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Abstract 
 

Time changes, so also in sport. The small venues become larger and more modernized. As 

stadiums grows, so also does sponsorship and its popularity, around them. Is it enough as a 

sponsor only to expose yourself these days, or does the new times require more creativity to 

stand out from all the media?  

 

This work is done for Stadium AB in Norrköping, and treats questions such as; what type of 

sposnorcummunication that is proper to use around the soccer stadium, and if it is possible for 

new ideas in the future when Stadium is hosting a game? To answer these questions theory 

has been read about sponsorship and data has been gathered through qualitative interviews 

with soccer clubs and sponsorship consultants.  

 

The work result shows that there are some general rules that the company should follow to 

succeess when hosting a game. Thesee are good relationship with the corporation, activation 

at the game and the importance of using the unique opportunities that sponsorship actually 

gives. The result also shows that there are many opportunities to develop sponsorship in the 

future when hostinng a game. Trends shows that experiences becomes more and more popular, 

something that will be used in sponsorship as well. Besides this, technology will take more 

place at the venues, primarily through mobile phones. The interviewd soccer clubs hopes that 

companies hosting a game will use the opportunities it gives to the fully in the future. There 

are no limits, only imagination and budget sets boundaries.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING 4 

1.1 Förord 4 

1.2 Introduktion 4 

1.3 Bakgrund 5 

1.4 Syfte 6 

1.5 Frågeställning 6 

1.6 Avgränsning 7 

1.7 Struktur 7 

1.8 Tidigare forskning 7 

2 METOD OCH KÄLLOR 9 

2.1 Insamling av data 9 
2.1.1 Sekundär data 9 
2.1.2 Primär data 10 
2.1.3 Källkritik 10 

2.2 Vetenskaplig ansats och inriktning 11 

2.3 Metoder 12 
2.3.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 12 

2.4 Vald metod 12 

2.5 Intervjuerna 13 
2.5.1 Urval - Val av respondenter 13 
2.5.2 Utformning – Intervjuguide 14 
2.5.3 Utförande – Hur det gick till 16 
2.5.4 Uppföljning - Analys av intervjumaterialet 16 

2.6 Validitet och reliabilitet 17 

3 TEORI 18 

3.1 Vad är sponsring? 18 
3.1.1 Definitioner 18 
3.1.2  Målet med sponsring 20 

3.2 Hur fungerar sponsring? 22 

3.3 Sponsring inom idrott 24 
3.3.1 Särskiljning 24 
3.3.2 Utvecklat samarbete 25 

3.4 Sponsring och event marketing 26 
3.4.1 Definition av event marketing 26 
3.4.2 Samarbete mellan sponsring och event marketing 26 



 3

3.5 Sponsringens utveckling 27 

3.6 Trender inom sponsring 28 

4 EMPIRI 30 

4.1 Presentation av respondenterna 30 

4.2 Resultat 31 
4.2.1 Allsvenska fotbollsklubbarnas svarsresultat 31 
4.2.2 Sponsringskonsulternas svarsresultat 34 

5 RESULTAT 37 

5.1 Sponsorkommunikation vid matchvärdskap 37 
5.1.1 Sammanfattning: Vilken typ av sponsorkommunikation är passande på och omkring fotbollsarenan då 
man som företag är matchvärd? 38 

5.2 Sponsorkommunikation vid framtida matchvärdskap 39 
5.2.1 Sammanfattning: Finns det utrymme för nytänkande hos Stadiums sponsorkommunikation då de är 
matchvärdar? 40 

5.3 Konceptförslag 40 
5.3.1 Före matchen 41 
5.3.2 Under matchen 42 
5.3.3 Efter matchen 51 
5.3.4 Sammanfattning 51 

6 SLUTSATS 53 

6.1 Diskussion 53 

6.2 Begränsningar och fördelar med resultatet 53 

6.3 Fortsatt arbete 54 

7 REFERENSER 55 

7.1 Litteratur 55 

7.2 Elektroniska källor 56 

7.3 Otryckta källor 56 

BILAGA 1 INTERVJUGUIDE - SPONSRINGSKONSULTER 57 

BILAGA 2 INTERVJUGUIDE – ALLSVENSKA FOTBOLLSKLUBBAR 58 

BILAGA 3 ERKA-MODELLEN 59 
 
 
 
 



 4

1 Inledning 
 

I detta kapitel kommer arbetet att introduceras. Bakgrund, syfte samt frågeställningar 

presenteras. Kapitlet avslutas med avgränsningar, tidigare forskning och en avdelning om 

arbetets struktur. 

 

1.1 Förord 
 

Detta examensarbete är skrivet under sjätte och sista terminen på utbildningen Grafisk Design 

och Kommunikation på campus Norrköping, Linköpings Universitet. Att arbetet kom att 

handla om en studie i visuell sponsorkommunikation med fotboll som arena har två 

anledningar. Den ena är att företaget Stadium AB i Norrköping hade behov av detta och den 

andra är att idrott, och då särskilt fotboll, är ett personligt intresse hos författaren. 

 

I förordet vill jag även ta tillfället i akt att tacka Mattias Zingmark och Tomas Långdahl på 

Stadium för den tid och energi de lagt ned på att göra arbetet så bra som möjligt. Jag vill även 

tacka examinatorn Tobias Trofast för handledning och hjälp under arbetets gång.  

