler inom idrottsklubben utnyttjar företaget. Om en ny 
butik öppnas kan en spelare användas av företaget för att locka till sig kunder. Eftersom 
företaget och klubben har ett nära samarbete gör det att även Löfbergs Lila ställer upp för 
Färjestad BK i olika sammanhang. De fördelar som sponsringen kan bidra till är att 
kopplingen till företaget blir positivt eftersom ett engagemang till idrotten anses 
fördelaktigt. Vid en affärsuppgörelse kan det vara både en fördel och en nackdel att de 
sponsrar ett sådant känt och stort lag. Löfbergs Lilas kunder är professionella och därför 
ger inte sponsringen någon större effekt vid en affärsuppgörelse. Kathrine Löfberg 
konstaterar här att klubbens rykte spelar en viktig roll. Färjestad BK är ett väl ansett lag 
och detta avspeglar sig på Löfbergs Lila. 
 
Det finns alltid risker inom marknadsföring. Företaget har en policy om att inte sponsra 
enskilda personer då detta medför en större risk då allt hänger på en enskild individ. 
Denna kommentar från Kathrine Löfberg stämmer väl överens med vad Turner (1989) 
säger om att det är något säkrare att sponsra ett lag istället för en individ. Trots detta är 
det viktigt för sponsorn att kontrollera att de individuella lagmedlemmarna inte har sina 
egna personliga sponsorer som kan vara konkurrenter eller som står för något som det 
egna företaget inte vill förknippas med.  
 

”Om en spelare skulle medverka till något som vi  inte gillar 
eller kan stå för så vill vi 

att Färjestad BK ska markera att klubben inte tolererar ett visst beteende” 
 
Detta svar ger Kathrine Löfberg på frågan om vad som skulle göra att Löfbergs Lila 
skulle dra sig ur samarbetet. Vid händelse av att Färjestad BK inte skulle markera sin 
ståndpunkt vid en oacceptabel handling skulle detta vara den enda anledningen till att 
Löfbergs Lila skulle vilja dra sig ur samarbetet. Det är viktigt att skilja på lag och individ, 
om en individ gör något fel ska inte hela laget behöva straffas. Negativ publicitet 
avspeglar sig på företagets varumärke. För att minska risk för ett moraliskt felsteg är det 
betydelsefullt att parterna har en nära kontakt och ett bra samarbete.  
 
Samarbetet mellan Löfbergs Lila och Färjestad BK fungerar mycket bra. Parterna har tät 
kontakt och i mån av tid deltar Löfbergs Lila i aktiviteter som anordnas. Företaget 
försöker vara med så gott det går eftersom detta anses viktigt inom verksamheten då de är 
huvudsponsor. Sponsringen till Färjestad BK ger ett stort värde. Värdet kan delas in i 
olika delar vilket gör det svårt att tala om alla. Kathrine Löfberg nämner här den löpande 
påminnelsen: 
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”Den löpande påminnelsen i folks medvetande är något konkret som går att ta på och 
som utgör ett stort värde. Då vi inte behöver bli mer kända är det påminnelse, 

uppmärksamhet och att få ut våra värden som är det stora i sponsringen” 
 
Det är svårt att mäta värdet av sponsringen men mätning sker mer nu än tidigare inom 
företaget. Löfbergs Lila följer inget mätsystem utan företaget sätter i ställer upp konkreta 
mål för sina insatser som sedan följs upp. De undersöker även pressklipp, TV-tid samt 
hur mycket kaffe som har sålts på arenan under matcherna. Risken med de sistnämnda 
analyserna är att resultatet inte ger en representativ bild av sponsringen. Det Kathrine 
Löfberg hävdar om resultatet kan kopplas till Turner (1989) då han påstår att företagen 
kan vara rädda för att resultaten inte ska bli tillräckligt bra och därför utför företagen inga 
större mätningar. 
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4.3 Stadium 

Företagsinformation 
Idén kring Stadium uppstod 1974 när visionen om att skapa ett sportvaruhus där alla 
sportprodukterna skulle vara tillgängliga för alla. Stadium AB är moderbolag för alla 
Stadiumbutiker i Sverige och servicekontoret ligger i Norrköping. Det finns idag drygt 90 
butiker i Sverige, Danmark och Finland. Stadiums vision är att de vill inspirera till ett 
aktivt, roligt och hälsosamt liv. Stadium följer en utarbetad grundtanke så att kunderna 
ska känna igen sig oavsett var de handlar. Logotypen är tillsammans med löparbanorna i 
butiken det starkaste kännetecknet. För marknadsföringen investerar Stadium knappt fem 
procent av omsättningen. Det kortsiktiga målet med marknadsföringen är att den ska 
resulterar i större tillströmning av kunder till butikerna. Att stärka varumärket är det de 
långsiktigt arbetar för. För Stadium är sponsringen en sekundär kanal för att nå ut med 
budskapet. De har sponsringsavtal med ett flertal föreningar. De sponsrar många elitlag 
inom till exempel fotboll, hockey och handboll. (www.stadium.se) 

Intervju Thomas Jonasson, Marknadschef Stadium 
Stadium har haft ett samarbete med Färjestad BK sedan säsongen 03/04 men säsongen 
04/05 blev sponsringen mer intensiv. Det var ett medvetet val att öka sponsringen då 
företaget ville öka exponeringen. De valde exponering på matchdräkten, då en plats på 
tröjan blev ledig. 
 
Stadiums och Färjestad BK:s vägar sammanfördes åtta till tio månader innan samarbetet 
påbörjades. Valet att sponsra just Färjestad BK har fyra orsaker nämligen:  
 

1. Strategiska lokala skäl. Företaget vill stärka sin position i Karlstad och Värmland.  
2. Hög exponeringsgrad i riksmedier. 
3. Hög kvalitativ nivå på organisation. 
4. Sportsliga framgångar och genuinitet. 

 
Stadium arbetar efter en modell som de kallar ERKA både när det gäller motiv till 
sponsring och hur företaget väljer ut sponsringsobjekt. ERKA- modellen används för att 
behandla nya sponsringsansökningar. Enligt Turner (1989) underlättar det om företaget 
använder sig av riktlinjer vid nya sponsringsansökningar. Ett litet men oundvikligt 
problem som dyker upp för sponsorerna är att när företaget har börjat sponsra en aktivitet 
kommer många andra att ta kontakt för att bli sponsrade. Stadiums modell består av dessa 
byggstenar:  
 

• Exponeringstillfällen: Hur, var och när kommer varumärket Stadium att 
exponeras? Vilken genomslagskraft har sponsringsprojektet utifrån mediernas 
intresse? Vilken effekt kommer det att ge? Vilken image har laget? 

 
• Relationsmöjligheter: Sponsringen ska skapa och utveckla relationer, både med 

partners och med konsumenterna. Stadium ska alltid eftersträva nytta för 
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konsumenter genom exempelvis kompetensutveckling, tillgång till attraktiva 
arrangemang (biljetter) och tillgång till människor. 

 
• Kommersiella möjligheter: Stadium ska finna nya kanaler för att föra ut budskap. 

 
• Associationsvärde: Människor ska uppmärksamma Stadiums närvaro i 

engagemang som är positiva och naturliga. Stadiums engagemang ska ge en 
goodwill-effekt. 

 
ERKA-modellen som Stadium använder sig av är den modell som Jiffer och Roos (1999) 
utvecklat för att kunna förklara och beskriva sponsring. 
 
Stadium har en uttalad sponsringssponsorpolicy, där sponsringen ska nå så många aktiva 
människor som möjligt i samhället. All sponsring ska också ske inom Stadiums vision.  
 
