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Frågeställningar  

•   Varför sponsrar företag damlag? 

•   Vilka kopplingar finns mellan företagens sponsringsstrategier och deras CSR-

arbete? 

 

Syfte 

Studien ska undersöka varför företagen sponsrar damlag och om det finns någon koppling 

mellan företagens sponsringsstrategier och deras CSR-arbete. 

 

Metod 

Denna studie har en kvalitativ utgångspunkt, där vi har använt oss av semi-strukturerade 

intervjuer, vilket innebär att man ställer frågor till respondenter, men det handlar minst 

lika mycket om att omsorgsfullt lyssna på svaren som respondenten ger.  

 

Slutsats 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av vår studie är den att företagens motiv att sponsra 

damidrott inte grundas i exponering för ökad lönsamhet utan även för det kan påvisa 

företagens CSR-mål. Föreningarna märker av företagens ökade intresse för CSR och 

skapar sponsringsprodukter som gynnar dem och företagen. Dessa samarbetsprodukter 

baseras oftast på att damerna är ute och engagerar barn och ungdomar i en aktiv fritid. 
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Vilket visar på att företag idag åtsidosätter sponsringens främsta mål att öka företagens 

lönsamhet med att istället visa företagets hållbarhetsmåls arbeten. Det finns risker för 

företagen när de väljer att sponsra utifrån känslor och värderingar istället för bästa 

ekonomiska kalkyl. Detta för damlag har färre åskådare och mindre medialt intresse vid 

sina matcher.  

 

 

Nyckelord 

Sponsoring, Corporate Social Responsibility, Sakrelaterad marknadsföring, Genus, 

Samhällsengagemang 
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Issues 

•   Why do companies sponsor women's sport teams? 

•   What links are there between corporate sponsorship strategies and their CSR 
work? 

 

Purpose  

The study will investigate why companies sponsor womens sportteams and whether there 

is any link between corporate sponsorship strategies and their CSR work. 

 

Method  

The study has a qualitative method where we have used semi-structured interviews. 

Which means asking questions to respondents, but also carefully listen to the answers 

given by the respondent.  

 

Conclusion  

The main conclusion that can be drawn from our study is that corporate motivation to 

sponsor women's sports is not only based on exposure to increased profitability, but also 

because it can demonstrate corporate CSR goals. The ladies associations notice the 

companies' increased interest in CSR and create sponsorship products that benefit them 

and businesses. These co-operation products are usually based on the fact that the ladies 

are out and engage children and young people in active leisure. Which shows that 

companies today endorse the sponsorship's primary goal to increase companies' 

profitability by instead viewing the company's sustainability goals. There are risks to 
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companies when they choose to sponsor based on feelings and values instead of the best 

financial calculations, since the ladies team has fewer spectators and less medial interest 

at their matches. 

 

Keyword  

Sponsorship, Corporate Social Responsibility, Cause related Marketing, Gender, Social 

Commitment 
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VARFÖR	  SPONSRAR	  FÖRETAG	  DAMLAG?	  
ÄR	  DET	  MARKNADSFÖRING,	  CSR	  ELLER	  BÅDA?	  

  

1.INLEDNING	  
	  

1.1	  BAKGRUND	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

Sponsring är ett område inom marknadsföringen som vuxit i relevans (Farrelly, Quester 

& Burton, 2005). Allt fler företag som ägnar sig åt idrottssponsring har idag jämställd 

sponsring, vilket ofta innebär sponsring av damidrott, som del i sina riktlinjer, policys 

och arbete med hållbarhetsmål (Batty, Cuskelly & Toohey, 2016). Dolphin (2003) menar 

att det finns två former av sponsring: ren sponsring och vad som på engelska kallas 

patronage. Ren sponsring är det ekonomiska stödet från en extern organisation till en 

fritids- eller idrottsverksamhet. Det ekonomiska stödet ges med en bestämd kommersiell 

målsättning som är att skapa goodwill och positiv PR. Patronage bygger på välgörenhet, 

vilket är en filantropisk aktivitet (ibid.). Det ligger därmed närmare socialt 

ansvarstagande, vad som även på svenska ofta kallas corporate social responsibility 

(hädanefter: CSR) och kan definieras som att öka företagets lönsamhet genom socialt 

ansvarstagande (Drumwright, 1996; Porter & Kramer, 2006). När företag inkluderar 

jämställd sponsring i sina hållbarhetsmål blir sponsring marknadsföring genom 

samhällsengagemang för att öka företagets anseende och goodwill (Miragaia, Ferreira & 

Ratten, 2017). Frågan är om det då är att räkna som ren sponsring eller patronage/CSR, 

en fråga av betydelse för idrottsföreningar som söker sponsorer, liksom för företag som 

överväger sponsorsamarbeten med idrottsföreningar. 

 

I Sverige omsatte sponsringen år 2017 nästan 7,25 miljarder kr (IRM, 2017). Sponsring 

bygger på företagens vilja att synas i positiva sammanhang där de kan bygga kundlojalitet 

och öka sin lönsamhet (Dolphin, 2003). Vidare menar Pope (1998) att sponsring skapar 

förutsättningar för att konsumenterna associerar företagets varumärke med 

sponsringsobjektet eller eventet, vilket antas öka företagets lönsamhet. Kotler (2003) 
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menar på liknande sätt att sponsringen innebär att företagen aktivt söker 

marknadsföringsarenor som genom associationer ger positiv effekt på varumärket och 

ökar kännedom, lönsamhet och kundlojalitet. 

  

Hur bör företag resonera när de väljer sponsringsobjekt? Först och främst anser Pickton 

& Broderick (2005) att företagen bör ha klara målsättningar med sponsringen och 

kontinuerligt utvärdera att målen har nåtts. Vidare bör företagen enligt Kotler (2003) och 

Jobber (2007) vara mycket noggranna när de väljer sponsringsobjekt, då det alltid finns 

risker med att associeras och exponeras tillsammans med externa aktörer, det vill säga 

sponsringsobjekt (ibid). Dessa risker är till exempel negativa ryktesspridning och 

associationer om sponsringsobjektet förknippas med någon skandal, eller att företaget 

försvinner i myllret av andra sponsorer till sponsringsobjektet, vilket kan påverka 

sponsorföretagets varumärke (Pickton & Broderick, 2005). 

 

Enligt Miragaia, Ferreia & Ratten (2017) finns det idag en länk mellan företagets CSR-

policys och hur de väljer att sponsra. Man väljer därför sponsringsobjekt efter hur den 

sponsrade verksamheten och företaget tillsammans kan engagera sig i samhällsfrågor. 

Batty, Cuskelly & Toohey (2016) menar exempelvis att företag som sponsrar lokala 

föreningar och därmed gynnar lokalsamhället ofta belönas med bra PR och goodwill. 

Sådan CSR-relaterad sponsring kan alltså stärka företagets anseende i det lokala 

näringslivet och samhället (ibid). 

 

Företag sponsrar för att öka sitt anseende och/eller lönsamhet. Det är således en 

marknadsföringsstrategi (Cornwell & Maignan, 1998; Farrelly, Quester & Burton, 2006). 

Marknadsvärdet av de flesta damidrottsevent är dock lågt i jämförelse med manliga 

sportevent, detta på grund av att de har färre åskådare (Persson, 2017). Damidrottslag har 

alltså färre åskådare och mindre exponering i media (ibid.) vilket enligt Kotler (2003) gör 

att man kan undra varför företagen sponsrar damlagen.  Det kan verka som om företagens 

sponsring av damlag med mindre marknadsföringsarenor är mer exponering av företagens 

CSR-mål än sponsring (Farrelly, Quester & Burton, 2006; Miragaia, Ferreia & Ratten, 

2017). Detta resonemang för även Plewa & Quester (2011), som menar att företag kan se 

sponsring av damidrott som ett sätt att marknadsföra sina företagsvärderingar. 
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Oavsett orsakerna till idrottssponsring gynnas såväl dam- som herridrotten av sponsorer 

(se Dolphin, 2003). Damlagen har dock på grund av ovan nämnda, förhållandevis mindre 

exponering, haft svårare att hitta sponsorer än herrlagen (Persson, 2017). Det är därför 

intressant att studera företag och föreningar i vår närmiljö för att se vilka faktorer som 

påverkar företag när de väljer sponsringsobjekt – är det omedelbar lönsamhet eller 

samhällsansvar? I Dolphins (2003) terminologi, är det fråga om ren sponsring eller 

patronage, vilket uppvisar större likheter med CSR? 

 

Enligt Hirdman (2001) kan damlagen genom att skapa relationer och ta ansvar för 

föreningar med barn och ungdomar, baserat på samhällets genusstrukturer där kvinnor 

fostrar barn, skapa marknadsaktiviteter som företagen söker för att kunna visa upp sitt 

CSR-arbete. Hallstedt (2018) och Hellborg (2013) resonerar vidare kring att många 

kvinnliga idrottare behöver arbeta under dagtid för att finansiera sina elitsatsningar, 

varvid marknadsaktiviteter som bygger på socialt ansvarstagande, oftast på kvällstid, kan 

tänkas påverka damernas prestationer och spelnivå. 

 

Enligt Dolphin (2003; se även Jones & Dearsley, 1989) kan sponsring ge fördelar genom 

den goodwill som skapas i konsumenternas tankar kring varumärket. Vidare anser Bigné-

Alcañiz, Currás-Pérez, Ruiz-Mafé & Sanz-Blas (2012), liksom tidigare nämnda Batty, 

Cuskally & Toohey (2016) att CRM (cause-related marketing) och CSR vid sponsring av 

mindre, lokala event och föreningar kan stärka företagens anseende i det lokala samhället. 

Cornwell & Maignan (1998) menar att det kan innebära att damlagen, som har mindre att 

erbjuda företagen i form av bred exponering i samband med matcher och relaterade event, 

för att få sponsorer skapar attraktiva marknadsföringsaktiviteter för företagen genom att 

arbeta med deras CSR-mål. 

 

Skillnaderna mellan ren sponsring och patronage (Dolphin, 2003), i kombination med 

likheterna mellan patronage och CSR, samt de idrottsrelaterade exempel på dessa olika 

företagsaktiviteter som ges i litteraturen tjänar som bakgrund till vårt val av 

undersökningsområde: varför företag sponsrar damlag och om det finns någon koppling 

mellan företagens sponsringsstrategier och deras CSR-arbete. 
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1.2	  PROBLEMDISKUSSION	  
	  

Vi har valt att studera företag och föreningar i vår närmiljö för att ta reda på varför företag 

sponsrar damlag och eventuella kopplingar mellan företagens sponsringsstrategier och 

deras CSR-mål. 

 

Det finns många faktorer som företagen bör beakta när de väljer att sponsra (Cornwall & 

Maighnan, 1998; Jobber, 2007; Kotler 2003; Pickton & Broderick, 2005) såsom: 

 

●   Sponsringsstrategi – mål och utvärdering 

ü   Varumärkesstärkande? 

ü   Relationsbyggande företagsplattformar? 

ü   PR? 

ü   Goodwill? 

●   Investeringens lönsamhet 

●   Risker med sponsring 

  

Hur vi kommit fram till dessa punkter framgår senare i uppsatsen. Vidare undersöks i 

studien om företagen i sina marknadsföringsstrategier inkluderar sponsring av damlag för 

att marknadsföra sina CSR-mål och om dessa grundas i genusstrukturer? Strandberg 

(2015) menar att det kan uppstå problem för föreningar att nå ekonomisk lönsamhet om 

de behöver visa upp ett tids- och arbetskrävande samhällsengagemang som går utöver 

kärnverksamheten för att tilldelas sponsringsmedel (se även Plewa & Quester, 2011). 

Vilka kriterier kommer föreningar att behöva uppfylla för att bli sponsrade om 

sponsringen kräver att föreningarna bidrar till företagets CSR-mål? Som tidigare 

forskning påpekat är CSR-mål olika för varje organisation (Porter & Kramer, 2006).  

 

Idrottsföreningar behöver i regel sponsringsintäkter för att kunna bedriva sina 

verksamheter, vare sig det är elit eller breddidrott (Dolphin, 2003). Utan 

sponsringsintäkter kommer föreningarna behöva lägga ner sin verksamhet (Strandberg, 

2015-05-27). Om föreningarna lägger ner sina elitverksamheter så kommer detta att 

påverka barn och ungdomar som idrottar i föreningen. Hur kan man locka barn och 

ungdomar att idrotta om det inte finns förebilder att sträva mot, till exempel fotbollsproffs.  
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Det kan även bli besvärligt för företagen om sponsringen ska bli någon form av CSR då 

CSR-mål enligt tidigare forskare ofta revideras och ändras (Porter & Kramer, 2006). 

Vidare kommer damlag och damidrottare att missgynnas i längden om de för att få, eller 

tilldelas sponsringsmedel behöver engagera sig i sociala frågor som att träna barn och 

ungdomar, vilket vanligtvis inträffar på kvällstid (Hallstedt, 2018; Hellborg, 2013-04-19). 

Den kvinnliga idrottaren bör vid dessa tider fokusera på den egna sportsliga utvecklingen 

för att nå större idrottsliga framgångar (Hellborg, 2013-04-19) Dessa sociala engagemang 

kan även befästa de genusstrukturer som finns i samhället, varvid kvinnors idrottande inte 

prioriteras i samhället utan bilden av den fostrande kvinnan kvarstår (Hirdman, 2001). Vi 

menar att sponsring bör tilldelas idrottare oavsett kön, efter deras sportsliga prestationer, 

inte vilka samhällsengagemangåtaganden som de utför. Genom att inte dölja sådana, mer 

ideologiska grunder för vårt val av forskningsämne ansluter vi oss till det slags radikala 

konsument- och marknadsföringsforskning som förespråkas av Denzin (2001). 

  

1.3	  FÖRVÄNTAT	  FORSKNINGSBIDRAG	  
	  

Tidigare forskning (Miragaia, Ferreira & Ratten, 2017; Pickton & Broderick, 2005) har 

beskrivit vilken nytta sponsring tillför företagens marknadsföring i form av ökad 

lönsamhet, goodwill, PR, etc., och att det ofta finns kopplingar mellan företagens CSR-

mål och sponsringssamarbeten (Batty, Cuskally & Toohey, 2016; Bigné-Alcañiz, Currás-

Pérez, Ruiz-Mafé & Sanz-Blas, 2012; Dolphin, 2003). I vår uppsats försöker vi belysa 

samspelet mellan sponsring och CSR genom att undersöka företagens motiv till sponsring 

av damidrottslag. 

  

1.4	  SYFTE	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Studien ska undersöka varför företagen sponsrar damlag och om det finns någon koppling 

mellan företagens sponsringsstrategier och deras CSR-arbete. 
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1.5	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  
	  

Uppsatsens frågeställningar är därmed följande: 

●   Varför sponsrar företag damlag? 

●   Vilka kopplingar finns mellan företagens sponsringsstrategier och deras CSR-

arbete? 

  

1.6	  AVGRÄNSNINGAR	  
	  

Vi har valt att fokusera på sponsring av damidrottslag i Östergötland med fokus på 

Linköpings Fotboll Club (hädanefter LFC) och Linköping Hockey Club Dam (hädanefter 

LHC Dam). Det är föreningar i vår närhet, båda med stora sportsliga framgångar inom 

sin respektive idrott. Vi har även utgått ifrån dessa föreningar när vi kontaktat sponsorer, 

då det var relevant för vår studie att nå företag som sponsrar damlag. Vidare har det varit 

av vikt att företagen arbetar med CSR-mål, dock så är benämningarna för dessa 

företagsstrategier olika beroende på företagen. En del företag kallar dem hållbarhetsmål, 

andra jämställdhetsmål. Vilket namn de än har så vill vi undersöka om de har någon 

inverkan på företagens sponsring av damlag. 
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2.	  TEORETISK	  REFERENSRAM	  
	  

I detta avsnitt fokuserar vi på ett antal teorier och modeller som kan förklara varför 

sponsring av damidrotten ser ut som den gör. De teorier och modeller som valts för denna 

studie är: 

●      Sponsringsteorier som beskriver olika sponsringsstrategier. 