Företaget har kvantitativa försäljningsmål samt varumärkes mål. När det gäller 
kvantitativa mål ska kommersiella möjligheter öka och företagets varumärke ska finnas 
med Top-of-mind hos folk och positiva attityder ska skapas till varumärket. Sponsringen 
till Färjestad BK utgör omkring två procent av Stadiums totala kommunikationsbudget i 
Sverige. Företaget har inget sponsringspaket utan organisationen ”skräddarsyr” efter 
varje enskilt projekt. 
 
Kraven och förhoppningarna på Färjestad BK är att de ska leverera goda värden till 
omgivningen och de ska ha sportsliga framgångar. En medienärvaro ska också finnas. 
Nackdelen med sponsring är att företaget kan göra felbedömningar av projekt och en 
viktig aspekt är organisatorisk kvalitet. Risker som sponsringen kan medföra är negativa 
värden och felexponeringar i medier tillexempel sådant som inte skapar sympati hos 
befolkningen såsom doping, fylleri, skatteaffärer etc. Stadium har en klausul som 
hanterar vissa punkter som kan bidra till att företaget drar sig ur samarbetet. Klausulen 
behandlar grov misskötsel av olika slag.  
 
Samarbetet fungerar bra. Företaget representanter i Karlstad deltar ofta i aktiviteter men 
från centralt håll blir det svårt att få till det. Värdet som sponsringen utgör är 
trovärdigheten eftersom företaget är en aktör i sportens värld. Roos och Algotsson (1996) 
hävdar just att företag måste skapa en trovärdighet då sponsringen kan ge ett förtroende 
så att kunden ser positivt på företaget. Förtroendet minskar kundens risk vid köp. 
 
Uppföljning och utvärdering av sponsring sker genom att mäta medienärvaro samt 
försäljningsutfall. Stadium utvärderar även det känslomässiga värdet som uppkommer 
genom personliga uppfattningar och erfarenheter. Turner (1989) hävdar att de flesta 
sponsorerna förlitar sig på en känsla baserad på kommentarer från anställda och kunder 
vilket stämmer in i detta fall. 
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4.4 Office 

Företagsinformation 
Officekedjan består av 38 fristående bolag med 750 medarbetare på 44 orter. 
Medlemsföretagen omsätter närmare två miljarder kronor. I kedjan ingår varumärkena 
Office Data och Office Document. Varje enhet i Officekedjan är ett medlemsföretag och 
drivs av egna företagare. Detta kombinerar på ett unikt sätt det stora företagets kapacitet 
och det lilla företagets snabba anpassningsförmåga till marknadens skiftande behov. Och 
vi tar fullt ansvar hela vägen, från analys till förstudier, till projektledning, installation, 
utbildning och service. (www.office.se) 

Intervju Urban Lindgren, VD/Säljansvarig Office 
Office har varit Färjestad BK:s sponsor sedan 1988. Företaget valde att sponsra 
Karlstadlaget eftersom klubben är det stora laget i staden. Office sponsrar många 
elitserielag i ishockey och Urban Adolfsson, VD/Säljansvarig Office anser att: 
 

”Färjestad BK är bäst på att ta hand om sina sponsorer 
och ge någonting tillbaka” 

 
Motiv till sponsringen är att stärka personalen. Kunderna blir medvetna om och ser 
företaget. Urban Adolfsson ger ett litet oväntat motiv till sponsringen då han påstår att det 
retar konkurrenterna då de undrar hur företaget har råd att lägga en stor summa pengar på 
Färjestad BK. Sponsringen sticker lite i konkurrenternas ögon. Motivet till Office 
sponsring av Färjestad BK kan kopplas till det motiv som Grönkvist (1999) benämner 
relationsmotivet där sponsringen ska stärka både anställda och kunder. 
 
 
Sponsringen utgör 60 - 70 procent av företagets marknadsföringsbudget. Målet med 
sponsringen är att synas mycket, både i tidningar och i TV. Går det bra för laget så 
innebär det mycket publicitet och ju längre laget går i slutspel desto fler är det som ser 
matcherna på TV. Urban Adolfsson nämner här ytterligare ett mål med denna typ av 
marknadsföring: 
 

”Att bilda ett bra nätverk 
som man kan göra bra affärer inom” 

 
Urban utvecklar nätverket genom att berätta om att företagen i första hand söker inom 
sponsornätverket när de behöver köpa en produkt. Köpen av varandra beror inte på att det 
blir billigare utan kunderna känner en annan tilltro och har en bättre kontakt till vårt 
företag och med oss. Det går inte att ge rabatter eftersom vinstmarginalen är så liten men 
det bildas en kompisrelation sponsorer emellan. Bildandet av ett bra nätverk kan kopplas 
till Roos och Algotsson (1996) då de menar att ett viktigt motiv vid valet att sponsra 
något är att företaget vill få tillgång till en ny och annorlunda träffpunkt för att kunna 
skapa olika viktiga relationer till företaget.  
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Fördelen med att sponsra Färjestad BK är att de i olika affärssituationer kan ha en fördel 
gentemot sin konkurrent. Urban Adolfsson återkommer till begreppet nätverk då 
företaget träffar människor inom nätverket som i sin tur leder till affärer. 
 
Nackdelen med sponsring enligt Urban Adolfsson är att det handlar om en stor summa 
pengar. Det kostar mycket helt enkelt. Det finns inga speciella risker med sponsring utan 
det gäller att gå på en speciell känsla som finns. Den faktor som kan bidra till att Office 
drar sig ur samarbetet är om företaget anser att det inte längre är värt att lägga ut den 
summa pengar som de gör. Urban Adolfsson sätter pengarna i perspektiv till sponsringen. 
Det får inte bli för dyrt i gengäld till vad Office får tillbaka av klubben. Turner (1989) tar 
upp denna aspekt om att sponsringens nackdel är att det kostar mycket pengar. 
 
Samarbetet med Färjestad BK är mycket bra enligt Urban Adolfsson. Värdet av 
sponsringen är att företaget kan ha ett litet plus vid en affärsuppgörelse där en konkurrent 
utmanar. Sponsringen har även bidragit till att företaget fått fler kunder inom nätverket 
och mycket bygger på relationer.  
 
Det är alltid svårt att mäta sponsring, nästintill omöjligt. Allt handlar om en känsla som 
de får följa. Turner (1989) hävdar att de flesta sponsorerna förlitar sig på en känsla och 
detta kan kopplas till Office. Urban Adolfsson säger dock att företaget uppmärksammar 
att de fått fler kunder tack vare Färjestad BK:s sponsorträffar.  
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4.5 Cloetta 

Företagsinformation 
Cloetta grundades 1862 i Köpenhamn. I Sverige grundades Karl Fazer AB 1967. År 2000 
går Cloetta och Fazer konfektyr samman, detta leder till att de blir marknadsledande i 
Norden på choklad- oh sockerkonfektyr. Cloettas mission är att skapa glädje och 
njutning. Alla, oavsett ålder och smakpreferenser, ska kunna glädjas åt och njuta av 
företagets breda sortiment av choklad- och socker konfektyr. Cloettas kärnvärden är att 
de ska vara öppna, dynamiska, kunniga och nordiska. De är nummer ett i Sverige och den 
svenska marknadsandelen uppgår till 24 procent. (www.cloettafazer.se) 

Intervju Jan Reman, Ansvarig för reklamförsäljning Cloetta 
Cloetta har varit Färjestad BK:s sponsor i tolv år. Anledningen till att företaget inledde ett 
samarbete med hockeyklubben är för att alla inom klubbens organisation är trevliga. 
Färjestad BK är även ett bra lag och inga skandaler förekommer runt verksamheten. 
Samarbetet utvecklades av en ömsesidig kontakt, att båda på ett eller annat sätt tog 
kontakt med varandra. Valet av sponsringsobjekt görs på känsla och Cloetta frågar sig 
och tänker på vad som kan ges tillbaka. Jan Reman, ansvarig för reklamförsäljning 
Cloetta poängterar att: 
 

”Sponsring är trots allt ett samarbete där båda 
parter ska anstränga sig och vara nöjda” 

 
 
Företaget får många förfrågningar av idrottsklubbar angående sponsring men många av 
dessa avslås direkt då vissa klubbar kräver alldeles för mycket pengar i förhållande till 
vad organisationen kan få ut av detta samarbete.  
 