●   Corporate Social Responsibility (CSR) - företagens sociala ansvarstagande. 

●   Cause Related Marketing (CRM) – utnyttjande av CSR i uppenbart 

marknadsföringssyfte och angränsar därmed till både sponsring och CSR. 

●      Teorin om samhällets genuskontrakt, för att undersöka om företagens val av, 

och syn på damlag som sponsringsobjekt påverkas av samhällets 

genusstrukturer. 

  

2.1	  SPONSRINGSTEORIER	  OCH	  SPONSRINGSSTRATEGIER	  
	  

Sponsring som marknadsföringsstrategi har debatterats av många forskare, främst för att 

det är svårt att mäta lönsamheten i investeringen (Kotler, 2003; Cornwell & Maignan, 

1998). Det finns ett flertal definitioner av sponsring: 

 

●   Pickton & Broderick (2005) menar att sponsring är en del av företagens 

marknadsföringsstrategier som bygger på att exponeras och associeras i 

sammanhang där deras lönsamhet ökar och deras anseende stärks. 

●   Erdogan & Kitchen (1998) menar att sponsring är en praxis för att främja ett 

företags intressen och dess varumärken genom att koppla dem till en specifik 

och meningsfull relaterad händelse, organisation eller välgörande orsak. 

●   Vidare definierar Dolphin (2003, se Cornwell, 1995) sponsring som planering 

och implementering av marknadsföringsaktiviteter som syftar till att skapa 

kommunikation med och associationer hos allmänheten via 

sponsringsobjektet. 

  

Härnäst görs en genomgång av sponsring och sponsringsstrategier enligt Kotler (2003), 

Cornwell & Maignan (1998), Pickton & Broderick (2005), samt Jobber (2007), som 

fokuserar mer på idrottssponsring. 
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2.1.1	  SPONSRING	  ENLIGT	  KOTLER	  
	  

Kotler (2003) menar att sponsring innebär en möjlighet för företagen att exponeras i 

samband med olika evenemang, aktiviteter och hedervärda gärningar. Företagen behöver 

utveckla en strategi för vilka mål som de vill uppnå med sponsringen, som till exempel 

att öka medvetenheten om varumärket, öka kundlojaliteten, öka omsättning och 

lönsamhet. Han påpekar också att målen ska vara relevanta för den målgrupp som 

företagen önskar nå. Vidare menar Kotler (2003) att företagen behöver värdera 

kostnaderna de haft vid sponsringstillfällena för att utvärdera om de nått det mål de satt 

med sponsringen så att de får intäkter som täcker kostnaderna som företaget spenderat på 

sponsringen. Sponsring blir därmed antingen en kostnad eller en investering, vilket gör 

att företagen behöver se över sina sponsringsåtaganden ofta för att se om de ger någon 

form av lönsamhet. Om sponsringen inte visar sig lönsam så anser han att den blir 

filantropisk och ska då skrivas över i företagets hållbarhetsstrategi. Med andra ord ser 

Kotler (2003) sponsring som lönsamt, men hållbarhet som olönsamt. Detta resonemang 

menar Miragaia et al. (2017) gör att sponsringen blir en form av CSR, där företagens 

hållbarhetsmål påverkar vilka organisationer och föreningar som företaget sponsrar.                                                                                 

                                                                                                          

 

2.1.2	  SPONSRING	  ENLIGT	  CORNWELL	  &	  MAIGNAN	   	  
	  

Cornwell & Maignan (1998) beskriver hur sponsringen utvecklats under 1900-talet, från 

filantropi till marknadsföring. Det de fann var att sponsring kopplats till de överlappande 

begreppen varumärkesstrategi, integrerad marknadskommunikation och 

relationsmarknadsföring. 

  

●   Sponsring och varumärkesstrategi. Många företag sponsrar för att nå en 

vidare publik och på så sätt väcka intresse och engagemang för företagets 

varumärke. Cornwell & Maignan (1998, se Keller, 1993) hävdar att 

konsumenterna vid sponsring får ökad varumärkeskännedom genom 

associationer, vilket inte är detsamma som varumärkesimage, något som oftast 

spelar större roll vid inköp av produkter. Cornwell & Maignan (1998) menar 
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dock att dessa två tillsammans skapar varumärkeskapital som ökar 

konsumenternas vilja att köpa produkten. 

●   Sponsring och integrerad marknadskommunikation. Genom sponsring så 

kommunicerar företaget ut sina marknadsmeddelande. Det är därför viktigt att 

företagen konstant utvärderar sina sponsringsåtaganden för att mäta om de har 

fått önskvärd effekt på lönsamheten. 

●   Sponsring och relationsmarknadsföring. Cornwell & Maignan (1998, se 

Morgan & Hunt, 1994) menar att relationsmarknadsföring är att utforma, 

utveckla och underhålla meningsfulla relationer till konsumenter och andra 

företags- intressenter. Cornwell & Maignan (1998) vidareutvecklar 

resonemanget att sponsring kan skapa viktiga relationer till kunder, anställda 

och andra företag. Dessa relationer stärker företagets position i näringslivet 

och ökar företaget lönsamhet och anseende. 

  

Vidare anser Cornwell & Maignan att sponsring som ett marknads kommunikationsmedel 

stärker företaget. Dock ska sponsringen inte bygga på filantropiska värderingar utan klara 

målsättningar för ökad lönsamhet. Trots detta så menar författarna att sponsring har 

kommit att ersätta tidigare donationer till föreningar och dessa behövs fortfarande. Dock 

behöver de bygga på en gynnsam affärsrelation för både förening och företag. 

 

2.1.3	  SPONSRING	  ENGLIGT	  PICKTON	  &	  BRODERICK	  	  
	  

Pickton & Broderick (2005) menar att sponsringens främsta funktion för företaget är som 

ett strategiskt marknadskommunikationsmedel. Vidare anser de att det är väldigt viktigt 

för företagen att ha en bestämd kommunikationsstrategi för hur de vill synas och 

associeras tillsammans med sponsringsobjektet. Det finns ett antal risker när företag 

sponsrar föreningar och events (ibid.): 

  

●   Negativa associationer. Till exempel när det sponsrade laget inte når den 

förväntade sportsliga framgången. 

●   Sponsringsmyller. Företaget får inte den förväntade effekten på lönsamhet 

eller anseende för de försvinner i sponsorobjektets myller av andra sponsorer. 
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●   Överkommersialisering. Företaget exponeras för mycket, så att 

konsumenterna störs av all reklam som rör företaget. 

●   Utvärderingsproblem. Sponsring innebär en risk, investeringarna är oftast 

omfattande och det tar oftast lång tid innan någon lönsamhet kan utläsas av 

investeringen. 

  

Vidare anser Pickton & Broderick (2005, se Amis, 1997) att företag behöver skapa 

strategier för vilka mål, associationer, PR och varumärkesimage som företaget vill uppnå. 

Detta gör företaget genom fyra olika kriterier: 

  

●   Strategisk fit. Det är viktigt att företaget väljer “rätt” sponsringsobjekt, det vill 

säga föreningar eller event som kan kopplas ihop med företaget på ett naturligt 

sätt. Det kan även bygga på vilka associationer som företaget kan hämta från 

föreningen eller eventet, till exempel ”spännande”, ”förtroende”, etc. 

●   Svårt att imitera. Företag bör skapa sponsringsstrategier tillsammans med 

sponsringsobjektet som är svåra att imitera av andra företag. 

●   Resursens betydelse. Om företaget tillsammans med sponsringsobjektet kan 

skapa en produkt eller tjänst som enbart kan kopplas till företaget, så formas 

en stark association mellan företag och sponsringsobjektet som skapar 

publicitet. 

●   Sponsring konkurrensen. Sponsring är alltid förknippad med en viss risk, till 

exempel att laget som nämnts ovan inte når de sportsliga förväntningarna. 

Detta bör företaget beakta innan de väljer sponsringsobjekt. Därför bör 

företaget se över alla alternativa sponsringsobjekt ordentligt och göra en 

kalkylerad beräkning av sponsringskostnaden så att den är överkomlig om 

sponsringen ej når önskat resultat. 
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2.1.4	  SPONRSRING	  ENLIGT	  	  JOBBER	  	  
 

Jobber (2007) skriver att idrottslag eller idrottsevenemang är det klart mest populära 

alternativet när företag väljer att inkludera sponsring i sin marknadsföring. Jobber (2007) 

menar liksom Kotler (2003), Cornwell & Maignan (2005) och Pickton & Broderick 

(2005) även att det är väldigt viktigt för företagen att ha målstrategier för vad företaget 

vill åstadkomma med sin sponsring. Vidare resonerar han liksom Pickton & Broderick 

(2005) om att sponsring av sport är riskfyllt för företaget, då det exponeras och associeras 

till lagen eller eventet och dessa kan få negativ publicitet, vilket även drabbar 

sponsorföretaget. Han menar vidare att det finns fem mål för företagen som kan uppfyllas 

genom att inkludera sponsring i sina marknadsföringsstrategier: 

  

•   Ökad publicitet. Sponsring av idrottslag och idrottsevent ger oftast mycket 

publicitet i media och kan skapa en medvetenhet kring företag och deras 

värderingar. Detta kan på sikt öka företagets lönsamhet och anseende (jfr 

Cornwell & Maignans, 1998 resonemang kring sponsring och 

varumärkesstrategi). 

•   Eventmöjligheter: mötesplattformar där aktiviteten knyts samman med 

sponsorobjektets aktivitet, till exempel fotbollsmatch med middag vid arenan 

innan matchen. Detta ökar företagens möjligheter till relationsskapande 

aktiviteter med kunder, andra företag och anställda (jfr Cornwell & Maignans, 

1998 resonemang kring sponsring och relationsmarknadsföring). 

•   Varumärkeskoppling med sponsorobjekt och dess andra sponsorer. Skapa 

exponerings- och associationsmöjligheter till sporteventet eller laget som 

sponsrar men även till de andra sponsorerna (ett mål som kan kopplas både till 

resonemangen om sponsring och varumärkesstrategi, samt sponsring och 

relationsmarknadsföring [Cornwell & Maignan, 1998]). 

•   Förbättra företagets anseende i samhället. Företagets anseende ökar om det 

associeras med event som stärker deras närvaro i samhällsansvarsfrågor, det 

kan till exempel vara att stötta skolidrottsevenemang (jfr Kotlers [2003] och 

Miragaia et al. [2017] resonemang om överlappningen mellan sponsring och 

CSR). 

•   Öka varumärkeskännedom. Företagets logotyp exponeras via till exempel 

lagdressreklam, skyltar i arenan, etc. Varumärkeskännedomen ökar vilket kan 
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ge ökad lönsamhet (jfr Cornwell & Maignans [1998] resonemang kring 

sponsring och varumärkesstrategi). 

  

Det är enligt Jobber (2007) väldigt viktigt att företaget gör en ordentlig marknads- eller 

sponsorplan för vilka mål som sponsringen ska uppfylla. Företagen bör utveckla en klar 

marknadsföringsstrategi för hur de väljer att sponsra. Företagen bör beakta ett antal 

ställningstaganden innan de väljer att sponsra. Detta bygger på en sponsorplan som bör 

innehålla följande delar: 

  

●   Marknadskommunikation: vad vill vi uppnå och med vilket budskap? 

●   Målgrupp: vem vill vi nå? Vilka är våra målgrupper? 

●      Risk: vilka risker tar vi genom att associeras tillsammans med sponsorobjektet? 

Sponsring är en risk för företagen då de överlämnar en del av sin 

marknadsföring på en extern part. 

●   PR-möjligheter: ökad medierapportering, fler exponeringsmöjligheter 

tillsammans med sponsorobjektet. 

●   Sponsringsobjektet: vilka sponsrar, tidigare skandaler, etc. 

●   Kostnaden: är projektet lönsamt? Vad kan företaget få tillbaka i intäkter för 

att täcka kostnaden för sponsringen? 

  

2.1.4	  SAMMANFATTNING:	  SPONSRING	  OCH	  SPONSRINGSSTRATEGIER	  
 

Sammantaget visar vår genomgång av olika författares syn på sponsring och 

sponsringsstrategier att sponsring betraktas som ett sätt att få nytta av hos målgruppens 

populära sponsringsobjekt, såsom idrottslag, för att öka sin exponering och överföra dess 

associationer på företaget/varumärket (Cornwell & Maignan, 1998; Jobber, 2007; Kotler 

2003; Pickton & Broderick, 2005). Det påpekas att dessa associationer såväl historiskt 

som idag, ofta är kopplade till någon form av socialt ansvarstagande (Kotler, 2003; 

Miragaia et al., 2017). Både Cornwell & Maignan (1998) och Jobber (2007) beskriver hur 

sponsring kan öka varumärkeskännedomen och skapa positiva associationer, samt utgöra 

en del av företagets integrerade marknadskommunikation och relationsmarknadsföring. 

Pickton & Broderick (2005) beskriver både risker och riktlinjer i samband med valet av 
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sponsringsobjekt, vilka kan sägas ligga till grund för Jobbers (2007) rekommendationer 

för vad som bör ingå i en sponsorplan. 

  

Viktigast för vårt syfte är de skilda uppfattningarna angående relationerna mellan 

sponsring och socialt ansvarstagande (CSR). Medan Kotler (2003) tycks anse att olönsam 

sponsring blir att likställa med CSR och Cornwell & Maignan (1998) betonar att 

sponsring inte ska bygga på filantropiska värderingar utan på lönsamhet pekar Miragaia 

et al. (2017) på likheterna mellan sponsring och CSR. Genom att undersöka företagens 

motiv för att samarbeta med damidrottslag kommer vi att se om deras bevekelsegrunder 

ligger närmare lönsamhetsfokuserad sponsring eller värderingsfokuserad CSR, eller om 

dessa två i sammanhanget blir omöjliga att särskilja. 

  

Vi har i ovanstående avsnitt flera gånger berört begreppet CSR utan att definiera det 

närmare. Detta sker därför härnäst. 

  

 

2.2	  CORPORATE	  SOCIAL	  RESPONSIBILITY	  (CSR)	  -‐	  FÖRETAGENS	  SAMHÄLLSANSVAR	  
	  

Corporate Social Responsibility (CSR) i form av företagsfilantropi eller donationer till 

välgörenhetsorganisationer har praktiserats sedan början av 1800-talet (Simic Brønn & 

Belliu Vrioni, 2001, se Sethi, 1977). Det finns många definitioner av CSR, till exempel 

som "företags sociala åtgärder vars syfte är att tillgodose samhällets sociala behov" (Simic 

Brønn & Belliu Vrioni, 2001, se Angelidis och Ibrahim, 1993). Enligt Drumwright (1996) 

kan CSR användas inte bara som försäljningsargument utan även som ett verktyg för 

konkurrens och varumärkespositionering vars strategiska marknadsföringspolicy är 

företagens sociala ansvar. Vidare menar Porter & Kramer (2006) att CSR kan vara mycket 

mer än en företagskostnad, begränsning eller en donation - det kan vara en möjlighet, 

innovation och konkurrensfördel men bara för dem som har en utvecklad strategi runt sitt 

CSR-arbete. Som framgår av olika författares definitionsrelaterade resonemang tycks 

flertalet (Drumwright, 1996; Porter & Kramer, 2006) betrakta huvudsyftet med CSR vara 

att öka företagets lönsamhet, till skillnad från vissa författares syn på skillnaden mellan 

CSR (olönsam) och sponsring (lönsamhetsdriven) (t ex Kotler, 2003; Cornwall & 

Maignon, 1998). 
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Porter & Kramer (2006) menar som sagt att företagens CSR på lång sikt kan resultera i 

ökad lönsamhet och ökat företagsanseende. Det innebär att företaget genom att 

exempelvis sponsra olika föreningar får goodwill eftersom de genom sitt sponsorskap 

visar att de har rätt värderingar (ibid). Farrelly, Quester & Burton (2006) menar att genom 

sponsring av föreningar i närområdet tar företagen ett samhällsansvar och det innebär att 

företagets värde ökar genom att de associeras med sina sponsringsobjekt föreningarna. 