Det finns olika mål med att sponsra Färjestad BK enligt Jan Reman. Några av 
målsättningarna är att hockeyklubben ska sälja Cloettas produkter samt att de ska se till 
att företaget är synligt i hallen som gynnar företaget på bästa sätt. Strävan är att ha bästa 
möjliga försäljning med Färjestad BK för att på detta sätt förknippa Cloetta med 
hockeyklubben. I de sammanhang där företaget får exklusiv rättighet att sälja produkten 
på plats får sponsorn direkt betalt för de kostnader de haft med sponsorskapet. Detta är 
det mest tydliga exemplet på att sponsringen kan innebära ökad försäljning enligt Roos 
och Algotsson (1996). 
 
Fördelarna med sponsringen enligt Jan Reman är att företaget syns och att olika 
varumärken inom Cloetta lyfts fram. Att företaget ska synas hör till exponeringsmotivet 
som Uno Grönkvist (2002) tar upp. Jan Reman ser även nackdelar med sponsringen. 
Nackdelen är att företaget är beroende av vad massmedia skriver. Jan Reman konstaterar 
vilken stor påverkan media har:  
 

”Om media skriver negativt om ett lag eller om en händelse som kan kopplas 
ihop med sponsorföretaget kan detta reflektera negativt på företaget” 
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Ett exempel som Jan Reman tar upp är uppståndelsen kring Linköping HC då 
sexskandalen kring två av deras spelare uppdagades. Cloetta fick då försvara sitt företag 
mot den negativa uppmärksamheten som uppstod. Den situationen som uppstod kan 
kopplas till riskerna med sponsringen som Turner (1989) tar upp, då spelare kan 
medverka i olika skandaler som påverkar synen på både företaget och klubben som 
sponsras.  
 
En orsak som kan bidra till att Cloetta drar sig ur samarbetet är om inte Färjestad BK 
följer avtalet som båda parter skrivit under. Om ishockeylaget skulle flyttas ned en 
division råder nya förutsättningar för sponsringen. Detta leder till att en omförhandling 
sker och skulle inte Färjestad BK och Cloetta enas om kontraktet så bryts samarbetet. 
Samarbete på elitnivå skiljer sig mot andra divisioner när det gäller sponsring.  
 
Cloetta och Färjestad BK har ett gammalt förhållande vilket har skapat en bra relation där 
de trivs med varandra. De har en öppen och tät kontakt. Företaget deltar i olika aktiviteter 
som Färjestad BK anordnar i mån av tid. Värdet med sponsringen är goodwill och att 
företaget kan lyfta fram sina produkter. Det anses positivt att förknippas med idrott.  
 
Det är svårt att utvärdera sponsring. Cloetta gör en uppföljning på hur försäljningen i 
arenan går. Företaget undersöker det massmediala intresset, alltså vad de har fått ut av 
exponeringen. Trots den massmediala undersökningen säger Jan Reman: 
 

”Det är svårt att räkna sponsringen värde i pengar 
istället får man följa en känsla som finns” 

 
Ovanstående citat kan kopplas till det Turner (1989) säger om att de flesta sponsorerna 
förlitar sig på en känsla. 
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4.6 Bergvik Köpcenter 

Företagsinformation 
Bergvik Köpcenter har 58 butiker och är 54 000 kvadratmeter stort. Köpcentret erbjuder 
shopping till både stora och små. Bergvik Köpcenter har sedan april 2005 fyra 
fastighetsägare. Dessa är Konsum Värmland, Euro Commercial, OKQ8 samt ICA 
fastigheter. År 1997 påbörjades arbetet med nya Bergvik Köpcenter. Under två år, 2001-
2003, var byggandet Värmlands största arbetsplats. OK Värmland, ICA fastigheter och 
Konsum Värmland tog initiativet till denna satsning för att främja handeln i Värmland. 
Den 22 oktober 2003 invigdes Bergvik Köpcenter och köpcentret har idag 850 anställda. 
 Förra året hade köpcentret 7,3 miljoner besökare vilket ställs i relation till att 6,4 
miljoner besökte Eiffeltornet i Paris förra året. Företagets omsättning ökar för varje år 
även antalet besökare stiger. Omsättningen idag är nästan två miljarder kronor. Under 
uppsatsens arbetsgång har det blivit klart att även IKEA kommer att etablera sig på 
Bergvik under våren/sommaren 2007. Varuhuset blir 24 000 kvadratmeter och byggs 
bakom Obs! Bergvik. 100 heltidstjänster räknar IKEA med att anställa. Bergviks 
Köpcenter brukar ge ut ett magasin som heter Magasin Bergvik och påstår sig vara ett 
utav Europas gladaste köpcenter. (www.bergvik.se) 
 

Intervju Peter Landmark, Centrumledare Bergvik Köpcenter 
Bergviks köpcenter har varit Färjestad BK:s sponsor sedan 2003. Anledningen till att 
köpcentret valde just Färjestad BK är för att deras arena är en stor publik plats. Bergvik 
och Färjestad BK påminner om varandra enligt Peter Landmark då de båda är publika 
arenor som lockar mycket folk. En annan bidragande orsak till samarbetet är att Bergvik 
vill bygga sitt varumärke starkare tillsammans med en stark aktör som Färjestad BK. 
Valet av sponsringsobjekt grundar sig på hur Bergvik på lång sikt kan bli kända och 
locka mest folk. Roos & Algotsson (1996) hävdar att synas tillsammans med ett starkt 
varumärke kan ge tyngd åt det egna företaget vilket passar bra in på Bergviks val av 
sponsringsobjekt. Enligt Peter Landmark utvärderar de även med vilka företaget kan få 
bäst samarbete med. Bergvik granskar även vilka som kan tjäna på ett samarbete med 
köpcentrat. Peter Landmark, centrumledare Bergvik köpcenter, betonar bestämt att: 
 

”Sponsring är fel ord för samarbetet med Färjestad BK. 
Det är snarare ett affärsutbyte 

där båda parter köper tjänster av varandra” 
 
Vidare anser Peter Landmark att både Bergvik och Färjestad BK har ett gemensamt syfte 
där de båda vill bli så kända i Sverige som möjligt och utvecklas tillsammans. Köpcentret 
jobbar aktivt efter en modell som de kallar KAU, vilket står för Kännedom, Attityd och 
Utbud. KAU-metoden stöds av sponsringen enligt Peter Landmark då förväntningen är 
att:  
 

”Sponsringen ska bidra till att folk ska känna till köpcentret 
och skapa sig en attityd gentemot Bergvik” 
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Även negativa attityder bidrar till att köpcentret ändå finns i folks medvetande och därför 
kan diskussioner uppstå. Dessa diskussioner leder till att det skapas en kännedom om 
vilka Bergvik är och förhoppningsvis vad de står för. Den ökade kännedomen kan fås 
genom olika anordnade aktiviteter som görs så populära som möjligt. För tillfället har de 
ett samarbete med radiokanalen RIX FM där lyssnarna kan tippa Färjestad BK:s matcher. 
Den personen med flest rätt i tippandet vinner shopping för 100 000 kronor. Ytterligare 
ett motiv till sponsringen är att Löfbergs Lila Arena är en bra plats att kommunicera på 
utifrån marknadsföringsstrategin. Det är viktigt att komma ihåg att denna kommunikation 
ska relateras till annan marknadsföring. Även Färjestad BK vill vara på Bergviks arena 
enligt Peter Landmark. Färjestad BK är hyresgäster i köpcentret då de har en 
souvenirshop som klubben vill synas med.  
 