Vidare menar Plewa & Quester (2011) att sponsring och CSR är sammanbundna, då 

konsumenternas uppfattning och förväntning på företagen att samarbeta med lokala 

föreningar skapar förutsättningar för företagen att integrera sina CSR-policys i sina 

sponsringsåtaganden. 

 

Sambandet mellan CSR och företags eventuella lönsamhet är omdiskuterat (Grafström et 

al., 2015; Plewa & Quester, 2011). Dock anser många forskare att CSR är nödvändigt för 

företag som vill vara kvar på en föränderlig marknad (Porter & Kramer, 2006). Många 

konsumenter och företag ställer krav på företag att integrera samhällsansvar i sina 

affärsstrategier (Farrelly et al., 2006). Kraven kan till exempel handla om hur produkter 

och tjänster återvinns samt hur företag behandlar och behåller sina anställda (Frostenson, 

2011). 

 

Porter & Kramer (2006) menar att det sällan finns någon stark koppling mellan företagens 

verksamhet och diverse välgörenhetsprojekt. Trots detta hävdar företagen i deras 

marknadsföring utan CSR-programmen fungerar främst för att skapa god publicitet (ibid.) 

CSR kan fungera som ett varumärkesstärkande verktyg. Dock finns studier som påvisar 

att detta inte behöver vara fallet (Grafström et al, 2015; Porter & Kramer, 2006). 

 

Plewa & Quester (2011) menar att CSR kan verka både internt och externt. De menar att 

internt kan CSR-arbete stärka de anställdas motivation och trivsel på sin arbetsplats, vilket 

kan medföra att de ger kunder bättre service. Externt innebär CSR-arbete att 

konsumenterna tillskriver företaget attribut som till exempel ”jämställt”, ”miljövänligt”, 

etc., och dessa attribut ökar kundernas vilja att handla av och stötta företaget (ibid). 

Översikten av olika författares syn på CSR visar att det i regel har ett – uttalat eller 

underförstått – lönsamhetssyfte. Därmed blir gränserna mellan sponsring (som flera 

författare alltså anser skiljer sig från CSR genom att ha ett lönsamhetssyfte) och CSR 

flytande. Vi har tidigare berört begreppet patronage, vilket Dolphin (2003) beskriver som 
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sponsring utan lönsamhetsmål. En viktig skillnad mellan sponsring och CSR är dock att 

CSR måste vara relaterat till något slags hållbarhetsmål – såsom miljö, hälsa eller 

rättvisa/jämställdhet.  Sponsring däremot kan, men behöver inte vara det. 

 

 

2.3	  	  CAUSE-‐RELATED	  MARKETING	  (CRM)	  -‐	  SAKRELATERAD	  MARKNADSFÖRING	  
	  

Sakrelaterad marknadsföring (även på svenska ofta kallat cause-related marketing, CRM) 

definieras som processen för att skapa och genomföra marknadsaktiviteter som 

kännetecknas av att man bidrar med ett visst belopp till en utsedd icke vinstdrivande 

förening eller organisation. Detta ska sedan öka företagets omsättning på grund av 

kundernas välvilja mot företaget (Simcic Brønn & Belliu Vrioni, 2001 se Mullen 1997). 

Simcic Brønn & Belliu Vrioni (2001) menar att CRM är ett marknadsföringsverktyg som 

kan höja ett företags anseende, öka lönsamheten på marknaden och ge företag en 

konkurrensfördel. 

 

Många tidigare studier (ange dessa!) har kopplat samman CRM och CSR när det gäller 

sponsring. Bigné-Alcañiz, Currás-Pérez, Ruiz-Mafé & Sanz-Blas (2012) menar som sagt 

att CRM och CSR vid sponsring av mindre, lokala event och föreningar kan stärka 

företagens anseende i det lokala samhället. 

  

Vilken syn som marknadsförare och företag har på samarbeten med damidrottslag 

påverkar hur sådana åtaganden bör kommuniceras och vilka förväntningar de inblandade 

aktörerna har på dessa samarbeten. På djupare nivå kan detta eventuellt relateras till 

samhällets genusstrukturer, vilket är sista temat för vår teoriöversikt. 

  

 

2.4	  GENUSKONTRAKTET	  
	  

Det finns många teorier om genus. För den här undersökningen har vi valt att utgå från 

Hirdmans (2001) teori om genuskontraktet. Enligt Hirdman (2001) skapar vi olika normer 
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och värderingar utifrån vad vi anser är manligt och kvinnligt i vårt samhälle, vilket bildar 

ett så kallat genuskontrakt. Kontraktet innehåller tre olika delar: 

1) En dikotomi som innebär att kvinnor och män hålls isär och ställs som motsatser till 

varandra. Detta medför att saker och handlingar könsbestäms, som till exempel att pojkar 

spelar fotboll och flickor ägnar sig åt gymnastik. Det manliga är alltid normen – fotboll 

blir mer normalt än gymnastik. 

2) En hierarki som innebär att det manliga värderas högre än det kvinnliga. Därför är det 

positivt att bli tilldelad ett manligt attribut som pojkflicka medan “kasta inte som en 

flicka” är något negativt för en pojke.                                        

3) Alla är med och skapar denna genusordning. Det sker omedvetet och upplevs som 

normalt för det är så det ska vara.                                                                                        

  

Hirdman (2001) påpekar dock att det naturligtvis finns kvinnor med högre status än 

många män. Därmed kan det finnas  individuella skillnader mellan olika genusrelaterade 

grupper i samhället (ibid).          

   

2.5	  DET	  TEORETISKA	  RAMVERKETS	  RELEVANS	  FÖR	  FORSKNINGSFRÅGAN	  
	  

De teorier och tidigare forskning som vår studie bygger på utgår vi från är relevant och 

pålitlig. Vi har dock under resans gång insett att teorierna ofta är tvetydiga och därför kan 

tolkas på olika sätt. Till exempel råder delade meningar om huruvida sponsring och CSR 

skiljer sig genom att det förstnämnda i motsats till det sistnämnda har en uttalad 

lönsamhetsfokus. Det är också en tolkningsfråga huruvida sponsring av idrottslag, inte 

minst lokala sådana med liten publik, är att räkna som ren, lönsamhetsrelaterad sponsring 

eller mer CSR-liknande patronage. 

 

Icke desto mindre finns intressanta nyansskillnader i litteraturen kring sponsring och 

CSR. Om damidrottslagens marknadsförare och sponsorföretag är färgade av den typ av 

genusstrukturer som beskrivits ovan (Hirdman, 2001) förväntar vi oss att de beskriver 

samarbeten med damidrottslag mer i termer av CSR än i termer av sponsring. Om 

marknadsförare istället ser samarbeten med damidrottslag som ett sätt att marknadsföra 

och exponera företagets varumärke så blir det mer sponsring. Sponsring bygger på 



	  

	   17	  

företagens vilja att synas i positiva sammanhang där de kan bygga kundlojalitet och öka 

lönsamhet (Dolphin, 2003). 

  

Vi kommer således att analysera svaren från våra semistrukturerade intervjuer med 

föreningarna och företagen i första hand utifrån ett antal teorier angående sponsring. Vi 

använder dessa teorier för att analysera de mål som företagen har med sin sponsring och 

sponsringsstrategierna de använder för att nå dem. För att kunna utveckla vårt 

resonemang försöker vi i analysen koppla teorier om CSR och Hirdmans genusstrukturer 

till hur företagen resonerar när de väljer att sponsra  damlagen. Är det samhällsnyttan 

(CSR) eller egennyttan (sponsring) som ligger i fokus? 

  

Sammantaget har litteraturöversikten och det teoretiska ramverket därmed gett en stabil 

grund för att besvara uppsatsens frågeställningar; att undersöka varför företagen sponsrar 

damlag och om det finns någon koppling mellan företagens sponsringsstrategier och deras 

CSR-arbete. 

  

Kritik mot valda teorier finns naturligtvis. Forskare (t ex Cornwall & Maighan, 1998; 

Dolphin, 2003; Kotler, 2003; Miragaia et al., 2017; Pickton & Broderick, 2005) har 

delade meningar om huruvida sponsring bör betraktas som en egen 

marknadsföringsstrategi, del i en reklamstrategi eller också kan utgöra ren filantropi. Vi 

har försökt att beakta detta genom att jämföra och kontrastera flera olika forskare. Vidare 

har vi studerat begreppen CSR och CRM (se t ex Bigné-Alcañiz, Currás-Pérez, Ruiz-

Mafé & Sanz-Blas, 2012; Porter & Kramer, 2006; Simcic Brønn & Belliu Vrioni, 2001) 

för att komma närmare deras relation till sponsring.  
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3.	  METOD	  
	  

I det här kapitlet kommer de utgångspunkter och tillvägagångssätt som denna studie har 

haft att presenteras. Meningen med kapitlet är att ge läsaren en förståelse för den 

ontologiska och epistemologiska grund studien haft samt metoden som använts för att 

genomföra studien. 

  

3.1	  ANGREPPSSÄTT	  
	  

3.1.1	  KVALITATIV	  ELLER	  KVANTITATIV	  ANSATS	  
	  

Varje forskningsbart problem kan belysas med hjälp av två övergripande 

undersökningsmetoder, kvalitativ och kvantitativ metod (Bryman & Bell, 2017). Dessa 

båda metoder lämpar sig för skilda syften och problemställningar (Jacobsen, 2002).  Hur 

undersökningen ska utformas beror på vad forskaren önskar veta och därmed uppnå med 

sin datainsamling (Olsson & Sörensen, 2011).  

Utgångspunkten för den kvantitativa metoden är att den arbetar med siffror, inom 

samhällsvetenskapen ofta utifrån svar på i förväg definierade frågor med fasta 

svarsalternativ (Jacobsen, 2002). Relationen mellan teori och forskning bygger på 

hypotesprövning (Olsson & Sörensen, 2011) och resultaten grundar sig på att samla in 

större mängd data från många respondenter för att analysera resultaten därifrån (Bryman 

och Bell, 2017). Genom den kvantitativa metoden får man in större mängd svar men de 

är mer begränsade och sammanställs numeriskt för att sedan analyseras mot teorier (ibid). 

Olsson & Sörensen (2011) menar på att forskaren har ett utifrånperspektiv och att 

uppgiften i den kvantitativa metoden är att så långt det är möjligt att neutralisera det 

subjektiva inslaget och inhämta den information som det handlar om så objektivt som 

möjligt, eftersom undersökningen ska kunna upprepas och då ge samma resultat. 

Vår studie utgår istället från den kvalitativa metoden vilket är ett övergripande begrepp 

för de metoder som bygger på förutsättningen att vi genom språket kan ta del av varandras 

inre världar (Olsson & Sörensen, 2011).  Bryman & Bell (2017) menar att den kvalitativa 
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studien fokuserar på hur individen som lever i den föränderliga sociala miljön uppfattar 

och tar intryck av sin sociala verklighet. 

Datainsamlingar enligt den kvalitativa metoden är vanligtvis baserade på ett fåtal personer 

men är mer djupgående (ibid). Det är texten som är det centrala uttrycket och 

arbetsmaterialet när det gäller kvalitativa metoder, menar Olsson & Sörensen (2011). 

Eftersom vår studie behövde mer djupgående svar kring hur företagen och föreningarna 

upplever processen under sponsringsarrangemangen blir ett kvalitativt angreppssätt mer 

relevant. Flexibiliteten är en god anledning till valet av den kvalitativa metoden (Bryman 

och Bell, 2017). Denna flexibilitet underlättar då empirin för denna studie kommer att 

byggas upp allteftersom intervjuerna blir klara, vilket medför att uppsatsens inriktning 

kan ändras under skrivandeprocessen. Nackdelen med valet av kvalitativ metod för 

datainsamlingen är att endast ett fåtal personers svar kan analyseras inom ramen för 

uppsatsens genomförande. Kvantitativ metod hade erbjudit möjligheten att undersöka fler 

organisationer, vi hade fått större mängd data vilket kanske även skulle medföra andra 

slutsatser.  

  

3.1.2	  DEDUKTIV,	  INDUKTIV	  ELLER	  ABDUKTIV	  ANSATS	  
	  

Eftersom studien kommer använda sig av både ett deduktivt och induktivt angreppssätt 

kan vi säga att vår studie betraktas som abduktiv (se Ahrne & Svensson, 2015). Alvesson 

och Sköldberg (2017) menar att abduktion har inslag av både induktion och deduktion, 

men är tydliga med att abduktion inte är en mix av induktion och deduktion, eftersom det 

empiriska tillämpningsområdet utvecklas under processens gång samtidigt som teorin 

utvecklas. Vi har som utgångspunkt för vår studie både vetenskapliga och 

lekmannamässiga teorier om vilka motiv och syften företag har för att sponsra 

damidrottslag. Då studien på så vis prövar teorier mot data finns inslag av ett deduktivt 

angreppssätt, men då vi samtidigt mer förutsättningslöst försöker dra slutsatser på 

grundval av observationer finns även inslag av induktion (se Bryman & Bell, 2017). Vår 

studie är baserat på teoretiskt framtagande vilket beskrivs som ett deduktivt angreppssätt 

medan empirin samlades in i form av ny information som vi kan använda för att dra 

slutsatser, vilket beskrivs som ett induktivt angreppssätt. Detta resulterade i det abduktiva 

angreppssätt eftersom målet med studiens syfte och frågeställningar är att tillhandahålla 
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ny information inom forskningsområdet. Vi har haft utgångspunkten i den teoretiska 

referensramen varpå empirin kompletteras allteftersom. I den abduktiva metodens 

process utvecklas användningsområdet för empirin gradvist och korrigeras för att förädla 

teorin, för att bättre lämpa sig det empiriska materialet (Alvesson & Sköldberg, 2017). 

  

3.1.3	  FALLSTUDIER	  OCH	  TVÄRSNITTSSTUDIE	  
	  

Fallstudier ger empirisk data genom skriftliga källor, muntliga konversationer och 

observationer som kan göras (Ghouri & Grønhaug, 2010). Syftet med en fallstudie är att 

utföra en djupgående undersökning kring ett specifikt fall, ett exempel på typ av fall kan 

vara en policy (Denscombe, 2014). Kritik mot fallstudier är att de saknar statistisk 

tillförlitlighet samt att de kan generera hypoteser men inte testa dem (Gummesson, 2000).  

I en tvärsnittsstudie använder sig forskaren av mer än ett fall, för att få en bra grund att 

stå på i sin forskning (Brymann & Bell, 2017). När en tvärsnittsstudie används i kvalitativ 

forskning brukar forskaren samla in data från informanter med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer (ibid). Det är viss skillnad mellan en flerfallstudie och en tvärsnittsstudie 

(Bryman & Bell, 2017).  Är forskaren ute efter att analysera de olika fallen genom att 

jämföra dem sinsemellan blir det en flerfallstudie, om forskaren däremot vill skapa en 

helhetsbild av fenomenet tolkas det som en tvärsnittsstudie (ibid). Vi har i vår studie 

hamnat någonstans mellan en fallstudie och en tvärsnittsstudie eftersom vi har valt att 

undersöka och jämföra åtta organisationer för att ge en helhetsbild av motiv till sponsring 

av damlag. Dessa organisationer har vi intervjuat med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer där vi har kunnat skapa en bättre helhetsbild av hur verkligheten ser ut. Vi har 

valt personer som är direkt ansvariga och besitter kunskap i området som vår studie 

bygger på och för att svara på våra frågor angående hur det ser ut när organisationerna 

väljer samarbetspartner. Vi har valt både större och mindre organisationer för att vi ska 

kunna ha bred variation bland organisationerna och därmed skapa en bättre helhetsbild 

för att besvara våra forskningsfrågor. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon, med 

informanternas samtycke.  
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3.1.4	  URVAL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Vi har använt oss av ett målinriktat urval, vilket enligt Bryman & Bell (2008) innebär att 

forskaren väljer personer, platser och organisationer på ett strategiskt sätt så att de är 

relevanta för de forskningsområdet. Vidare var urvalet ett bekvämlighetsurval, vilket 

gjorde att intervjupersonerna begränsades till enskild ort, Linköping (se Bryman & Bell, 

2018). Vi hade för avsikt att strategiskt välja ut deltagare för att på ett strategiskt sätt 

besvara forskningsfrågorna (ibid). Vi använder oss även av ett subjektivt urval eftersom 

vi enligt Olofsson & Sörensen (2011) gör ett subjektivt val när vi handplockar våra 

intervjupersoner. Urvalet är subjektivt genom att vi inriktat oss på personer som arbetar 

med företagsavtal i de valda damidrottsföreningarna samt på företag som sponsrar dessa 

föreningar.  