Peter Landmark anger att målet med sponsringen är att få många människor att komma 
till köpcentret och att få dem att tycka om produkterna som finns på Bergvik.  
 
Köpcentret har inget speciellt sponsringspaket men de har en hylla i arenan där namnet 
Bergvik syns klart och tydligt. Det fanns en klar tanke bakom denna investering då det 
var ett mycket bra kommunikationssätt för Bergvik. Idén till hyllan kom från Färjestad 
BK och köpcentret tycker om idén då Bergvik skulle vara de första och enda med en 
hylla i arenan. 
 
Fördelen med sponsring eller affärsutbytet, som Peter Landmark benämner begreppet, är 
att det skapar relationer. Förut förknippades sponsring med välgörenhet nu handlar det 
om ett ömsesidigt affärsutbyte. Riskerna är att Färjestad BK är en förening som många 
andra och då finns risken att alla andra idrottsklubbar vill efterlikna detta samarbete. En 
orsak som kan bidra till att Bergvik Köpcenter drar sig ur är om det händer något som de 
inte kan stå bakom. 
 
Samarbetet fungerar mycket bra och Peter Landmark har stora förhoppningar om 
samarbetet i framtiden då han är övertygad om att det bästa ännu inte uppnåtts.  
 

”Värdet av sponsringen är 
upp till varje sponsor att ta tag i” 

 
Detta svarar Peter Landmark på frågan om vilket värde sponsringen utgör. Bergvik 
skapar många aktiviteter själva och väntar inte på att Färjestad BK ska ta första steget. 
Peter Landmark påvisar här det ömsesidiga samarbetet:  
 

”Värdet av samarbetet är även att Bergvik 
kan få hjälp av Färjestad BK genom att använda sig av 

spelare och andra i klubben då de vill marknadsföra köpcentret” 
 
Att Bergvik Köpcenter använder sig av spelare kritiseras av Turner (1989) som påstår att 
sponsringen kan försämra idrottarnas prestationer om de till exempel måste avbryta en 
träning för att ställa upp sponsorevenemang som fotografering och möte med kunder. 
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Färjestad BK och Bergvik skapar saker tillsammans som leder till att båda varumärkena 
växer och utvecklas. Utifrån det företagen gör tillsammans skapas kännedom, attityd och 
utbud. 
 
Utvärdering sker hela tiden genom att ställa frågor till kunderna samt att avläsning görs 
av hur många kunder som besökt köpcentret.  
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4.7 Föreningssparbanken, Karlstad 

Företagsinformation 
Föreningssparbanken bildades 1997 då Föreningsbanken och Sparbanken gick samman. 
Föreningssparbankens affärsidé är att vara det självklara bankalternativet för 
privatpersoner, företag och lantbruk, kommuner och landsting och organisationer genom 
att erbjuda ett kundanpassat och lättanvänt utbud av finansiella tjänster. 
Föreningssparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner 
privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. 
Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i 
Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. År 2004 uppgick 
balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000. 
(www.foreningssparbanken.se) 

Intervju Johan Engström, Bankchef Föreningssparbanken Karlstad 
Samarbetet med Färjestad BK går minst 25 år tillbaka i tiden. Sponsringen för 
föreningssparbanken har utvecklats under alla dessa år. Förr var det mer ett stöd och 
bidrag till lokalidrotten samt för att visa sig samhällsnyttig. Sponsringsförändringen som 
Johan Engström nämner stärks av Roos och Algotsson (1996) som skriver att sponsring 
tidigare handlade mest om välgörenhet. Föreningssparbankens bankchef i Karlstad Johan 
Engström konstaterar att:  
 

”Sponsringen har övergått till ett 
affärsmässigt utbyte där företaget vill ha en motprestation” 

 
Föreningssparbanken sponsrar Färjestad BK på grund av att laget är störst i staden. Det är 
viktigt med lokalt engagemang när staden har ett sådant bra lag. Det vore konstigt att som 
företag avstå möjligheten att samarbeta med Värmlands starkaste varumärke. Detta 
passar in med det motiv som Grönkvist (1999) benämner associationsmotivet. Vidare 
skriver Grönkvist att ett starkt varumärke lockar företagen då detta reflekterar tillbaka på 
den egna organisationen genom en så kallad  imageöverföring.  
 
Målen med sponsringen är att ge affärsmöjligheter både inom Färjestad BK och via 
nätverket som bildas genom att vara sponsor. Bildandet av ett nätverk kan kopplas till 
Roos och Algotsson (1996) då de menar att ett viktigt motiv vid valet att sponsra något är 
att företaget vill få tillgång till en ny och annorlunda träffpunkt för att kunna skapa olika 
viktiga relationer till företaget.  Johan Engström nämner att: 
 

”Det viktigaste målet är att varumärket blir 
ihopkopplat med något bra och positivt. 

Det är alltid en fördel att synas tillsammans med vinnare” 
 
Johan Engström vidareutvecklar sin tanke genom att betona att Färjestad BK har ett gott 
anseende och ett gott rykte. Klubben sköter sin ekonomi och inga skandaler förekommer 
inom organisationen. Färjestad BK betyder mycket för orten och föreningen berör och 
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engagerar många. Att sammankopplas med vinnare måste ett företag tidigt ta ställning till 
enligt Turner (1989) när företaget avser att sponsra idrott. Framgång på banorna är inte 
avgörande för all sponsring men generellt vill företag sammankopplas med vinnare då de 
får mer mediebevakning. Företaget får själva en vinnarstämpel enligt Turner (1989). 
 
De krav som Föreningssparbanken har på klubben är att det tydligt ska framgå och visas i 
arenan att denna bank är officiell bank för Färjestad BK. Om inte hockeyföreningen hade 
haft ett starkt varumärke hade inte banken varit intresserad av att sponsra klubben. Det 
ska alltid finnas möjligheter till affärsutbyte inom Färjestad BK. Detta kan gestaltas av att 
olika aktörer inom klubben blir privata kunder i banken.  
 

”Det kan ge en negativ signal till kunden 
då denna kan börja undra vart pengarna 
som används till sponsringen tas ifrån” 

 
Detta svarar Johan Engström på frågan om risker med sponsringen. Satsningen på 
sponsring kan enligt Turner (1989) medföra att kunderna anser att det är slöseri med 
pengar. En annan risk med samarbetet enligt Johan Engström är om hockeyklubben 
missköter sig eller om någon skandal uppdagas. Smutskastning i media är också något 
som kan påverka negativt då detta kan avspegla sig på sponsorn. En anledning till att 
Föreningssparbanken skulle dra sig ur samarbetet är om det framkommer oegentligheter 
inom organisationen. Endast rykten räcker inte för att banken ska dra sig ur utan viss 
bevisning måste finnas.  
 
Samarbetet fungerar mycket bra. Värdet av samarbetet innehåller många bitar. Färjestad 
BK är ett lag och en organisation som engagerar och berör dessutom är det viktigt att 
sammankopplas med vinnare.  
 

”Bildandet av nätverk är betydelsefullt. 
Då nätverket utvidgas ges fler möjligheter till att hitta nya affärspartners” 

 
Johan Engström säger här att bildandet av nätverk är betydelsefull men lägger samtidigt 
till att nya affärspartners är svårt att mäta i kronor och därför får banken följa en känsla 
de har. Föreningssparbanken träffar många företag på sponsorträffar och dylikt, på detta 
sätt kan nya potentiella kunder nås.  
 
Utvärdering sker genom en underökning av utbytet med Färjestad BK. Mätningen av den 
visuella reklamen sker ej men en indirekt mätning görs då banken vet att det går mycket 
publik på matcherna. På central nivå mäts sponsringens effekter men detta är svårt att 
genom föra på den lokala marknaden. Johan Engström vet vad sponsringen ger för 
ungefärligt värde i kronor men mest går han på känsla. Även i detta undersökta företag 
kan känslan kopplas till det Turner (1989) påstår om att de flesta sponsorerna förlitar sig 
på en känsla vid utvärdering av sponsringen. 
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4.8 Höjdens brunnsborrning 

Företagsinformation 
Höjdens brunnsborrning är ett företag som borrar efter energi och vatten. De är enligt 
Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, certifierade brunnsborrare och borrar åt både 
små och stora kunder i hela Sverige. Företaget har bland annat borrat för Bergvik 
köpcenters värme- och kylanläggning. (www.hojdens.se) 
 

Intervju Per Lindgren, Delägare Höjdens brunnsborrning 
Företaget är inne på sin andra sponsringssäsong. Samarbetet med Färjestad BK började 
med att en bekant till Per Lindgren, delägare Höjdens brunnsborrning, ville bli av med 
fyra av sina sponsorbiljetter. Då Per Lindgren var intresserad av att överta biljetterna 
meddelade den bekante Färjestad BK om detta. Färjestad BK blev i sin tur angelägna om 
att utveckla ett samarbete med företaget och erbjöd firman fler möjligheter. Anledningen 
till att de sponsrar Färjestad BK är ett genuint hockeyintresse i hela företaget. Redan som 
liten grabb såg Per Lindgren upp till Färjestad BK eftersom han själv spelade ishockey i 
Hagfors. Valet av att sponsra Färjestad BK blev därför självklart. Hockeylaget har även 
ett tungt och bra varumärke och att synas med detta ger en positiv bild av Höjdens 
brunnsborrning. Färjestad BK representerar även rent spel och ärlighet.  
 

”Om inte sponsorer finns så finns inte Färjestad BK” 
 
Detta hävdar Per Lindgren och tillägger att intäkter från biljettförsäljningen inte täcker 
alla kostnader i klubben. All professionell idrott är beroende av sponsorer för att få det att 
gå runt. Färjestad BK:s spelare har även så höga löner att löneutgifter måste täckas. 
Höjdens brunnsborrning anser sig ha styrkan och ekonomin att hjälpa klubben. Roos och 
Algotsson (1996) tar upp vad effekten av sponsringen kan bli i idealfallet. Den ideala 
effekten att ”Utan sponsorn hade inte mitt favoritlag kunnat spela” kan klart kopplas till 
vad Per Lindgren hävdar om Färjestad BK: s existens. 
 

”Sponsringen gagnar inte bara Färjestad BK 
utan alla runt klubben såsom samhället och dess invånare” 

 
Detta svarar Per Lindgren på frågan om motiv till sponsringen. Ett annat motiv till 
sponsringen är att den kan vara avgörande vid en affär då företaget kan ha en fördel i 
förhållande till konkurrenten. Höjdens brunnsborrning vill att sponsringen ska ge 
företaget karaktären av en god insats, ett samhällsengagemang och att visa att företaget 
ställer upp för något som är bra. Detta motiv stämmer överens med motiv Grönkvist 
(1999) benämner Good Citizen.  
 
Höjdens brunnsborrning har biljetter till alla matcher inklusive slutspel ända fram till 
finalen. Företaget brukar även hyra bastun i Löfbergs Lila Arena två gånger per säsong. 
Vid detta tillfälle samlas all personal och har roligt. Verksamheten ingår också i ett 
sponsorteam som varje fredag spelar hockey tillsammans med gamla hockeyprofiler. 
Matcherna anses som extra roliga då företaget får möjlighet att vara kring stjärnor. Det 
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motiv som Grönkvist (1999) kallar för det personliga motivet ligger bakom Höjdens 
sponsring till Färjestad BK. Grönkvist (1999) säger också att en sponsor som sätter det 
personliga intresset i första hand och som vill synas tillsammans med stjärnor är lätt att 
fånga. Något som hör ihop med det personliga motivet är fåfänga då sponsorn vill umgås 
med stjärnor. 
 
Höjdens brunnsborrning förväntar sig att Färjestad BK håller sporten högt och har ett bra 
lag. Det sportsliga ska komma i första hand. Det enda som de upplever negativt med 
sponsringen är att det kostar mycket pengar. Det finns många fördelar med sponsringen 
men Per Lindgren menar att: 
 

”Största fördelen är att vi får ett stort kontaktnät 
vilket är väldigt bra för affärerna. 

Behöver vi köpa in något till företaget 
vänder vi oss i första hand till företag  inom sponsringsnätverket” 

 
Per Lindgren nämner också att han måste vara entreprenör i tankesättet så att han kan se 
saker runt omkring som kan påverka företaget och sponsringen är en sådan sak. Den risk 
som finns är att företaget lägger ut mer pengar än vad de egentligen har råd med vilket 
kan kopplas till Turner (1989) då han hävdar att nackdelen med sponsring är att det är 
dyrt.  Enligt Per Lindgren finns det inget förutom den egna ekonomin som skulle kunna 
leda till att de drar sig ur. Även om doping skulle förekomma står företaget bakom 
klubben för att hjälpa de som är oskyldiga i organisationen. Per Lindgren slår fast att det 
är viktigt att stödja hockeyklubben i både med- och motgång. 
 
Samarbetet med Färjestad BK fungerar mycket bra. Klubben är väldigt tillmötesgående 
och ställer alltid upp för att hjälpa till att lösa olika saker. Företaget får mycket tillbaka ur 
samarbetet.  
 

”Värdet sponsringen utgör är ett marknadsvärde 
men det stärker även det egna egot” 

 
Att sponsringen stärker det egna egot ger Per Lindgren som svar på frågan om vilket 
värde sponsringen utgör. Enligt Per Lindgren finns det alltså även ett emotionellt värde 
av sponsringen. Det emotionella värdet utgörs av att företaget deltar i olika aktiviteter 
som Färjestad ordnar och på detta sätt får de träffa olika spelare och ledare inom klubben 
vilket anses värdefullt. De anser sig även gynnas av att umgås med olika aktörer inom 
klubben både affärsmässigt och socialt. Det är tydligt att företaget enligt Clark (1996) vill 
tillföra en emotionell grad till verksamheten.  
 