Mer konkret gick urvalsprocessen till så att vi efter att ha intervjuat föreningarnas 

representanter, Kim Martin Hasson, sportchef, och Madeleine Östling, tränare för LHC 

Dam, samt Peter Green, marknadsansvarig på LFC, då dessa har kunskap om sponsring 

av deras föreningar som är relevant för vår studie, kontaktade både dam- och herrlagens 

sponsorer för att be om en intervju. Inledningsvis var ambitionen även att intervjua 

företag som valt att sponsra herrlag men inte damlag. Tyvärr ville ingen av dessa företag 

ställa upp på intervju. Det hade varit av intresse för att nå en djupare förståelse över hur 

resonerar när de väljer att sponsra.  

 

3.1.5	  DATAINSAMLING	  OCH	  INTERVJUGUIDE	  
	  

Den empiriska datainsamlingen skedde alltså med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

för att få mer djupgående svar från ett antal strategiskt valda intervjupersoner (se Bryman 

& Bell, 2018). De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med de två föreningar 

som vår studie avgränsat sig till samt företag som valde att delta i vår studie, där de står 

för svaren avseende samarbeten mellan föreningarna och företagen och deras 

sponsringspolicys. Till studiens empiriinsamling skapades en intervjuguide med 

förskrivna frågor för att kunna ha en röd tråd genom intervjuerna (se bilaga 1 och 2). 

Kvalitativa intervjuer bör ske med låg grad av standardisering, enligt Bryman & Bell, 

(2008). Intervjuguiden utformades därför på ett semistrukturerat sätt, vilken ger 
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intervjupersonen möjlighet att själv påverka samtalets utveckling (Jacobsen, 2002). I 

detta fall är det viktigt att man som intervjuare agerar neutralt för att utesluta att 

intervjupersonen känner sig styrd i samtalet. Detta är av yttersta vikt då det är 

intervjupersonens egna ord och svar som ska vägleda intervjuerna när de för samtalet 

vidare (Bryman & Bell, 2017). Fördelen med djupare intervjuer är att man kan komma 

fram till frågornas betydelser och då inte behöver förlita sig enbart på intervjupersonernas 

förståelse (ibid). Genom semistrukturerade intervjuer har vi kunnat skapa bra dialog med 

våra respondenter, vi har försökt förstå respondenterna på deras villkor och erfarenheter. 

Här menar vi att intervjuerna var personliga med anledning till att minimera distraherande 

tankar och för att kunna fördjupa oss i respondenternas upplevelser. Personliga intervjuer 

ökar enligt Bryman & Bell (2018) närheten till informanterna vilket ger möjlighet att se 

respondenternas ansiktsuttryck och kroppsspråk och inte bara samla in svaren (ibid). 

Kritiken gällande genomförandet av intervjuerna är att vi inte alltid upprepade frågorna 

eller förklarade om informanterna inte förstod frågorna rätt. Vi uppmärksammade detta 

vid transkriberingen, där intervjupersonerna inte alltid förstod frågan rätt och därför 

svarade på något annat. Anledningen till att vi inte upprepade frågorna var att frågorna 

till viss del låg som mall som inte följdes ordagrant utan gav möjlighet till följdfrågor 

vilket ledde till att vi inte var tillräckligt uppmärksamma på huruvida intervjupersonerna 

förstått frågan rätt. Vi kan även tillägga att vi gärna i vår studie haft fler intervjupersoner 

för att öka studiens trovärdighet. 

  

3.1.6	  PRIMÄR	  OCH	  SEKUNDÄRDATA	  
	  

Insamling av data kan ske på olika sätt, valet av datainsamlingsmetoden hänger samman 

med syfte och frågeställningar i studien, menar Backman, (2012). Forskarens egna 

intervjuer ses som primärdata och befintlig dokumentation, det vill säga den information 

som redan har samlats in av andra, beskrivs som sekundärdata (Olofsson & Sörensen, 

2011). I denna studie har vi använt både primär- och sekundärdata. 

Vi började med att söka information om sponsring samt genusstrukturer i den litteratur 

som fanns tillgänglig. Detta är viktigt för att ta reda på vilka studier som redan gjorts inom 

området, lika viktigt är det att identifiera ett problemområde och se vilka luckor som finns 

inom den forskning som tidigare är utförd (Denscombe, 2016). Vi har använt oss av 
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böcker från tidigare kurser inom marknadsföring och genus för att finna information om 

sponsring och genusstrukturer. Vi har tittat på tidigare uppsatser som är relaterade till det 

forskningsområde vi fokuserat på, för att på så sätt få större förståelse av utformandet och 

för få ytterligare källor. 

Vi har använt oss av sökningar artikeldatabasen på LIU för att finna vetenskapliga artiklar 

relevanta till vår studie. Sökorden vi använde oss av var, sponsring, sponsor, sponsorship, 

csr samt kombination av de orden för att få så många träffar som möjligt. 

Alla de ovannämnda tillvägagångssätten omfattas av sekundärdata.  Redan befintlig 

information som andra forskare samlat in menar Olofsson och Sörensen, (2011) är 

sekundärdata, alternativt processdata som samlats in. I denna uppsats är litteratur, 

vetenskapliga artiklar och tidningsartiklar sekundärdata som kommer vara 

utgångspunkten. Den tidigare forskning användes för att skapa förståelse för studien men 

även skapa frågor för den empiriska datainsamlingen. Därefter skrev vi de teorier och den 

forskning inom studien under kapitlet teorier för att underlätta och fungera som vägledare 

för läsaren. Det är en process som kan ses som litteraturgranskning där vi försöker få en 

överblick av studien för att formulera forskningsfrågor. Bryman & Bell, (2017) menar att 

genom att gå igenom tidigare forskning och ge en beskrivning om ämnet som leder upp 

till studiens egen undersökning. Tidigare forskning, teorier och våra egna tankar har 

tillsammans skapat ramarna för studien. Studien har under resans gång uppdaterats och 

förbättrats vilket kan liknas en iterativ process där framförallt metoder och teorier har 

utvecklats längs vägen (Bryman & Bell, 2017). 

En forskare kan som sagt samla in information genom olika insamlingsmetoder (Olofsson 

och Sörensen, 2011).  Primärdata beskrivs vara en källa som uppstår under studiens gång 

vilket innebär att forskaren samlar in upplysningar för första gången, genom att direkt gå 

till den primära informationskällan (Jacobsen, 2002). Den primära informationskällan får 

vi genom att använda metoder som intervjuer, observationer, frågeformulär och att 

datainsamlingen är skräddarsydd för specifika problemställningen (ibid). Våra intervjuer 

som genomförts i studien är den primärdata vilken även är av grundläggande vikt för att 

kunna besvara syftet och forskningsfrågorna. 
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3.1.7	  ANALYS	  OCH	  TOLKNING	  AV	  RESULTATEN	  
	  

För att tolka intervjusvaren gjordes en så kallad tematisk analys (Bryman & Bell, 2002). 

Där författarna upprepade gånger gick igenom och sorterade de transkriberade resultaten 

mot bakgrund av vad som framkommit i litteraturöversikten Detta resulterade i fem 

teman, vilka redogörs för i kommande kapitel.  

  

3.1.8	  VALIDITET	  OCH	  RELIABILITET	  
	  

Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt när en empirisk undersökning ska genomföras och 

oavsett vilken metod som används att uppfylla två kriterier: validitet och reliabilitet. Han 

menar också på att undersökningar alltid ska försöka minimera problem som har att göra 

med validitet och reliabilitet. Validitet medför att empirin bör vara giltig och relevant 

(valid). Validitet syftar till att det som mäts bör vara det som studien går ut på att mäta 

och detta skall uppfattas som relevant (Jacobsen, 2002). Vidare menar han att generell 

giltighet och relevans kan delas in i två kategorier, intern och extern giltighet och relevans. 

Enligt Bryman & Bell (2018) innebär intern validitetöverensstämmelsen mellan studiens 

observationer och slutsatser som dras, huruvida de är hållbara eller inte. Vidare menar 

Bryman & Bell (2018) att intern validitet betyder att författarna för studien är överens om 

hur man tolkar det som de ser och hör. Vi har i vår studie gjort alla tolkningar tillsammans 

för att stärka den interna validiteten. Extern giltighet och relevans handlar om 

generalisering och ifrågasätter om det framkomna resultatet går att applicera på ett annat 

sammanhang vid en annan tidpunkt (Jacobsen, 2002). Likaså beskriver Bryman & Bell 

(2017) den externa validiteten som graden i vilken studiens resultat går att generaliseras 

till andra sociala miljöer. Vår studie har medfört avgränsningar på grund av tidsbristen 

och vi kan inte vara säkra på generaliserbarheten. Bryman & Bell (2017) förklarar att 

reliabiliteten och validiteten går ut på huruvida resultatet av undersökningen blir 

densamma om undersökningen genomförs på nytt. Då våra resultat kan antas vara 

kontextberoende är detta inte helt säkert, något som dock delas med flertalet 

intervjustudier. 

Vid individuella intervjuer, likt de som denna studie bygger på kan validiteten mätas i 

form av personliga synpunkter. Jacobsen (2002) menar på att validiteten i detta fall 
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undersöks på så vis att uppgiftslämnarna känner igen sig i de presenterade resultaten, det 

vill säga att flera enskilda personer uttalar sig på liknande vis om undersökningens 

innehåll oberoende av varandra. 

Reliabiliteten i intervjuerna kan ökas genom att inte påverka intervjupersonerna med 

varken ledande frågor eller på något sätt genom kroppsspråket. Det är alltså viktigt att 

respondenterna får en chans att uttrycka sig utan att intervjuaren påverkar svaren (Bryman 

& Bell, 2017). I vår studie har det förekommit avbrytningar av meningar där vi som 

intervjuare inte låtit respondenterna uttrycka sig till fullo, eftersom intervjuer kan liknas 

med samtal där sådant förekommer. Därför kan reliabiliteten ha påverkats, men inte 

särskilt anmärkningsvärt.       

Vi hade eventuellt kunnat stärka validiteten och reliabiliteten i de transkriberade 

intervjuerna genom att använda så kallad svarsvalidering där respondenterna får 

möjlighet att återkoppla på sina svar (Jacobsen, 2002). Detta alltså för att ytterligare 

säkerställa att materialet återspeglar det respondenterna ville få fram och sagt. Om vi 

jämför respondenternas svar företagen emellan tycker vi dock att vi finner likheter i vad 

företagen vill uppnå med sin sponsring 

 

3.1.9	  ANONYMITET	  
	  

Anonymitet är ett centralt begrepp inom både kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi 

(Bryman & Bell, 2017). Begreppet innebär att informanten som intervjuar eller 

respondenten som svarar på intervjufrågorna ska kunna vara anonym i sitt deltagande av 

studien för att de inte ska känna att det de säger kan få konsekvenser för deras 

arbetssituation eller dylikt. (Yin, 2013). 

Vi har frågat alla våra respondenter om de vill vara anonyma både före och efter intervjun 

för att de ska veta att de kan prata oreserverat under intervjuns gång. Samtliga 

respondenter har valt att inte vara anonyma under våra intervjuer. Med anledning av detta 

har vi valt att använda oss av deras riktiga namn i uppsatsen. Dock finns det en risk med 

att de inte är anonyma och det är att de kan försköna bilden av verklighet. 
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3.2	  KÄLLKRITIK	  
	  

Jacobsen (2002) menar att det är självklart att också bedöma källans kvalitet, det vill säga 

hur källan fått sin information och dennes kompetens att förmedla den. Vidare menar 

Jacobsen (2002) att man aldrig bör förlita sig på bara en källa, utan ha minst två eller fler 

källor som kan balansera mot varandra för att ge en bättre bild av situationen. Det är också 

viktigt att källorna är oberoende av varandra. I denna studie intervjuades i princip 

oberoende källor. Jacobsen (2002) menar vidare att vi kritiskt måste värdera källornas 

förmåga att ge riktig information om det som studien syftar på, vilket beror på deras närhet 

till det som undersökningen vill belysa. Information från en person som själv varit med i 

något kallas förstahandskälla (ibid). I denna studie har informanterna varit 

förstahandskällor.  

Giltigheten i resultaten kan dock kritiseras i och med det faktum att många människor 

gärna vill ge ”korrekt” information (Jacobsen, 2002). Därför var vi öppna för att källor 

förskönar sanningen. Vi upplevde till exempel att respondenterna drog sig för att besvara 

frågor där svaren gav utrymme för att uppfattas som diskriminering av kvinnor. Jacobsen 

(2002) menar att forskare alltid måste bedöma om deras källor har några motiv för att ge 

en skev bild av verkligheten. Detta uttalande har vi tagit till oss och granskat våra 

intervjuer för att identifiera informanternas svar, varvid vi förstått att respondenterna 

ibland inte svarat på frågan, utan fokuserat på att belysa hur andra företag tänker.  

En annan sak värd att upprepa var att vi ville intervjua företag som idag inte sponsrar 

damlag, men som tyvärr avböjde. Det hade varit intressant att förstå anledningen till 

varför de väljer att inte sponsra damlag. Då forskningsfrågan därmed reviderades till att 

varför företagen sponsrar damlag och om det finns någon koppling mellan företagens 

sponsringsstrategier och deras CSR-arbete så tror vi dock inte att studieresultaten 

påverkats nämnvärt av detta.                                                           

Ifråga om litteraturöversikten har vi även granskat texterna vi läst och försökt att 

kontrollera att artiklar och forskning haft en saklig hållning till vår studie. På samma sätt 

har vi själva försökt hålla oss objektiva. 
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3.3	  ETISKA	  HÄNSYN	  
	  

För att upprätta och uppehålla en god kvalitet genom hela studien utförs den i enlighet 

med alla de krav som finns för en god forskningsetik (Jacobsen, 2002). Det finns fyra 

stycken olika krav för att stärka etiken i en undersökning (Bryman & Bell, 2010) De är 

informationskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, samtyckeskravet och 

nyttjandekravet (ibid). Informationskrav innebär att alla intervjupersoner eller berörda 

personer är informerade och medvetna om syftet med undersökningen (Bryman & Bell, 

2010). Detta har vi tagit hänsyn till och de berörda personerna tillfrågades om de ville 

vara anonyma och om vi fick använda deras namn och titel. Samtyckeskravet innebär att 

berörda personer förstår att deras deltagande är frivilligt och att de närsomhelst kan 

avbryta intervjun (ibid). Våra intervjupersoner har kunnat avbryta den pågående intervjun 

och meddela att de önskar avbryta sin medverkan i studien. Vissa intervjupersoner är 

offentliga personer vilket ger den nyttjandekravet en stor vikt i att den information som 

vi fått omhändertogs ansvarsfullt och användes endast till vår studie, som alltså 

genomfördes i enlighet med alla krav i god forskaretik och forskningsetik.  

Studien är vetenskapligt utförd och har utförts på ett logiskt och enkelt sätt för att försäkra 

att den håller en god kvalitet. Genom att vi är transparenta i våra metoder och utförande 

kan man lättare granska vårt tillvägagångssätt för att säkerställa kvaliteten.  
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4.	  EMPIRI	  
	  

I det här kapitlet har vi först en kort sammanfattning av de två studerade damföreningar 

samt de företag som sponsrar damlagen. Därefter har vi sammanfattat respondenternas 

svar i en sammanhängande text kopplade till de frågor som ställts under intervjuerna. Vi 

har lagt in citat som bidrar med ökad förståelse för respondenternas svar för att göra 

empirin mer förståelig. 

  

4.1	  DE	  STUDERADE	  FÖRENINGARNA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Vi valde att titta på de två stora damidrottslagen i Östergötland, Linköping Fotboll Club 

(LFC) och Linköping Hockey Club Dam (LHC Dam). 

4.1.1	  LINKÖPINGS	  FOTBOLLS	  CLUB	  (LFC)	  
LFC är tvåfaldiga svenska mästare de senaste åren, de har också spelat Champions 

League våren 2018. Fotbollslaget LFC omsätter cirka 12,3 miljoner kronor per år och har 

ca 600 åskådare per match. LFC är en damelitfotbollsförening med en fadderakademi för 

unga lovande flickspelare, där alla pengarna som LFC drar in via sponsring och andra 

avtal går till damfotbollslaget och akademin (Green, LFC). 

  

4.1.2	  LINKÖPING	  HOCKEY	  CLUB	  DAM	  	  	  	  	  	   	  
LHC Dam omsätter cirka 1,3 miljoner kronor per år och har ca 125 åskådare per match. 

LHC Dam tillhör Linköping Hockey Club (hädanefter LHC). Deras budget på 1,3 

miljoner kronor utgör en mindre del av LHCs hela omsättning på ca 150 miljoner kronor 

(hockeysverige, 2017). LHC Dam ingår i förening LHC och all sponsringsintäkter hamnar 

i föreningen LHC fördelar mellan de olika sektionerna; Herr, Dam och Ungdom (Martin-

Hasson, Östberg, LHC Dam). 

  

4.2	  DE	  STUDERADE	  FÖRETAGEN	  
Vidare intervjuades sex representanter för olika företag som valt att sponsra ovanstående 

två lag. Följande intervjupersoner ingick i detta målinriktade bekvämlighetsurval: 
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4.2.1	  ULLA	  LÖNN,	  SENIOR	  ADVISOR	  COJN	  
Cojn är ett rekryterings- och konsultföretag, det etablerades 2004. Idag har företaget ca 

15 anställda på de tre kontoren i Linköping, Norrköping och Nyköping, samt ett stort 

nätverk underkonsulter runt omkring i landet. Företagets grund idé är att arbeta med 

rekrytering, personalutveckling och konsulter ute på företag. 

  

4.2.2	  FREDRIK	  TÖRNQVIST,	  VD	  STÅNGÅSTADEN	  
Stångåstaden är ett kommunalt bostadsbolag och det största bostadsbolaget i Linköping. 

Bolaget förvaltar och äger cirka 18500 bostäder av dessa är cirka 4200 studentbostäder. 

Företaget bildades under slutet 1930-talet av kommunen då SAAB börjat expandera och 

fler människor flyttade till Linköping, från 1946 heter bolaget Stångåstaden. Bolaget hade 

och har skapa bra bostäder i varierande prisklasser och arbete för trygga och säkra 

bostadsområden. 

  

4.2.3	  EVA	  ANKARBERG,	  CHEF	  MARKNAD	  OCH	  KOMMUNIKATION	  SANKT	  KORS	  &	  DUKATEN	  
Sankt Kors är ett bolag som arbetar med att tillhandahålla kreativa företagsmiljöer för nya 

företag och företag i förändring. Sankt Kors driver Vreta Kluster AB, med fokus på 

utveckling av de gröna näringarna, och Dukaten Parkering. Sankt Kors ägs till 100 

procent av Linköping Stadshus AB. 

  

4.2.4	  EWA	  LINDHOLTZ,	  MARKNAD	  OCH	  KOMMUNIKATION	  LÄNSFÖRSÄKRINGAR	  
Länsförsäkringar Östgöta arbetar med försäkringar, bank och fastighetsförmedling. 

Bolaget har 7 kontor i Östergötland, cirka 300 medarbetare och cirka 210 000 kunder i 

länet. 

  

4.2.5	  JONAS	  KIHLBERG,	  VD	  &	  KONCERNCHEF,	  VD	  EL	  &	  ENERGITEKNIK	  ELAJO	  
Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiteknikföretag med ca 900 

medarbetare och en omsättning på ca 900 miljoner. Företaget finns representerat på ett 

40-tal orter och kan därför kombinera det stora företagets resurser med det lokala 

företagets flexibilitet och närvaro. 
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4.2.6	  BJÖRN	  STAFSTEDT,	  KOMMUNIKATIONS-‐	  OCH	  MARKNADSAVDELNINGEN	  LIU	  
Linköpings Universitetet (LiU) blev universitet 1975 och har cirka 27 000 studenter och 

cirka 4000 medarbetare. LiU bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära 

samverkan med näringsliv och samhälle, och erbjuder antal innovativa utbildningar som 

professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer. 

  

4.3	  EMPIRISKT	  UNDERLAG	  
	  

Det finns många faktorer som företagen bör beakta när de väljer att sponsra, och det är 

dessa faktorer som vi valt att vårt empiriska underlag på. Nedan har vi sammanfattat 

respondenternas svar i form av sju teman som vi kunnat identifiera i samband med vår 

tematiska analys, mot bakgrund av litteraturöversikten.  

Dessa teman fokuserar på (1) företagens sponsringsmål och (2) vikten av 

varumärkesstärkande, (3) relationsskapande, (4) PR- och (5) goodwill-genererande 

aktiviteter i samband med sponsorsamarbeten med damlag för att åstadkomma (6) 

lönsamma investeringar, samt avslutningsvis (7) de risker som undviks genom sponsring 

av damidrottslag. Vi har lagt in citat som bidrar med ökad förståelse för respondenternas 

svar för att göra empirin mer förståelig. 

  

4.3.1	  SPONSRINGSSTRATEGI	  –	  MÅL	  OCH	  UTVÄRDERING	  
 

Båda föreningarnas främsta mål är att synliggöra damlaget och damfotbollen. Green 

(LFC) påpekar att han vid varje möte är “någon slags ambassadör för LFC och alltså är 

van att berätta om var damfotbollen befinner sig, både i Linköping och generellt.” För 

honom är det ett väldigt bra sätt att exponera LFC som förening och damfotbollen i sig. 

Martin-Hasson (LHC Dam) berättar likaså att: “Vi försöker att synas och lyfta fram bättre 

spelare på matcherna, vi har börjat göra det rent strategiskt. Vi finns på sociala medier 

som Facebook, Instagram, etc.” 

Företagen resonerar likaså om att det är viktigt för dem att genom sponsring av idrott 

marknadsföra området de verkar inom. 
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Törnqvist (Stångåstaden) säger till exempel att “vi har ett uppdrag att utveckla Linköping 

som stad. Då är det viktigt att ha de här elitlagen som drar folk, och som skapar intresse 

och evenemang för invånarna i staden. Det är dock viktigt för oss att vi får något tillbaka, 

vi vill alltid förknippas med någonting. Framförallt ishockey, LHC är väldigt bra på att 

göra mer saker för oss och skapa mervärde för Stångåstaden.” 

Företagen resonerar också kring att det är viktigt för deras interna och externa relationer 

med nuvarande och potentiella medarbetare att visa vad man är för företag. Här menar 

Ankarberg (Sankt Kors, Dukaten) att det är viktigt “internt, ur ett 

arbetsgivarvarumärkesperspektiv så man känner att man jobbar på ett företag som gör 

nytta på riktigt i samhället”. 

Kihlstedt (Elajo) menar att “vi kommer att ha behov av annan kompetens i framtiden … 

det ett naturligt steg att ta ett ställningstagande att vi strävar efter att vara en jämställd 

arbetsplats.” Företagen menar att det är viktigt för dem som arbetsgivare att visa att de 

tar jämställdhet på allvar. 

Lindholtz (Länsförsäkringar) utvecklar: “I underlaget i vår kundundersökning tycker inte 

våra kunder och ägare att vi ska satsa på elit då ska vi inte heller göra det. Det som var 

viktigast, det var ungdomssatsningar och breddidrott.” 

Som framgår av intervjusvaren har föreningarna som syfte med sina sponsringsstrategier 

att lyfta fram damidrotten och lagen, medan företagen främst vill lyfta fram sina 

jämställda värderingar gentemot olika omvärldsintressenter. 

	  

4.4.2	  VARUMÄRKESSTÄRKANDE	  
 

Företagen anser att samarbete med damidrott uppfattas som positivt och därmed kan 

företagen se att det är lönsamt för dem att sponsra damidrottslag.  Lönn (Cojn) menar att 

“det är ett utmärkt tillfälle att synas och stödja damidrotten så visar man ju upp vilken 

typ av företag man är.” Vidare menar de att deras anseende i samhället stärks. 

Företagen resonerar om att det är viktigt för dem att marknadsföra sina varumärken.  

Lindholtz (Länsförsäkringar) menar att: “Vi stöttar LFC och då har vi symbolen på 
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byxans framsida [...] vår symbol, nästan alla östgötar vet vad Länsförsäkring Östgöta 

är.” 

Stafstedt (LiU) vidareutvecklar hur han ser på sponsring som varumärkesbyggande: “Vi 

sponsrar verksamheter som på något sätt kan bidra till att höja vårt varumärke och idrott 

är en av de sakerna. Traditionellt sett har idrotten varit duktig på att ta hand om pengar 

som man har fått för att kunna omsätta det för något slags varumärkesbyggande, 

marknadsföringsaktivitet.” 

Genom exponering och relationsskapande i rätt sammanhang bidrar företagens 

sponsorsamarbeten till att stärka deras varumärken, vilket är grunden för lönsamma 

investeringar. 

  

4.3.3	  RELATIONSBYGGANDE	  FÖRETAGSPLATTFORMAR	  
	  

LFC arrangerar alltid events uppe i loungerna på Linköping Arena, vilket skapar 

möjlighet till en företagsplattform där företagen kan ha med sina kunder men även knyter 

kontakter med varandra. Lönn (Cojn) menar att “Vi har ju haft personliga spelare, som 

har varit med oss när vi haft kundevent och sådär och när vi haft jubileum så har tränaren 

varit med där och pratat.” 

Kihlstedt (Elajo) menar att “… det ger oss möjlighet att vara med i deras kundevent i 

samband med matcher.” 

Lönn (Cojn) menar att det är även en ”bra företagsplattform att vara på, då det ger 

möjlighet till möten med andra företagare.” 

Törnqvist (Stångåstaden) utvecklar: “Men sen har vi några sådana här övergripande mål 

som vi har satt upp. Och varför vi gör det här? -Ja, det ska skapa tryggare och 

trivsammare bostadsområden. Det ska bli nöjdare kunder, det ska skapa mervärden för 

våra kunder. En grej, vi har den här loungen tex och vi använder den väldigt sällan själva 

utan vi har nästan alltid kunder. Oavsett om det är ishockey eller konserter. Sen brukar 

det vara två personer som är värdar då. Då Blir det en grej och även en del biljetter går 

till kunder. För vi vill att det ska stärka vårt varumärke som förknippas med det här. Det 
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ska präglas av många, unga, äldre, tjejer, killar med olika intressen. Det kan vara elitlag 

men det kan vara annat också.” 

Relationsskapande är alltså även det ett tydligt mål både för föreningar och sponsorer. 

  

4.4.4	  PR	  
	  

Definition: Public relations (PR) (ungefär "omvärldsrelationer") är ett engelskt lånord i 

svenskan och samlar främjande åtgärder som syftar till att hantera anseendet för en 

person eller en organisation (wikipedia). 

	  

Kihlstedt (Elajo) påpekar: “Det är stort när man går in i Sveriges bästa damfotbollslag 

de sista åren som spelar internationellt och syns ganska frekvent i TV och media.”  

Ankarberg (Sankt Kors, Dukaten) menar att: “För vi har ju, om man tänker alla barns 

föräldrar som är vår målgrupp så når man alla dem istället, det inte säkert att de går på 

matcher. Mycket handlar i sammanhang som man placerar sig i och då ser de oss i 

sammanhanget att LFC tränar deras barn.” 

Green (LFC) resonerar att företagen vill exponeras med dem för de har hög 

prestationsnivå och sportsliga framgångar: ”Det är fortfarande upp till oss att leverera, 

som sagt det är ingen som samarbetar med oss för att de tycker synd om oss. Utan man 

gör alltid en värdering, ekonomiskt vad det ger, så att säga”. 

Citaten ovan visar att företagen också ser sina sponsorsamarbeten med damlagen som ett 

sätt att få positiv PR. Några företag ser sponsring som ett sätt att göra reklam för området 

som företaget utgår ifrån det är PR för staden och företagen. 
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4.4.5	  GOODWILL	  
	  

Definiton: Goodwill tillhör ett företags immateriella tillgångar med obestämbar 

nyttjandeperiod och består av bland annat rykte, vaurmärken och kundkrets. Det kan 

förenklat förklaras som att det är det värde som överstiger ett företags bokförda värde 

(wikipedia). 

	  

Ankarberg (Sankt Kors, Dukaten) menar att deras sponsring av fadderakademin är “en 

win-win situation för både förening och företag.”  

Vidare resonerar Stafstedt (LiU) att “Ja, det tror jag ger mer än ett antal sekunder i för 

sig på bra sändningstid” 

Törnqvist (Stångåstaden) visar på hur “Ja vi anordnar varje år Familjens Dag i 

Trädgårdsföreningen (Linköpings stadspark) där olika föreningar får representera sig 

själva och visa upp sin idrott eller kultur. Det är många föreningar och olika klubbar som 

är med och det skapar igen mervärde, för våra kunder och det gör vårt varumärke 

starkare.” 

Vidare menar Ankarberg (Sankt Kors, Dukaten) att motivet som Dukaten har när de vill 

sponsra är samhällsnytta: “LFC är egentligen för att stimulera aktiv fritid, det är 

huvudsyftet.” 

LFC och LHC Dam besöker ofta länets skolor, förskolor och fritidshem för att träna med 

barnen. Martin-Hasson (LHC Dam) resonerar kring hur de kan bli mer synliga i 

samhället: "Vi försöker att skapa goda relationer med sponsorerna, mer personligt därför 

att vi jobbar utanför föreningen och då finns vi på både fritids och skolor och där träffar 

vi barn och föräldrar"   

Lönn (Cojn) “Jag har ju erfarenhet av LFC och har sett hur de har missgynnats med 

tillgängliga resurser när det gäller Fotbollsförbundet, kommunen, etc. Så på det sättet 

blir det ju en jämställdhetsfråga att stötta damidrott.” 

Ankarberg (Sankt Kors, Dukaten) berättar: “Sen har vi gått in med guldbonus när LFC 

vann, för de hade ju tufft ekonomiskt, det kan man säga stödja elit blir mer än om man 

tittar på fadderakademin, samtidigt kan man ju se det ur ett jämställdhetsperspektiv där 
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vi tyckte att vi kunde, för det var ingenting som stod i vårt avtal utan det gjorde vi utöver 

det.” 

Skillnaderna mellan damlagens- och herrlagens förutsättningar kan delvis relateras till 

skillnader i deras sponsors relationer men även via förbunden. Green (LFC) resonerar: 

"När vi vann SM så fick vi inte en krona. Och herrarnas segrare fick ju då dryga tjugo 

miljoner. För när det finns pengar och någon part får allt och den andra inget, då ska 

det mycket till att någon inte ska säga att det är fel. Och inom damidrotten så är det ju så 

att det finns ju ingen som driver frågan att det ska vara 50/50, det ju inte det vi pratar om 

i dagsläget." 

Kihlstedt (Elajo) menar “Jag har också blivit inbjuden till någon som seminarium på 

Almedalsveckan vilket också är positivt. Vi har fått positiva signaler via sociala medier. 

Över lag min känsla är att vårat personal tycker också att det här känns väldigt fräsch 

och man är också positiv inställd till detta. Sen klart det finns alltid en och annan som 

har en annan åsikt men då får man försöka bemöta det. Men överlag känns det väldigt 

positivt.” 