Det största värdet för Höjdens brunnsborrning enligt Per Lindgren är dock det nätverk 
som skapats. Företaget når ut till fler personer som de annars inte skulle ha kontakt med. 
Även här tas nätverk upp som ett stort värde av sponsringen. Bildandet av ett nätverk kan 
kopplas till Roos och Algotsson (1996) då de menar att ett viktigt motiv vid valet att 
sponsra något är att företaget vill få tillgång till en ny och annorlunda träffpunkt för att 
kunna skapa olika viktiga relationer till företaget. Det finns ingen metod som används för 



 38

utvärdering av sponsringens effekter. De märker att de har fått kunder kring Färjestad BK 
som de troligtvis inte skulle ha kontakt med annars. Höjdens brunnsborrning har till 
exempel utfört olika jobb åt spelare i Färjestad BK. Höjdens brunnsborrning förlitar sig 
som många andra företag på en känsla vid utvärdering av sponsring så som Turner (1989) 
hävdar. 
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4.9 Netline Telecom AB 

Företagsinformation 
Netline Telecom AB som i grunden är ett installationsföretag startades 1990 av Mikael 
Persson. Från och med juni 2000 finns även Kent Karlsson med som delägare. Idag 
sysselsätter företaget 19 personer varav två på administration, tre säljare och övrig 
personal på teknik och installation. Netline Telecom AB är ett modernt serviceföretag 
som projekterar, säljer, installerar, servar och dokumenterar samtliga de produkter som 
företaget marknadsför och säljer. Företaget vänder sig i första hand till det privata 
näringslivet, myndigheter, kommuner, landsting med flera. (www.netline.se) 

Intervju Mikael Persson, VD/Säljare Netline Telecom AB 
Netline Telecom gick in som sponsorer då Löfbergs Lila Arena byggdes. Det var 
Färjestad BK som tog den första kontakten och erbjöd företaget lite olika paket. Netline 
Telecom ansåg att arenabygget var en stor händelse där många skulle komma att bli 
engagerade och arenan i sig skulle dra mycket folk. Själva arenan var alltså dragkraften 
för sponsringen och utöver detta fanns inga tankar bakom sponsringen. Anledningen till 
att de inte har tänkt över sponsringen så mycket är att det finns andra faktorer som är mer 
betydelsefulla för företaget. Att Netline Telecom sponsring inte är väl genomtänkt och 
saknar klart definierade mål kan om vi ska lyssna på Jiffer och Roos (1999) ligga till 
grund för att sponsringen inte lyckas så bra som företaget önskar. Ordning och reda är 
prioritet nummer ett i företaget och för att skapa detta har elektrikerna lika kläder och 
bilarna visar tydligt vilket företag som är ute och åker. Enhetlighet tillsammans med att 
göra ett bra jobb är företagets bästa marknadsföring enligt Netline Telecoms VD Mikael 
Persson. Detta är ett tydligt bevis på att om sponsringen utnyttjas i kombination med 
andra marknadsföringsåtgärder leder detta till att den kommunikativa kraften blir mycket 
stark. Det är dock kul att finnas med runt Färjestad BK då hockeyintresset är stort inom 
företaget.  
 
Sponsringen till Färjestad BK utgör 50 procent av marknadsföringsbudgeten och det 
sponsringspaket som företaget har är ett så kallat Guldpaket och utöver detta paket har de 
sex stycken säsongsbiljetter. Skyltar i arenan förekommer också för att synliggöra 
företaget. De har inte uppsatta mål med sponsringen. 
 
Företaget tror inte att de kan dra nytta av att de är sponsorer vid en affär mot en 
konkurrent.  
 

”Sponsringen kan medföra att det 
sticker i ögonen på kunderna” 

 
Ovanstående påstående görs av Mikael Persson på frågan angående om vilka risker som 
kan förekomma. Den negativa signalen till kunderna som sponsringen kan ge enligt 
Mikael Persson kan dras i parallell till vad Jiffer och Roos (1999) påstår. Jiffer och Roos 
säger att kunder kan känna stolthet över att företaget sponsrar en viss aktivitet och att 
detta leder till att kunden väljer företagets produkter framför konkurrenternas. Det 
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behöver inte vara positivt att sponsra en viss aktivitet för kunden kan uppfatta att 
företaget slösar med pengarna. 
 
Han utvecklar nedan sitt resonemang vad sponsringen kan medföra:  
 

”När företaget satsar en stor summa pengar på Färjestad BK 
är det många andra föreningar som får på foten. 

Detta eftersom Färjestad BK suger alla pengarna från företagarna” 
 
Mikael Persson är ändå stolt och glad över att det finns ett framgångsrikt lag i staden och 
ser inga större risker. Det kan vara svårt att uppskatta riskerna för som företag är det lätt 
att bli blind. Inom verksamheten kanske de ansvariga inte tänker så djupt och detta leder 
till att de kanske missar vissa värden. När det kostar så mycket att vara med som sponsor 
anser företaget att de har rätt till att ställa krav på Färjestad BK. Vidare anser företaget att 
sponsorerna borde få mer att säga till om och få möjlighet att få vara med i affärer. 
Netline Telecom påpekar Färjestad BK:s behandling av sponsorer: 
 

” Sponsorer blir behandlade som vilken leverantör som helst 
medan de istället borde få 

förfrågningar och fördelar vid affärer” 
 
Känslan inom företaget att de blir behandlade som vilken leverantör som helst kan vara 
negativt för Färjestad BK när det gäller att behålla sponsorer. Detta kan kopplas samman 
med det Turner (1989) skriver om att det är viktigt att arbeta för att behålla sponsorerna 
och det är inte bra om sponsorn känner sig tagen förgivet. Andra krav som de har är att 
Färjestad BK ska vara ett topplag eftersom sponsringsprislistan är beroende av hur spelet 
går. Netline Telecom hade inte varit villiga att lägga ut så mycket pengar om inte 
Färjestad BK hade varit ett lag på övre halvan av tabellen.  
 
Företaget har inget nära samarbete med Färjestad BK och detta beror på att små och 
medelstora företag har det så intensivt med jobb. Färjestad har mycket att erbjuda med 
sponsor resor och liknande men tiden räcker inte till för att delta i de olika aktiviteterna 
som anordnas. Sponsringen har ett stort värde ur marknadsföringssynpunkt.  
 
Det är svårt att utvärdera effekterna av sponsringen enligt Mikael Persson vilket gör att 
företaget går på känsla. Känslan kan återigen kopplas till Turner (1989) då han påstår att 
detta är vanligt inom företag som sponsrar. Att synas i arenan ger många lovord för 
företaget vilket gör att de höjs upp i folks ögon. Mikael Persson sammanfattar Netline 
Telecoms satsning på Färjestad BK:  

 
”Sponsringen har inte genererat samma summa tillbaka till företaget. 

Det är ändå svårt att avgöra om en felsatsning gjorts” 
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Att företaget känner att sponsringen inte ger speciellt mycket tillbaka kan kopplas till 
Turner (1989). Turner säger att för de företag som inte arbetar med sponsringen kommer 
sponsringen inte att ge full valuta för pengarna. Detta är också ett tydligt tecken på att 
arbetar företaget inte mer med sponsringen ger det inte mer än exponeringen. I sin tur kan 
detta kopplas till att Roos och Algotsson (1996) säger att sponsringen är vad den görs till. 
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4.10 Färjestad Reklam AB 

Företagsinformation 
Färjestad Reklam AB är ett företag som arbetar med textil och reklamartiklar. Företaget 
har ett rikt urval för att vid varje tillfälle kunna göra rätt val av gåva. Färjestad Reklam 
erbjuder presentartiklar från mer än 250 leverantörer. Företaget anser att presentreklam är 
bra sätt för att synas. (www.farjestadreklam.se) 

Intervju Hasse Grönlund, Ägare Färjestad Reklam 
Färjestad Reklam har varit sponsorer till Färjestad BK sedan säsongen 90/91. Valet av att 
sponsra Färjestad BK var självklart, då ägaren Hasse Grönlund har sitt hjärta i laget. 
Ishockeylaget får även stort utrymme i media. Motivet till sponsringen är att företaget vill 
visa upp sig för kunder och visa att det är ett seriöst företag. För att visa att Färjestad 
Reklam är ett seriöst företag kan det enligt Roos och Algotsson (1996) ge tyngd till det 
egna företaget att synas tillsammans med ett starkt varumärke. Hasse Grönlund utvecklar 
motivet till sponsringen: 
 

”Att synas leder till att kunden känner till företaget 
och detta i sin tur leder till nya affärer” 

 
Målet är att få så stor exponering som möjligt. Det vanligaste motivet enligt Grönkvist 
(1999) är exponeringsmotivet och det är tydligt att för företaget är detta motivet till 
sponsringen. Företaget har en skylt i arenan och utöver det har de sittplatser. Sponsringen 
utgör en liten del av Färjestad Reklams marknadsföringsbudget. Tyngdpunkten i 
marknadsföringen ligger på kataloger. 
 