I de svar som kan relateras till goodwill syns en tydlig koppling till CSR, i de frekventa 

referenserna till jämställdhet och folkhälsa. 

 

4.3.6	  LÖNSAMMA	  INVESTERINGAR	  
	  

“Varje gång som LiU finns med ute i något sammanhang i samhället och det uppfattas 

som positivt har det någon slags effekt på till exempel på vår studentrekrytering” 

(Stafstedt, LiU). 

LFC har ständigt ökat sina sponsringsintäkter i takt med att lagets framgångar ökat. Green 

(LFC) menar att det är viktigt att de är pålästa om företagen som de söker 

sponsringsmedel av så att de kan skapa ett bra sponsorsamarbete ihop. “Det finns 

egentligen ingen begränsning, vad ska man säga, exponeringsmässigt så är det ju dress, 

träningskläder, skyltar, annonser i matchprogram. Runt omkring det kan vara alltifrån 

spelarbesök till loungearrangemang till konferenser i samband med hemmamatch. Det 

är väldigt brett och man syr ihop olika paket beroende på vad man vill göra och vad man 

kan knyta ihop. Det finns egentligen inget som vi inte skulle kunna fixa, oerhört brett.” 
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Det är viktigt enligt Stafstedt (LiU) att avtalet bör ha sin utgångspunkt i frågan ”Vad vill 

ni göra och hur kan vi få ömsesidig nytta av varandra?’ På detta sätt så går det att finna 

ett bra samarbete.” 

Ankarberg (Sankt Kors, Dukaten) tycker: “Vi jobbar väldigt tight ihop när vi tar fram 

samarbetsavtalen där vi bollar fram och tillbaka och försöker hitta vad som är bäst för 

er och vad är bäst för oss [...] det ska vara långsiktigt för de är vår största 

samarbetspartner.”   

Martin-Hasson (LHC Dam) menar att “Vi börjar utvecklas som lag, vi känner att vi börjar 

bli mer intressanta i samband med ökad debatt om jämställdhet.” 

Lönn (Cojn) menar “Det tror jag inte men vi är lite knäppa i det här bolaget. Men om 

man är liten och man vill synas så måste man ju försöka vara, att försöka tänka till var 

får jag tillbaka mest för mina pengar. Om jag hela tiden tyckt att man får väldigt mycket 

tillbaka genom att synas genom LFC.” 

Samtliga intervjupersoner uppvisar en tydlig lönsamhetsfokus för sina 

sponsringssamarbeten, där lönsamheten uppnås i och med att sponsringen stärker 

varumärket genom att bidra till relationsbyggande, PR och goodwill. 

  

4.4.7	  RISKER	  MED	  SPONSRING	  
	  

“De europeiska fotbollsklubbarna de vet ju att det räcker i princip att ha koll på 

Linköping i Sverige. Det är där de duktiga fotbollsspelarna finns [...] Vi får istället se det 

positiva med det vi har, det vill säga, med det goda rykte vi har, så skolar vi in nya spelare, 

kvar är basen under tiden tar vi in nya och så släpper vi de duktigaste.” För Green (LFC) 

är det mediala intresset för LFC otroligt viktig eftersom klubben kan locka unga lovande 

talanger som utvecklas under några år hos LFC för att sedan ta klivet ut i Europa. 

Ankarberg (Sankt Kors, Dukaten), som menar: "Vi sponsrar inte LFC-laget som laget 

utan vi sponsrar deras akademi framförallt. De gjorde över 200 besök idrottsföreningar 

förra året. Jag har förstått att tjejerna tycker att LFC-tjejerna är gudar för de här mindre 

tjejerna, när LFC tjejerna kommer ut och tränar de här tjejerna några gånger om året 

som når alla ungdomslag[...] Gör på sociala medier inlägg där de pratar om Leanpark 
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som är vår parkeringslösning i ju med att vi har vår parkeringar utanför Linköping 

arenan. Där vi inte styr de utan de får säga vad de tycker helt enkelt." 

Lindholtz (Länsförsäkringar) berättar att: “Vi har ju tänkt rätt rejält de senaste åren och 

nu har vi tänkt till ordentligt så vi håller på att ta fram en ny sponsringspolicy helt enkelt 

och riktlinjer […] Sen ska vi jobba mot att ha jämställd sponsring helt enkelt. 

Kihlstedt (Elajo) menar att ”Strukturen, hur det ser ut i bolaget, men också hur 

marknaden har förändrats i grunden […] gjorde en kraftig reviderad 

likabehandlingsplan som bland annat omfattar jämställdhet. Vi antog en ny 

sponsringspolicy där vi gick mot att fokusera på breddidrott och jämställdhet i våra val 

av sponsring.” 

Enligt Lönn (Cojn) är det “... viktigt för företag att synas i bra sammanhang, att visa 

samhällsengagemang som till exempel folkhälsa genom sponsring av idrottslag.” 

De till viss del upplever att de har högre krav på att publiciteten är positiv runt laget och 

organisationen. Green (LFC): ”Nu är de lediga idag (LHC Herr), men Porschar och 

Mercedes som står här och så tittar man ut, nämen titta där kommer LFC tjejerna och 

cyklar. Man ser den stora skillnaden där. Man vet också att våra tjejer jobbar på 

förmiddagarna.” 

Ankarberg (Sankt kors, Dukaten) ”Skapa förebilder incitament att se att de lönar sig att 

vara kvar i idrotten för de ser att de är vuxna som kommer och tränar de. Då får de morot 

att hålla på med detta som ett jobb och faktiskt livnära mig på. Och tycker att det är roligt, 

locka fram glädje i det.” 

Även om intervjupersonerna inte direkt beskriver några risker med sin sponsring av 

damlagen kan det mellan raderna utläsas att de upplever denna strategi som mindre 

riskfylld än en motsvarande sponsring av herrlagen. Sådana risker kan både relateras till 

herrspelarnas och damspelarnas respektive beteenden, samt inte minst risken att företaget 

uppfattas som ojämställt. 
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5.	  ANALYS	  
 

I analysen diskuteras identifierade teman med fokus på CSR- och genusstrukturteori, för 

att kunna få fram svar på våra frågeställningar: Varför sponsrar företag damlag och 

finns det någon koppling mellan företagens sponsringsstrategier och deras CSR-mål? 

  

5.1	  SPONSRINGSSTRATEGI	  –	  MÅL	  OCH	  UTVÄRDERING	  
	  

Både företagen och föreningarna har uttalade strategier för vad de vill nå med sin 

sponsring (se Jobber, 2007; Kotler, 2003). Slutmålen för strategierna är dock olika. 

Föreningarna vill nå så stora ekonomiska fördelar som möjligt, vilket de gör genom ett 

antal olika strategier. Dessa strategier har de baserat på sina vanliga sponsringsprodukter 

som dressreklam, vilka exponeras i media, etc. De ansvariga för damlagen har förutom 

att lyfta fram lagens sportsliga framgångar även uppmärksammat att fler företag antagit 

jämställdhetspolicys för sin sponsring. Enligt Hirdman (2001) kan samarbeten med 

damlag ses som jämställdhetsarbete och ett hållbarhetsmål kan hänföras till de 

genusstrukturer som fortfarande finns underliggande i samhället. Föreningarna menar 

dock att utan sportsliga framgångar blir det svårt att få sponsorer, därför hänger 

föreningarnas sportsliga framgångar tydligt ihop med deras marknadsföringsstrategier. 

Pickton & Broderick (2005) menar att utan sportsliga framgångar kommer damlagen 

försvinna i myllret av andra sportlag med större sportsliga framgångar. 

För företagen är det väldigt viktigt att från början ha en klar sponsringsstrategi (Cornwell 

& Maignan, 1998) Det som framgår är att företagen har en sponsringsstrategi men vilken 

baseras på fler faktorer än som Pope (1998) menar ökad lönsamhet, 

varumärkeskännedom, eller kundlojalitet. Företagen har valt damlagen för dessa faktorer 

men även för hur dessa föreningar samt företagen kan engagera sig i samhället (Miragaia 

et al, 2017). Det tyder på att det finns en koppling mellan sponsring och CSR och 

framförallt i lokala föreningar då dessa ger ökat anseende i samhället (Batty et al, 2016). 

Företagen resonerar om att det är viktigt för dem att genom sponsring av idrott 

marknadsföra området de utgår ifrån, att deras sponsringspengar till föreningar i elitidrott 
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är viktigt för samhället. Enligt Farrelly et al. (2006) kan detta skapa ökat värde för 

företaget och därmed en viktig faktor när företagen skapar sina sponsringsstrategier.  

Företagen resonerar att det är viktigt för deras interna och externa relationer att visa vad 

man är för företag (se Plewa & Quester, 2011). Företagen menar att det är viktigt för dem 

som arbetsgivare att visa att de tar jämställdhet på allvar (ibid).  Samhällets dikotomi där 

det manliga värderas högre (Hirdman, 20001) kan påverka företagen att genom sina 

sponsringsstrategier välja damlag vilket även kan påverka företagets interna struktur. 

Dessa sponsringsstrategier sätter mål som är svåra att utläsa framgång ifrån på längre sikt 

(Porter & Kramer, 2006). 

Vidare anser företagen att när man har ett sponsringssamarbete är det inget som man 

avbryter lättvindigt utan kommunicerar minskning av sponsormedel på längre sikt. 

Cornwell & Maignan (1998) menar att sponsring är en form av donation som föreningarna 

är beroende av, varvid det är svårt att avsluta sponsringsrelationen som uppstår. 

	  

SLUTSATS:	  Det är svårt att genom intervjuerna med damlagen och företagen dra slutssatser 

för hur de sätter målsättningen samt utvärderar sina sponsringsstrategier. Företagen har 

valt damlagen för deras sportsliga framgångar men även för att de är just damlag, vilket 

kan påvisa att de tar sina CSR-mål och jämställdhetsmål på allvar. En viktig bidragande 

sakrelaterad marknadsstrategi till att sponsra damlag är att de kan bidra med ytterligare 

faktorer förutom lönsamhet och ökat anseende, nämligen att  ta samhällsengagemang, 

som att träna barn och ungdomar. Det uppstår också en relation vid sponsringen där båda 

har nytta av varandra och denna relation skapar långsiktigt engagemang vilket enligt 

Jobber (2007); Porter & Kramer (2006) samt Pickton & Broderick (2005) är nödvändigt 

för att sponsringsstrategin ska bli lyckad. 

 

5.2	  VARUMÄRKESSTÄRKANDE	  
	  

Föreningarna känner en mer positiv attityd till deras verksamheter, både från allmänheten 

och företagen. De märker att fler företag arbetar proaktivt med CSR-frågor för att undgå 

negativ kritik (Grafström et al., 2015). Dessa företag ser möjligheter att använda socialt 
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ansvarstagande som ett sätt att få konkurrensfördelar i form av fler kunder, värva 

kompetent personal och säkerställa aktieägarnas intresse och företagets anseende 

(Farrelly et al., 2006). 

Företagen resonerar om att det är viktigt för dem att marknadsföra sina varumärken och 

ser på sponsring som varumärkesbyggande: det vill säga, när ett företag sponsrar 

damidrott och deras logotyper exponeras tillsammans med damidrott så kan de undvika 

sponsringsmylleret (Pickton & Broderick, 2005). Det innebär att de istället för att hamna 

i skymundan i sällskap med det större antal sponsorer som är intresserade av herridrotten 

får de ökad synlighet när de istället sponsrar damerna (ibid).  

Fler av företagen ägs av sina kunder och kunderna har sagt att de vill se 

samhällsengagemang (Miragaia et al., 2017). Detta gynnar damlagen som oftast hamnar 

under jämställdhetspolicys och därmed gynnas damlagen vid sponsoraktiviteter då de 

stärker företagens anseende att deras varumärke exponeras i olika 

samhällsengagemangsfrågor som till exempel damlag (Farrelly et al., 2006). Företagen 

verkar även till viss del tycka att damlagen inte är elitidrott utan mer breddidrott, därför 

kan företagen sponsra damlagen som då faller under två koncept; breddidrottslag och för 

att stärka företagens jämställdhetspolicy (Batty et al., 2016). 

Enligt Hirdman (2001) kan detta visa att damernas prestationer inte värderas lika högt 

som herrarnas för att de jämförs med den norm som herrarna utgör. Vidare upplever båda 

föreningarna upplever att de till viss del har högre krav på att exponeringen är positiv runt 

laget och organisationen. Hirdman (2001) menar att detta kan visa att damerna tilldelas 

mjuka värden som omhändertagande, fostrande, etc, och därför ställs krav på damlagen 

att leva upp till denna förväntning.  Företagen anser att samarbete med damidrott 

uppfattas som positivt och deras varumärke påverkas positivt, som tex vid nattfotboll i 

utsatta områden. Vidare menar Porter & Kramer att det är svårt att värdera kopplingen 

mellan företagets CSR arbete och diverse välgörenhetsprojekt Vidare anser Bigné-

Alcañiz et al. (2012) att CrM och CSR vid sponsring av mindre lokala event och 

föreningar kan stärka företagens anseende i det lokala samhället. 

	  

SLUTSATS: Varumärken stärks av exponering genom sponsring, dock är det svårt att 

värdera exakt hur enligt Kotler (2003) och Jobber (2007). Vidare kan man se att 
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företagens varumärke stärks av kopplingen till damlagen. Här blir tydligt att det är både 

för de sportsliga framgångarna men även för att det är damlag och då kan företagen 

marknadsföra sina CSR-mål. Vidare är det genusstrukturer i samhället som påverkar  

företagens varumärken positivt när de sponsrar damlag, som är ute och tränar barn och 

ungdomar. 

	  

5.3	  RELATIONSBYGGANDE	  FÖRETAGSPLATTFORMAR	  
	  

För att sponsringsaktiviteterna ska gå bra är det viktigt att parterna har en god relation till 

varandra och att båda parterna ska gynnas av aktiviteten (Cornwell & Maignan, 1998). 

Relationer dessutom på att företagen ges möjlighet att knyta kontakt likväl med befintliga 

som med nya aktörer på de arrangerade evenemangen (Jobber, 2007). För föreningarna 

som söker sponsorer så bygger de mycket av sin kundkrets på relationer genom att knyta 

kontakter med näringslivet och andra organisationer (Batty et al., 2016). 

LFC arrangerar alltid events uppe i loungerna på Linköping Arena, vilket skapar 

möjlighet till en företagsplattform där företagen kan ha med sina kunder men även knyter 

kontakter med varandra (Cornwell & Maignan, 1998). Relationerna mellan företag och 

förening stärks ytterligare om parterna kan använda varandras kontakter för att knyta 

andra relationer med önskvärda framtida partners (Batty et al., 2016). Därför är det viktigt 

att föreningarna arbetar på att skapa ytor för företagen där dessa kan knyta relationer till 

andra företag som till exempel vid matcharrangemang (Kotler, 2003). Detta kan vara en 

av anledningarna att vissa företag väljer att inte stötta LHC Dam då de inte har de 

relationsskapande kontaktytor som företagen behöver för att utveckla sina kontaktnät 

(Jobber, 2007). LHC Dam spelar ofta i Stångebro, vilket är den mindre av hockeyarenorna 

där det inte finns möjligheter för företagens aktiviteter som loger, utställningar, möte med 

spelare, etc, och det finns inte heller mat att tillgå. 

Vid en starkare relation mellan förening och företag stärks även nyttan de gör för 

varandra, där deras samarbete fördjupar relationen och sponsringen ökar ekonomiskt för 

föreningen och exponeringsmässigt för företaget (Cornwell & Maignan, 1998; Bigné-

Alcañiz, et al., 2012). LFC och LHC Dam besöker ofta länets skolor, förskolor och 

fritidshem för att träna med barnen. Damlagen resonerar kring hur de kan bli mer synliga 

i samhället (Plewa & Quester, 2011). Denna taktik bygger på att föreningarna tar ett 
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samhällsengagemang genom att besöka barnen i deras miljöer och på så sätt bygga en 

relation mellan barnen och spelare. Denna relation tar barnet med vidare till sina föräldrar 

som då uppmärksammas på föreningarnas matcher och väljer att gå och titta. Porter & 

Kramer (2006) menar att CSR kan fungera som ett varumärkesstärkande verktyg, vilket 

stärker föreningarnas varumärke i samhället, men även ger ökad publicitet och publik, 

vilket exponerar företagen som sponsorer och därmed ökar företagens lönsamhet (Kotler, 

2003). 

Fler företag verkar resonera - tycka att, stötta damidrott är en jämställdhetsfråga, vilket 

gör att de ser nyttan av att skapa relationer till framgångsrika damidrottslag och forma 

starka band till dessa. Enligt Hirdman (2001) är det samhällets underliggande 

genusstrukturer som gör att företagens söker att skapa relation med damlag för att visa att 

de arbetar aktivt för ett jämställt samhälle. Enligt Hirdman (2001) menar företagen att de 

tar ansvar att stötta damidrott ur ett jämställdhetsperspektiv samtidigt som de gör det för 

de har en sponsor relation till föreningen som bygger på att öka företagets lönsamhet och 

anseende. 

	  

SLUTSATS: ett första tema avseende relationer är den stora vikten av goda, nära och 

långsiktiga relationer mellan föreningar och sponsrande företag för att dessa samarbeten 

ska bli till ömsesidig nytta. Föreningarna söker bygga relationer genom att skapa avtal 

tillsammans med företagen så att de båda får mest nytta och därmed lönsamhet. Dessa 

avtal bygger mycket på viljan att utveckla relationen mellan förening och företag men 

även möjlighet att skapa utomstående relationer till varandras kontaktnät. Ett andra tema 

är att det är viktigt för företagen när de sponsrar att de har kontaktytor i samband med 

matcher för att knyta ytterligare kontakter med andra företag och kunder. Därför är det 

viktigt att föreningarna har fokus på relationsskapande events kring sina 

matcharrangemang för att öka sin lönsamhet. Slutligen framgår hur damlagen för att ge 

mervärde till företagen arbetar med andra relationer, som tydligt kan kopplas till CSR. 
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5.4	  PR	  
	  

Sponsring av idrottsevenemang och sportlag är de mest effektiva sponsringsaktiviteterna 

enligt Jobber (2007). PR är viktigt för företagen för att nå sina kunder och stärka sin 

kundlojalitet (Kotler, 2003). Det finns dock enligt Pickton & Broderick (2005) en viss 

oro att man överkommeraliserar sitt varumärke med för mycket PR. Trots det så är PR 

något som företagen eftersträvar vid sponsring (Cornwell & Maignan, 1998). 

Företagen har märkt att de fått extra PR vid sponsring av damlag, de menar att det är ett 

bra tillfälle att visa vilken typ av företag man är. Batty et al. (2016) menar att företag idag 

kopplar samman etik och moral med CSR och då blir sponsring av sportlag eller 

sportevent som kommunicerar detta attraktiva samarbetspartners. Det pågår en debatt 

idag om att det är färre och färre barn och ungdomar, framförallt flickor som idrottar 

(Pihlblad, 2017-05-10). Batty et al. (2016) menar att för företagen har det blivit 

nödvändigt att inkludera samhällets hälsoproblematik i deras CSR och därför kan 

sponsring av sportevent eller sportlag, visa att företaget tar samhällsdebatten på allvar. 

Vidare menar Batty att genom sponsring av sportlag och sportevent så röner företagen 

extra publicitet och ökat anseende i det lokala samhället. 

Några företag ser sponsring som ett sätt att göra reklam för området som företaget utgår 

ifrån. Det är PR för staden, företagen ser att genom sponsringen av föreningar i 

närområdet visar de orsaker och anledningar för utomstående att flytta hit. Simic Brønn 

& Belliu Vrioni (2001) menar att CRM om det är gjort efter en klar strategi kan skapa 

positiv PR runt företaget, som ett företag som tar ansvar för förbättring i samhället.  

Dolphin (2003) menar att sponsring skapar PR genom till exempel tv och andra media, 

informationen blir global och attraherar människor utifrån att flytta till staden. Vidare 

menar Dolphin (2003, se Kitchen, 1993) att det även är mycket PR för en rimlig 

ekonomisk summa. Damlagen kostar mindre att sponsra för företagen men de upplever 

att de får mycket PR för pengarna. Som Kihlstedt (Elajo) påpekar: “Det är stort när man 

går in i Sveriges bästa damfotbollslag de sista åren som spelar internationellt och syns 

ganska frekvent i TV och media. 

Föreningarna anser att genom PR så attraherar de fler sponsorer och damlagen behöver 

fortsätta hålla en hög sportslig nivå för att få sponsorer. Sponsring av damlagen enligt 

Batty et al (2016, se Kotler & Lee, 2003) ett sätt att förbättra företagets relation till 
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samhället genom att bidra med samhällsengagemang. Fler av företagen arbetar med att 

skapa PR runt dem och damlaget som visar just detta till exempel att Dukaten sponsrar 

damlaget för att vara ute och träna flicklag, varav företaget positiv PR i samhället runt 

deras produkt, parkering. Vidare kan man se att genus strukturerar påverkar då företag 

som sponsrar av damlag röner mer PR i media för att de just sponsrar damlag. 

	  

SLUTSATS: PR är väldigt viktigt för företag. Det kan ge företagen mycket positiv PR men 

företagen måste ha en kommunikationsstrategi runt deras sponsring åtagande.  Det som 

framgår från företagen och tidigare studier att företag som sponsrar lokalt och sportlag 

som gynnar samhället röner stor PR även i rikstäckande media. Det är så att företagen 

uppmärksammas när de väljer att sponsra damlag. Enligt Pickton & Broderick (2005) blir 

då sponsring av damlag begränsningar vid konkurrens för damlagen har färre sponsorer 

och därför röner sponsring av damlag positiv PR. 

 

5.5	  GOODWILL	  
	  

Föreningar har genom att de erbjuder sponsringsprodukter som är 

samhällsansvarstagande som till exempel fadderakademin, träna flicklag i länet, etc, visat 

att de tar ett samhällsansvar. Det gör att de får goodwill av det lokala samhället (se 

Miragaia et al., 2017). Denna goodwill kan bidra till att spelarna genom att de träffar och 

tränar barn och ungdomar, och därigenom även deras föräldrar, skapar relationer som är 

viktiga för att få fler åskådare (se Batty et al., 2016). Föreningarna är därför ofta ute på 

skolor och fritids för att synliggöra sig i samhället för att bygga relationer och förbättra 

föreningens varumärke och rykte (se Simic Brønn & Belliu Vrioni, 2001).  

Företagen ser sponsringen med damlagen både ur exponering av deras varumärke, vilket 

på sikt kan bli lönsamt (Kotler, 2003) men även ur att de får goodwill i samhället (Porter 

& Kramer, 2006). Vidare menar Porter & Kramer (2006) att företagen genom att ta 

samhällsansvar visar att de tar etiska och sociala värderingar på allvar. Damlagen är ute 

och tränar barn och ungdomar och enligt Hirdman (2001) kan ses detta som att 

genusstrukturerna där män och kvinnor hålls isär och kvinnor fostrar barn fortfarande 

finns underliggande i samhället. Företagen röner goodwill av att synas i sammanhang där 
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damlagen fostrar barn och har därför lagt in jämställds sponsring i sina CSR-mål. För att 

CSR-mål eller sponsring ska få effekt behöver företagen kommunicera sina 

ställningstagande till samhället (se Cornwell & Broderick, 1998). 

Det som damlagen och företagen tillsammans tar fram som strategier är mycket baserade 

på att skapa goodwill för båda. Det gör att dessa strategier blir svåra för konkurrenter att 

kopiera och därmed skapar dessa sponsringssamarbeten långsiktiga relationer till 

varandra (Cornwell & Broderick, 1998). Skillnaderna mellan damlagens- och herrlagens 

förutsättningar som delvis relateras till skillnader i deras sponsors relationer men även via 

förbunden (Hellborg, 2013). Då företagen behöver damlagen för att skapa mer socialt 

kapital i form av goodwill (Plewa & Quester, 2011) så tar de även större ansvar för 

damlagen. Lönn (Cojn) “Jag har ju erfarenhet av LFC och har sett hur de har 

missgynnats med tillgängliga resurser när det gäller Fotbollsförbundet, kommunen, etc. 

Så på det sättet blir det ju en jämställdhetsfråga att stötta damidrott.” 

	  

SLUTSATS: Damlagen och företagen skapar sponsringsstrategier där de kan genererar 

goodwill i samhället. Det bygger mycket på att damlagen är ute och tränar barn och dessa 

aktiviteter är gynnsamma för både företagen och föreningarna.  

 

5.6	  	  INVESTERINGENS	  LÖNSAMHET	  
	  

Damlagen har ständigt ökat sina sponsringsintäkter i takt med sina allt större sportsliga 

framgångar. Det tyder på att sportslig framgång drar till sig fler sponsorer. Pickton & 

Broderick (2005) menar att framgången är idrottslagens resurs som gör dem attraktiva att 

sponsra för företagen.  Det gör att fler företag vill synas med damlagen tex på deras 

matchställ eller på arenan, för det är lönsamt att sponsra dem (Kotler, 2003). Föreningarna 

arbetar även aktivt med att bjuda in tidningar och allmänheten för att på så sätt synas på 

flera olika arenor. Jobber (2007) menar att medialt intresse för damlagen attrahera fler 

sponsorer som önskar exponeras i sportsliga sammanhang för att de ökar företagens 

lönsamhet. Enligt Jobber (2007) är sponsring av sportlag och sportevents den mest 

lönsamma sponsringen, vilket företagen uppmärksammat.  
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Damlagen och företagen har alla en gemensam utgångspunkt det är att sponsringen ska 

ha en strategisk fit, med det menas nytta och mervärde för båda parter (Pickton & 

Broderick, 2005). Vidare ska helst avtalen vara svåra att imitera genom att sponsringen 

bygger på unika avtal som kopplar samman föreningen och företaget (Pickton & 

Broderick, 2007). Vidare så märker företagen att deras lönsamhet ökar genom fler kunder 

för de exponeras med damlagen i olika sammanhang. Detta kan tyda på att deras 

jämställdhetssponsringspolicys uppmärksammas enligt Farrelly et al. (2006) tyder det på 

att damlagen skapar mervärde för företagen. De upplever att de får fler kunder eller 

studenter som söker sig till företagen. Enligt Porter & Kramer (2006) är lönsamheten svår 

att mäta och de konsumenter som företagen har kan varieras på fler variabler som till 

exempel inflyttning för jobb i regionen, relationer, etc.  

 Vidare påpekar Kotler (2003) att det även förekommer utan företagets vetskap och utan 

att de betalat eller gjort någon vidare ansträngning när de sponsrar föreningar som nämns 

i media. Denna typ av gratis exponering är till fördel för många företag, när de exempelvis 

kommer med i tidningar, på event, etc. (Pickton & Broderick, 2005). Om någon spelare 

blir fotograferad eller intervjuad och företagsnamn finns med på dressen ger ett sådant 

tillfälle utrymme för företagsexponering, vilket leder till ökad lönsamhet (Kotler, 2003). 

 

Företagen har även upplevt att genom att ta tydlig ställning för jämställdsponsring så har 

de fått möjligheter att delta i olika samhällsdebatter. Plewa & Quester (2011) menar det 

tyder på att sponring och CSR ökar företagets status och rykte i samhället och detta kan 

på sikt öka företagets anseende och lönsamhet.  Det tyder även på att samhällets 

genusstrukturer (Hirdman, 2001) påverkar då sponsring av damlagen ses som något 

ovanligt och därför får företagen extra uppmärksamhet när de väljer att sponsra damlag. 

Simic Brønn & Belliu Vrioni (2001) menar att sponsring av damlag kan ses som CrM och 

därför får företagen delta i företagsdebatter om sponsring av damlag vilket tyder på att 

damernas sportsliga prestation fortfarande jämförs med herrarna (Hirdman, 2001). 

	  

SLUTSATS:	  Det som framgår är att företagen anser att sponsring är lönsamt. De anser att 

jämställdsponsring är något som deras företag blivit uppmärksammade för. Företagen 

märker även ett ökat intresse för dem, genom ställningstagande för sina CSR-mål som de 
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gjort när de väljer att sponsra damlag. Då företagen uppmärksammas extra vid sponsring 

av damlag så visar det på att genusstrukturer fortfarande spelar roll för företagen. 

	  

5.7	  RISKER	  MED	  SPONSRING	  
	  

För damlagen är de sportsliga framgångarna väldigt viktiga för det mediala intresset. För 

föreningarna är mycket viktig eftersom då kan de locka till sig unga lovande talanger som 

utvecklas under några år hos föreningarna för att sedan ta klivet ut i Europa. De behöver 

både framgångar och kända spelare för att få fler sponsorer och ökade intäkter, det krävs 

att de skapar medialt intresse kontinuerligt (se Jobber, 2007). För fler åskådare och 

medialt intresse lockar fler sponsorer och företagens sakrelaterad marknadsföring att 

sponsra föreningen ökar när de röner framgångar och då exponeras varumärket mer med 

föreningen (se Cornwell & Maignan, 1998; Bigné-Alcañiz, et al., 2012). 

De risker som kan drabba föreningarna är kopplat till deras sportsliga prestationer och 

deras spelare. Det är viktigt för lagen att spelarna uppfattats positivt i media (se Cornwell 

& Maignan, 1998) för om spelarna inte anses goda förebilder så kommer sponsorerna att 

söka andra lag att sponsra. Något som även är viktigt för föreningarna begränsar 

konkurrensen från sponsorerna (Cornwell & Maignan, 1998), så de inte antar för många 

sponsorer och att dessa är konkurrenter inom samma bransch (Jobber, 2007). Enligt 

Hirdman (2001)  lever de gamla strukturerna i samhället vidare där mannen är ute och 

arbetar medan kvinnan fostrar. Det är viktigt att föreningarna inte tar för många 

samhällsprojekt och att deras kvinnlig spelare inte hinner utvecklas som professionell 

spelare (Strandberg, 2015). Det är därför viktigt att föreningarna arbetar med projekt som 

ger dem stora kontaktytor men med få arrangemang och mycket medialt intresse (Batty 

et al., 2016). För föreningar utifrån dessa samhällsengagemang växa sig starkare då de tar 

långsiktig sponsrinsgssamarbeten som baseras på ett engagemang för barn och ungdomar 

där viljan att synas och uppmärksammas i media är lönsamt för både förening och företag 

(Hirdman, 2001; Grafström et al., 2015). 

Företagens resonemang att införa jämställd sponsring och skapa sponsringstrategier runt 

dessa är en risk för företagen (Plewa & Quester, 2011). För det är en risk enligt Jobber 

(2007) att välja sponsringsobjekt utifrån känslomässiga engagemang, han menar att 

sponsring ska alltid baseras på ekonomiskt genomtänkta strategier. Vidare resonerar 
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Kotler (2003) att sponsring inte är filantropi utan väl genomtänkta 

marknadskommunikations strategier. Som Plewa & Quester (2011) resonerar  bör inte 

CSR vara grund till hur företagen väljer att sponsra. Enligt Batty et al. (2016) finns det 

också en risk att samhället misstror företagets agenda när det gäller sponsringen och 

företagets anseende minskar. 

Företagen börjar lägga in jämställd sponsring i sina CSR-mål för att på så sätt kunna visa 

vilka värderingar företaget har (Porter & Kramer, 2006). Situationen tyder dock på 

underliggande genusstrukturer och enligt Hirdman (2001) har inte företagen ens funderat 

över de olikheter som finns inom sporten när det gäller kvinnor och män. Enligt Hirdman 

(2001) beror det på att herrarna är normen för hur sporten ska utövas. Damerna anses inte 

nå samma sportsliga eller arrangemang mässiga standard. Vidare utvecklar Hirdman 

(2001) om damerna ska bedömas efter herrar så kommer de inte nå samma ekonomiska 

förutsättningar som de behöver för att höja standarden både sportsligt och publikmässigt. 