Förhoppningarna som företaget har på Färjestad BK är mest att synas i arenan eftersom 
det är mycket publik på plats och att synas med skylten i TV.  Färjestad BK är den klubb 
som har högst exponeringsgrad i Karlstad. Klubben går bra och det är en stor fokusering 
på Karlstad även ur en samhällssynpunkt. Vid en affärsuppgörelse kan företaget ha en 
viss fördel men det är namnet i sig som ger största fördelen. Hasse Grönlund ser inga 
risker med sponsringen och det finns inget som skulle kunna leda till att företaget drar sig 
ur samarbetet. 
 
Samarbetet fungerar bra. Hasse Grönlund tycker att det är kul att följa med på den 
bortamatchen som Färjestad BK anordnar varje år. Hasse Grönlund kommenterar 
sponsorträffarna: 
 

”Sponsorträffarna leder till nätverk och 
företagen inom gruppen köper av varandra men det kunde vara ännu bättre” 

 
Det största värdet som sponsringen ger är stödet till det lokala och laget i hjärtat. 
Färjestads Reklam utvärderar inte sponsringen på något sätt. 
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5. SLUTSATS och DISKUSSION 
I det här kapitlet framför vi de slutsatser vi har dragit efter att vi analyserat 
informationen från både intervjuerna och litteraturstudierna. Därefter kommer vi att föra 
en diskussion kring slutsatserna. Vi kommer även att ge förslag på fortsatt forskning 
inom ämnet. 
 

5.1 Vad är det som gör Färjestad BK till ett attraktivt 
sponsringsobjekt? 

Färjestad BK är ett attraktivt sponsringsobjekt då ishockeyklubben har ett gott rykte både 
organisatorisk och sportsligt. Aktörerna inom klubben uppfattas som väldigt trevliga och 
professionella. Färjestad BK är ett attraktivt sponsringsobjekt främst genom att klubben 
anses ha ett bra anseende och inga skandaler förekommer inom organisationen. 
Professionalismen i verksamheten lyser igenom. En annan sak som togs upp av en 
sponsor är att Färjestad BK är bäst på att ta hand om sina sponsorer och ge någonting 
tillbaka. Kommentaren påvisar än en gång hur bra organisation klubben har. Vi tror att 
Färjestad BK kommer att vara framgångsrika även i framtiden då de aktivt strävar efter 
att förbättra och bibehålla sina relationer. De är medvetna om att de måste hitta nya saker 
och utveckla sina erbjudanden för att behålla sin ledande position. Risken är att de blir 
säkra på sig själva och blir lite lata men Thomas Rundqvist är väl medveten om detta. Det 
är viktigt att klubben ställer krav på både ledare och spelare för att deras goda anseende 
ska hållas intakt. Det enda som kan göra att de inte är attraktiva längre är just om den 
positiva bilden av organisationen förstörs. Negativ publicitet och skandaler skadar 
varumärket snabbt. 

5.2 Vilka krav har parterna på varandra? 
 
Beroende på vilka mål och motiv företagen har med sponsringen ställer de olika krav på 
samarbetet. Generellt sett är det vanligaste motivet till sponsring exponering av 
företagen. Det finns emellertid fler motiv till sponsring. Alla undersökta företag vill 
förknippas med Färjestad BK då klubben har ett gott anseende. Att vilja synas med 
sponsorobjektet och kopplas samman med det kallas för associationsmotiv. Många andra 
av de intervjuade företagen vill samarbeta med Färjestad BK så det gynnar samhället och 
dess invånare, detta är ett så kallat Good Citizen motiv. Klubben är viktig för staden. 
Detta är naturligt då Färjestad BK är det största laget i Karlstad och de är framgångsrika 
både sportsligt och organisatoriskt. Om inte Färjestad BK:s varumärke hade varit så 
starkt tror vi definitivt att det hade sett annorlunda ut på sponsorsidan. 

Flera av de större företagen har uttalade mål, krav och förhoppningar. Huvudsponsorn 
Löfbergs Lila förväntar sig kunna använda sig av profiler inom klubben vid föreläsningar 
och dylikt samt att produkten ska säljas i arenan under match. Stadium vill att klubben 
ska leverera goda värden till omgivningen och nå sportsliga framgångar. Cloetta i likhet 
med Löfbergs Lila har kravet att produkterna ska säljas under matcherna. 
Föreningssparbanken vill att det tydligt ska framgå att banken är officiell bank för 
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Färjestad BK. De vill även att det alltid ska finnas möjligheter till affärsutbyte inom 
Färjestad BK. Olika aktörer inom klubben ses gärna bli privata kunder i banken. De 
mindre företagen såsom Höjdens brunnsborrning och Netline Telecom AB har krav och 
förhoppningar om att klubben ska hålla sporten högt och att laget ska vara ett topplag. 
Det sportsliga ska komma i första hand. Sponsorerna och Färjestad BK är överens om att 
kärnverksamheten, vilket är hockeyn, ska komma i första hand. Det är självklart enligt 
oss att kraven och förhoppningarna på Färjestad BK skiljer sig åt beroende på vad 
företagen har för mål med sponsringen.  

I intervjuerna framkom det att företagen skulle ställa sig tveksamma till fortsatt 
samarbete om det finns en risk att en händelse reflekterar negativt på sponsorföretaget. På 
grund av risken med sponsring har många av företagen ställt krav på Färjestad BK och 
hur de ska agera vid en eventuell skandal. Löfbergs Lila säger att Färjestad BK:s rykte 
avspeglar sig på företaget. Därför är det extra viktigt för Löfbergs Lila att Färjestad BK 
som klubb markerar att de inte tolererar ett visst beteende från till exempel en spelare för 
att Löfbergs Lila inte ska dra sig ur samarbetet. Återigen handlar det om att hålla det 
goda anseendet intakt och få hela organisationen till att sträva åt samma håll både inom 
laget och inom organisationen. För fortsatt framgång krävs det enligt vårt tycke att alla 
även i framtiden strävar åt samma håll.  
 
Det framkommer tydligt att sponsorerna inte skulle gilla om Färjestad BK riskerar att 
skamfila sitt rykte genom till exempel dopingskandaler eller liknande. De mindre 
företagen tenderar att tänka mer med hjärtat. De hävdar att de kommer stå bakom laget 
även vid bakslag vilket vi anser är naturligt då de mindre företagen är eldsjälarna och de 
som verkligen älskar sporten och laget. Ur ett företagsperspektiv är inte det bästa 
företaget kan göra att stå bakom laget vid en skandal men då det lokala hjärtat är stort är 
det värt mer att stå bakom klubben. Vi anser att det kan vara både en fördel och nackdel 
att stå bakom en idrottsklubb även vid svåra tider då detta ger ett tecken på att företagen 
verkligen bryr sig om organisationen och på detta sätt kan skapa ett förtroende. Sponsorn 
kan skapa en tillit både gentemot laget och mot kunder. Företaget kan visa kunderna att 
de inte enbart ger ett stöd för egen vinnings skull. De större företagen kan tänka dra sig ur 
samarbetet då det finns risk att företaget kan ta stor skada av en dopingskandal eller 
dylikt. De sponsorföretagen med starka varumärken har mer att förlora än vad de små har 
och därför kan detta sägas vara orsak till skillnaden mellan företagen som sponsrar 
Färjestad BK.  
 
Vi har uppmärksammat krav utöver det som fanns i litteraturen då teorin varit bristfällig 
inom detta område vilket har varit inspirerande. 

5.3 Vilka värden skapar sponsringen av Färjestad BK för 
företagen?  

För företag med mål utöver exponering krävs ett större engagemang för att uppnå dessa 
och för att känna att sponsringen ger valuta för pengarna. Likväl som sponsringsföretagen 
har krav på engagemang från Färjestad BK så ställer ishockeyklubben samma krav på 
sponsorerna. Ett mönster kan urskiljas då sponsorföretagen med klara mål och stort 
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engagemang tenderar att uppfatta samarbetet mer fördelaktigt och att sponsringen ger det 
egna företaget mer tillbaka. Ett tydligt exempel på ett företag som inte uppnått de 
möjligheter som önskas är Netline Telecom. Netline Telecom AB verkar inte nöjda med 
enbart exponering då de inte upplever något samarbete. Företaget är inte aktivt på grund 
av tidsbrist. En regelbunden kontakt gör att sponsorn känner sig mer involverad. De som 
har tät kontakt med ishockeyklubben är även de som uppfattar samarbetet som något 
extra. Vi har lagt märke till att de företagen som är aktiva känner att sponsringen ger 
någonting tillbaka och de är mer positivt inställda till begreppet sponsring. Vi kan tydligt 
urskilja att då företaget inte anser att sponsring inte skapar något speciellt värde är i de 
fall där sponsorn är passiv vilket är fallet med Netline Telecom. När inte företaget är 
aktivt engagerade i sponsringen kan de heller inte ställa några krav enligt oss. Vi anser 
även att det till största delen är Netline Telecom som ska ta tag i situationen när de ändå 
går in med en viss summa pengar. När en summa pengar investerats i Färjestad BK är det 
upp till sponsorn också att försöka bidra till att samarbetet blir så bra som möjligt. 

Företag med en lättillgänglig produkt som Löfbergs Lila och Cloetta har mer inriktning 
på direktförsäljning i arenan. Direktförsäljning i arenan skapar ett mer pengamässigt 
värde i försäljningsintäkterna. Exklusiv rättighet att sälja produkten på plats i arenan är 
det mest tydliga exemplet på att sponsringen kan innebära ökad försäljning. För de övriga 
sponsorerna med mer komplicerade produkter är det viktigare att företaget blir medlem i 
det nätverk som byggs upp kring ortens stolthet. Det är nätverket som ska leda till nya 
affärskontakter. Vissa åsikter som kom upp angående nätverk är: 
 

”Inom nätverket träffar vi människor som i sin tur leder till affärer” 
 

”Bildandet av nätverk är betydelsefullt. 
Då nätverket utvidgas ges fler möjligheter till att hitta nya affärspartners” 

 
”Största fördelen är att vi får ett stort kontaktnät 

vilket är väldigt bra för affärerna. 
Behöver vi köpa in något till företaget 

vänder vi oss i första hand till företag  inom sponsringsnätverket” 
 
Beroende på vad företagen har för motiv, mål och krav med sponsringen så är 
sponsringens värde olika för företagen. Generellt sett var det svårt för de intervjuade att 
direkt påpeka vad sponsringen ger företaget. Företag kan få ut värden som verksamheten 
står för via sponsringen. Sponsringen gör att ett företag kan ha en viss fördel gentemot en 
konkurrent i ett affärsutbyte. Sponsring bidrar även till att skapa positiva attityder om det 
egna företaget, att synas med ishockeyklubben ger mycket tillbaka, detta är något som de 
flesta undersökta företag tagit upp. Att synas med en stark aktör med ett väletablerat 
varumärke stärker hela organisationen och bidrar till att gemene man kan få en mer 
positiv bild av företaget. Ett företag som Cloetta kan lyfta fram olika varumärken inom 
företaget. Goodwill är en aspekt som tagits upp. De större företagen såsom Bergvik 
köpcenter och Löfbergs Lila lånar ofta spelare och ledare vid olika evenemang, vilket ses 
som en stor fördel. 
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De flesta företagen har en kompisrelation och regelbunden tät kontakt med Färjestad BK, 
detta kan göra att de känner sig mer involverade. Sponsringen möjliggör att blanda 
affärer med nöjen i många fall och vissa av företagen utnyttjar detta. Thomas Rundqvist 
förklarar utvecklingen av sponsringen: 
 

”Det har skett en förändring från ren exponering till önskan om en upplevelse” 
 
Företagen deltar i många aktiviteter och påpekar gärna att de känner aktörerna i 
organisationen kring Färjestad BK. Genom att använda sig av upplevelserna känner 
företagen de fördelar och värden som sponsringen ger. Ett företag som sticker ut när det 
gäller det emotionella värdet är Höjdens brunnsborrning. I Höjdens gillar de att umgås 
kring stjärnorna och de anser sig gynnas både socialt och affärsmässigt genom att de 
umgås och är aktiva. 
 
Slutligen vill vi poängtera att det är tydlig, enligt de resultat vi fått fram, att sponsring är 
vad företagen och Färjestad BK gör det till.  
 

Förslag till fortsatt forskning 
 
Förutom de punkter vi belyst i vårt arbete, upplever vi vissa tomrum inom 
sponsringsämnet. Vi hoppas att det inspirerar till vidare forskning. Det går att gå in ännu 
mer på djupet av vilka värden sponsringen egentligen utgör. Då det är viktigt för 
företagen att kunna se att sponsringen lönar sig kan en annan vidare forskning vara att 
utveckla att ett välfungerande utvärderingssystem. En annan intressant forskning som 
vore givande att göra är att undersöka idrottsklubbar där sponsringen inte är 
framgångsrik. Vilka faktorer bidrar till att klubbar och företag inte lyckas inom området 
sponsring?  
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6.1.5 Övrigt material 
Intern material från Färjestad BK 
Fakta om elitlicenser från Svenska ishockeyförbundet 
 



 

BILAGOR 
Bilaga 1 

Frågor till sponsorerna: 

 Vad har Ni för motiv med sponsringen? 

 Hur stor del av marknadsföringsbudgeten utgör sponsringen? 

 Vilka mål har Ni med sponsringen? 

 Varför sponsrar Ni Färjestad BK? 

 Hur länge har företaget varit Färjestad BK:s sponsor? 

 Vilka krav/förhoppningar har företaget på Färjestad BK? 

 Vilka fördelar/nackdelar finns med sponsringen? 

 Finns det några risker med sponsringen av Färjestad BK? 

 Vad kan göra att Ni drar Er ur samarbetet? 

 Hur väljer Ni ut sponsorobjekt? 

 Hur uppföljer/utvärderar Ni sponsringen? 



 

  

Bilaga 2 

Frågor till Färjestad BK: 

 Vilka är Era största sponsorer? 

 Vad erbjuder Ni Era sponsorer? 

 Vad är framgångsrik sponsring för Er? 

 Hur jobbar Ni för att behålla sponsorerna? 

 Vad betyder sponsringen för Er? 

 Hur får Ni tag i sponsorerna? 

 Hur stor procentsats utgör sponsringen av de totala intäkterna? 

 Hur många sponsorer har Ni? 

 Vilka krav har Ni på företagen som vill sponsra Er? 

 Vad har Ni för olika aktiviteter som är avsedda för Era sponsorer? 

- Följdfrågor 

 