Dessa resonemang grundas i samhällets genusstrukturer för att damlagen ska få sponsring 

behöver de vara ute och ta hand om barn och ungdomar (Hirdman, 2001). Dessa krav 

ställer företagen för att sponsra damlagen då företagen bygger sina långsiktiga strategier 

på att damlagen visar att de gör nytta i samhället. Vidare menar Farrelly et al. (2006) att 

företag ska inte bygga sina värdeskapande strategier enbart på sponsring för då finns det 

risk att företagets åtagande misstros av kunderna och lönsamheten uteblir. 

	  

SLUTSATS: föreningarna är beroende av det sportsliga och att spelarna inte skapar 

skandaler som drabbar föreningarnas anseende. För då kan de tappa sponsorer och deras 

intäkter minskar, samt om deras anseende sjunker  då blir företagen mindre intresserade 

att samarbeta med dem. Vidare så behöver företagen se över sina sponsringsstrategier, 

dessa bör vara baserad på ekonomiska kalkyler. Jämställd sponsring som CSR mål kan i 

längden innebära risker för företaget då de tagit sina beslut att sponsra baserat på känslor. 

Sponsring är en lönsam investering om det genererar intäkter som täcker kostnaderna, vid 

CSR-måls sponsring så riskerar det att bli en förlust och det innebär att det är filantropi.  
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6.	  DISKUSSION	  
 

Vi har, efter att ha intervjuat LFC och LHC Dam samt sex av deras sponsorer, kommit att 

dra slutsatsen att företagens motiv och resonemang kring att sponsra damlag varierar. Vi 

har delvis funnit att företagen vill sponsra damidrottslag utifrån att de marknadsförs i 

media och därmed exponeras vilket gynnar dem med högre lönsamhet. Samtidigt visar 

svaren att detta inte är de enda anledningarna som företagen har att sponsra damlag. 

Företagen vill också visa att de tar ett samhällsansvar genom jämställd sponsring och även 

skapa samarbeta med damlagen. Detta visar att damidrott till viss del förknippas med 

jämställdhet och detta ger företagen goodwill. En huvudanledning till att företagen vill 

samarbeta med damlagen är också de samarbeten som damlagen i sin tur bedriver, när de 

till exempel tränar flicklag och nattvandrar. Det är för företagen viktigt att visa att de tar 

ansvar för barn och ungdomar genom en aktiv fritid och detta tillgodoser damlagen när 

de är ute och tränar dessa. Vidare så får företagen goodwill och PR samt tillgång till 

relationsbyggande aktiviteter med sponsorobjekt och dessa relationer kan innebära nya 

affärer och ökad lönsamhet.  

Vi har funnit att många av företagen resonerar och utvecklar nya sponsringspolicys där 

medlen ska fördelas mer jämlikt mellan flick- och pojkidrott samt elit och bredd.  

Företagen är inte är benägna att ställa krav på jämställd fördelning av medlen inom 

föreningarna, vilket kan göra att faktorn att innefatta det i deras hållbarhetsmål blir 

otydliga. Det är en faktor som innebär en risk att deras anledningar att sponsra damlagen 

blir Vi har också funnit att fler av företagen ser att utifrån perspektivet exponering är det 

fortfarande herrarna som drar till sig mest uppmärksamhet. Resonemanget går ut på att 

man via herridrott når den vida massan genom rikstäckande medieexponering då 

företagens logotyper syns. Företagen anser att deras lönsamhet ökar via exponeringen i 

riksmedia, genom till exempel nyinflyttade hyresgäster eller nyblivna studenter från 

andra orter.  

När det kommer till företagen framträder också en bild där sponsringen av damlagen visar 

på en vilja att framställa sig som jämlika arbetsplatser, för att kunna rekrytera och behålla 

personal. 
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Det som framkommer tydligast är att sponsring av damidrott ger företagen goodwill i 

samhället och därför är det viktigt för företagen att associeras med damidrott. Företagen 

skapar i detta syfte speciella marknadsstrategier där damlagen ska ut och träffa barn och 

ungdomar, detta kan vara påverkat i grunden av samhällsstrukturer av den fostrande, 

omhändertagande kvinnan. Föreningarna upplever dock genom de relationer som 

damlagen skapar via sina olika samhällsprojekt skapas en djupare relation och på så vis 

en konkurrensfördel som damlagen kan använda för att få ökad sponsring.  

Vi drar därför vissa slutsatser, att damlagen vinner på att ta fram marknadsförings 

aktiviteter som bygger på att de är ute och träffar barn och ungdomar. Företagen vill synas 

i sammanhang där de upplever att samhället får en positiv bild av företaget som tar ansvar 

för samhället. Vidare kan vi se att företagens sponsring av damlag förvisso grundas i 

samhällsstrukturer men att detta blir en win-win situation för både förening och företag. 

Föreningen skapar relationer till de barn och ungdomar som de träffar och relationer inom 

sponsring betyder för föreningarna ett större intresse och då eventuellt mer åskådare på 

matchen och i media. Företagen vill visa att de tar sina CSR-mål på allvar. 

Ovanstående kan te sig som kritik mot en del av de intervjuade företagen, det är inte vår 

mening. Tvärtom menar vi att deras agerande i viss mån kan förklaras av de 

genusstrukturer som finns i samhället och förklaras av den stora tonvikt som läggs vid 

CSR i dagens näringsliv. Om det som krävs för att företag ska samarbeta med 

damidrottslag är att det framställs som en jämställdhetsfråga snarare än en exponerings- 

eller idrottsfråga så bör det ändå gynna damidrotten ekonomiskt. Vilket i sin tur ökar 

möjligheten för damspelarna att förbättra både spel och exponering.  Om företagen kräver 

att damspelarna engagerar sig i diverse samhällsprojekt för att det ska bli aktuellt att 

sponsra damlagen , så är det vad som krävs.  
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7.	  SLUTSATS	  
 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av vår studie är den att företagens anledningar att 

sponsra damidrott inte enbart grundas i exponering för ökad lönsamhet. Det är även en 

möjlighet att visa företagens hållbarhetsmål för att öka sitt sociala kapital i samhället. 

Föreningarna märker av företagens ökade intresse för CSR och är villiga att skapa 

produkter som gynnar både dem och företagen. Dessa samarbetsprodukter baseras oftast 

på att damerna är ute och engagerar barn och ungdomar i en aktiv fritid, detta gynnar 

vidare företagens varumärke, lönsamhet, företagsanseende och CSR-mål genom 

damlagens samhällsansvar och engagemang. Dessa engagemang ger även föreningarna 

möjlighet att öka sin marknadsföring genom de relationsskapande aktiviteter damlagen 

utför när de tränar barn och ungdomar. Dessa relationer ger ökat intresse från barnen och 

de vuxna runt barnen, vilket på längre sikt ökar intresset för damlagen och de får mer 

publik och medialt intresse. Det finns dock risker för företag och föreningar att beakta, 

investeringar ska alltid vara lönsamma, det finns risk för överkommersialisering av 

varumärket och upplever samhället att engagemangen inte är genuina så kan det istället 

skapa negativ publicitet. Sponsring stärker företagens värdegrundsarbete och är 

investeringar som är svåra att mäta i intäkter, vilket som Kotler (2003) påpekar visar att 

sponsringen kan förknippas med filantropiska syften.  
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8.	  STUDIENS	  BEGRÄNSNINGAR	  OCH	  FÖRSLAG	  PÅ	  
FORTSATT	  FORSKNING	  
 

Som alla andra studier har vår studie begränsningar, vilka samtidigt utgör möjligheter till 

fortsatt forskning. Den metod som vi valt har förstås påverkat vår studie. Vi har tyvärr 

inte fått kontakt med några företag som inte sponsrar damlag, det hade kunnat ge mer svar 

på hur företag resonerar när de sponsrar. Därför har vi resonerat om att vi kanske kunnat 

få fram en bättre bild av underliggande värderingar om vi använt oss av den kvantitativa 

metoden, till exempel genom att skicka ut en anonym enkät. I den enkäten hade vi kunnat 

ställa mer generella frågor rörande sponsring, med fokus på attityder, värderingar, samt 

faktorer rörande sponsring av både dam- och herridrott. Vi tror att vi då hade fått en 

tydligare förståelse av företagens anledningar till sponsring genom att jämföra olika 

variabler vid sponsring. Dessa hade vi sedan kunnat analysera för att se om faktorerna att 

sponsra herr- och damidrott är desamma. Detta hade även kunnat undersökas 

experimentellt. Därmed uppmuntras till fortsatt forskning av samarbeten med 

damidrottslag med hjälp av kvantitativa metoder. 

Vi anser, att vi till viss del på indirekt väg fått fram företags främsta faktorer till att 

sponsra herridrott, det tycks vara exponering i lokala och rikstäckande media för att få 

ökad lönsamhet. Företagen som vi intervjuat sponsrar oftast även herridrott och de ser att 

de når fler målgrupper på grund av att herrarna har fler åskådare än damerna. Detta till 

skillnad mot vår kvalitativa studie där svaren från företagen varför de ägnar sig åt 

sponsring av damidrott kan förknippas med goodwill genom samhälls- 

engagemangsprojekt som damlagen utför. Företagen får ökad lönsamhet och exponering 

av sitt varumärke.  

Ur mer teoretisk synvinkel uppmuntras till ytterligare forskning i ämnet sponsring och 

dess skärningspunkt med CSR. Sponsringen ökar stadigt varje år men det finns få teorier 

och modeller om hur man mäter dess lönsamhet. Detta försvåras avsevärt om det 

dessutom inte går att dra någon tydlig skiljelinje mellan sponsring och CSR, vilket vår 

studie pekar på.  Sponsring är ett äldre begrepp än CSR som i mer eller mindre mån haft 

fokus på samhällsnytta, inte minst när det gäller sponsring av idrottsföreningar och har 

ibland kopplats ihop med filantropi (Dolphin, 2003). Om fler forskade om sponsringens 
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effekter skulle föreningar och företag kunna utveckla strategier för att knyta de önskvärda 

och behövda kontakter som ger dem mest lönsamhet. 

Denna studie bidrar med en ytterligare förståelse för hur företag resonerar kring att 

sponsra damlag. Det finns få studier om sponsring av damlag och vilka för- och nackdelar 

det får för företagen. Vid ytterligare studier vore det intressant att undersöka fler 

föreningar med damlag i olika städer för att se om resultaten blir desamma som i 

Linköping. Den forskning som man skulle kunna utföra är en större studie där både 

kvantitativa och kvalitativa metoder används för att nå företag som både sponsrar 

damidrott och de som väljer att inte sponsra damer. Ämnet är av vikt för samhället när en 

aktiv fritid är något som eftersträvas för barn och ungdomar, varvid det bör vara lika 

villkor för både flickor och pojkar att kunna satsa på en karriär inom idrotten. 

Uppsatsen kommer att kunna fungera som ett underlag för företag som vill börja sponsra 

idrottsföreningar, främst damlag, där det betonas hur företaget bör sätta klara mål med 

vad de vill få ut av sin sponsring. Kunskapsbidraget som författarna tror att uppsatsen 

kommer att bringa är klarhet över hur företag kan utnyttja sponsring av damlag för att nå 

ut till målgrupper med intresse av företagets erbjudande, men också för att bidra till 

företagets CSR-mål. Studien kan även användas av damlag som söker öka sina 

sponsringsintäkter för att få inspiration till att utforma intressanta sponsringspaket att 

marknadsföra för att locka nya företag. 
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BILAGOR	  
      

BILAGA	  1:	  INTERVJUFRÅGOR	  TILL	  DAMIDROTTSLAGEN	  
      

1.   Hur går kontaktprocessen tillväga? 

2.   Hur går ni tillväga när ni ansöker om sponsring medel? 

3.   Hur vanligt är det att Du blir kontaktad för en sponsring av företaget själv? 

4.   Ställer sponsorerna krav på er? 

5.   Hur ser de ut? 

6.   Har de ökat genom åren? 

7.   Varför tror du att Ni är attraktiva för en sponsoring? 

8.   Känner ni påverkan från regelverket kring sponsring i samtal med företagen? 

9.   Hur ser sponsring intäkterna ut idag jämfört med 10 år sedan? 

10.  Känner ni någon slags försiktighet från sponsorernas sida, i form av prioritering 

etc.? 

11.  Vad har ni för relation med era sponsorer? 

12.  Skapar ni långsiktiga relationer med sponsorerna? 

13.  Hur många är sponsorerna om relationen med er? 

14.  Finns det sponsorer som ni inte vill förknippas med, som ni därför väljer bort? 

15.  Har ni fler sponsorer i antal eller färre men större? 

16.  I vilken grad har sponsorerna ökat genom åren? 

17.  Har ni sponsorer som dragit sig ur? 

18.  Vad var anledningen till det i så fall? 

19.  Har ni avtal med sponsorerna? Hur länge binder det sig? 

20.  Har ni chans att påverka sponsringen? 

21.  Känner ni ansvar i form av prestige gentemot sponsorerna? 

22.  Påverkas era sponsorintäkter av konjunkturens upp och nedgång? 

23.  Tror du att sponsorerna ser Er som ett varumärke? Om ja, på vilket sätt? Hur vill 

de att Ni framställer deras varumärke? Finns det direktiv på det? 

24.  Om du fick chansen att välja en sponsor, vem hade du valt? Vad är anledningen 

till det valet? 

25.  På vilket sätt tror du att Ni kan utöka sponsringen till den grad att ni kan försörja 

er på den också?       
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BILAGA	  2:	  INTERVJUFRÅGOR	  TILL	  FÖRETAGEN	  
 

     

●   Varför sponsrar ni idrott? 

●   Är det viktigt för ert varumärke att förknippas med idrottsföreningar? Hur har ni 

valt de lag ni sponsrar idag? 

●   Har ni event med spelaren?      

●   Hur tänker ni kring samarbetet är det en av anledningarna att ni stöttar damidrott? 

    

●   Hur stor procent av sponsrings pengarna lägger ni på flick- damidrott? 

●   Om ni fick önska jämn fördelning mellan dam- och herrlagen, men sedan fick veta 

att det inte var fallet, hur hade ni agerat då? 

●   Kan företag öronmärka sponsormedel till damlagen? 

●   Hur ställer ni er till att få redovisat för er huruvida sponringsmedel faktiskt går till 

damlagen?      

●   Hur ser ni på jämställdheten på företaget utifrån den sponrsingpenga ni lägger på 

dam eller herrlag? 

●   Ställer ni krav på jämlik fördelning av den sponsor peng ni ger? 

●   Tror ni att det är jämställt mellan dam- och herrlagen? 
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BILAGA	  3	  -‐	  BREV	  TILL	  FÖRETAGARE	  
      

Information om studie i för företagssponsring av dam idrottslag 

      

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

      

Bakgrund till undersökningen 

      

Syftet med denna undersökning är att studerar företagssponsring av dam idrottslag. Vi 

intresserar oss för hur företagen ser på sponsring av idrottslag generellt men med 

inriktning på damidrott. 

      

Genomförande 

      

För att studera detta kommer intervjuer att genomföras med företag som både sponsrar 

och inte sponsrar dam-idrottslag. Anledningen att vi söker intervjua både företag som 

sponsrar och inte sponsrar är för att kunna få trovärdighet i vår undersökning. Vi ser även 

att genom att undersöka företag som inte sponsrar idrott så kan vi få förståelse för hur 

man resonerar kring sponsring. 

      

Deltagande 

      

Deltagandet i denna studie kommer att ske i form av intervjuer, denna kommer att vara i 

ca 30 minuter, max 45 minuter. Vi kommer att hantera allt material konfidentiellt och 

efter studien kommer inget material att sparas. Vi kommer att tillfråga samtliga deltagare 

om de önskar vara anonyma. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och Du kan när 

som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

      

Undersökningen kommer att presenteras i form av en C-uppsats i Marknadsföring vid 

Linköpings universitet. 

      

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvarig.  
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