 

1.2 Introduktion 
 

Tiderna förändras, så även inom idrotten. Tiden är förbi då lagen spelade på den lilla 

gemytliga arenan med träläktaren på sidan. Träläktaren där publiken stod och med glada 

hejarop manade på sitt lag. En tid då arenan enbart erbjöd en fotbollsmatch och möjligtvis 

även en korv i halvlek. Nu är det nya tider. Detta beskrivs i boken Idrott och city marketing av 

Karin Book och Bo Carlsson från 2008. Där skriver de att: 

 

”/…/ idrotten kommit att allt mer smälta samman med underhållningsindustrin, 
och utgör idag en gigantisk global industri, och bör därför – på gott och ont – 
även uppfattas utifrån dessa nya förutsättningar, vid sidan av den mer 
traditionella bilden kring idrott, kamratskap, intimitet, Åshöjdens BK, 
socialisering och knattelag /…/” 

 

De poängterar i sin bok att gränsen mellan den traditionella idrotten och dagens jippon blir allt 

svagare. Vår tid erbjuder inte bara en fotbollsmatch, utan ett helt evenemang runt omkring 
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med matställen, tävlingar, utställningar och aktiviteter. Den nya arenan erbjuder oändliga 

möjligheter, det är bara fantasin som sätter gränserna. I samma hastighet som idrotten 

moderniseras förändras även sponsringen kring den. Den växer i takt med arenan och 2008 

var investeringarna i sponsring större än hos TV- och Internetreklam (www.irm-media.se 

2009). Ett växande sponsringsutbud kräver kreativitet för att sticka ut från mediebruset. 

Räcker det med att enbart exponera sitt företag via dräkter och skyltar numera? Eller kräver 

de nya tiderna nya metoder? Det är vad detta arbete ska studera. 

 

Sammanfattningsvis är syftet med arbetet att kartlägga dagens sponsring, då främst i form av 

matchvärdskap, hos de allsvenska fotbollsklubbarna. Vilken typ av sponsorkommunikation är 

passande och finns det utrymme för nytänkande? Vem sätter gränserna eller finns det ens 

några gränser? Arbetet ska resultera i ett konceptförslag på hur ett matchvärdskap kan 

utformas. 

1.3 Bakgrund 
 

Stadium AB i Norrköping är en sportbutikkedja som har sitt ursprung från 1974 då Ulf Eklöf 

tog över butiken Spiralen Sport i Norrköping. Hans bror Bo Eklöf kom snabbt med i 

samarbetet och butiken växte till ett stort sportvaruhus. I början av 80-talet blev det Sveriges 

största sportbutik och de började skapa egna varumärken såsom Take Off och Everest. 1987 

föddes idén om en stor arenaliknande butik och Stadium blev till. Med åren växte 

butikskonceptet och numera har de 100 butiker i Sverige, Finland och Danmark. Ulf och Bo 

Eklöf är fortfarande huvudägare med Ikano SA, tillhörande familjen Kamprad, som 25 % 

delägare. Stadiums vision är att ”inspirera till ett aktivt, roligt och hälsosamt liv!” och dess 

affärsidé är att ”erbjuda aktiva människor sport- och modeprodukter med god funktion, design 

och kvalitet till bästa pris!”. (www.stadium.se 2009) 

 

Arbetet utförs på uppdrag av Stadium AB i Norrköping som har en önskan att den visuella 

sponsorkommunikationen på fotbollsarenor undersöks vid matchvärdskap. Matchvärdskap är 

då sponsorn ”äger” matchen och har, för klubben utsatta, speciella rättigheter. 

Undersökningen har som mål att kartlägga vad som är effektivt i dagsläget samt om det finns 

utrymme för nytänkande i framtiden. Till arbetet hör även att utforma konceptförslag på hur 

framtida kommunikation inom området kan se ut för Stadium.  
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I dagsläget har Stadium inget utarbetat koncept att följa för matchvärdskapet vid olika 

idrottsarrangemang. Hur de använder sig av det varierar beroende på kraft och tid. Ett 

matchvärdskap kan bestå av att en högt uppsatt inom företaget delar ut pris till matchens lirare, 

som han/hon valt. Ibland sker även sms-röstning för att ta fram matchens lirare. Förutom detta 

utnyttjas inte matchvärdskapet så mycket i dagsläget.  

 

Stadiums mål med detta arbete är att ett koncept ska tas fram som går att applicera på alla 

idrotter där de är matchvärdar. Det ska effektivisera framtida arbete och hjälpa dem utnyttja 

matchvärdskapet bättre. I detta arbete avgränsas det dock till att utgå ifrån den allsvenska 

fotbollen. Det mätbara effektmålet är från Stadiums sida att 90% av publiken ska kunna säga 

att Stadium var matchvärdar då alternativ ges och 45% av publiken ska kunna identifiera detta 

utan alternativ. 

 

Då de nutida arenorna ständigt utvecklas gällande teknik så förändras även möjligheterna för 

sponsring på och runt dem. Detta är något som Stadium vill ha undersökt. Som matchvärd i 

dagsläget är det vanligaste att ha en sponsorskylt samt utse ”matchens lirare”. Är detta 

verkligen det bästa sättet att nå ut till en bred publik eller ger de nutida arenorna andra 

möjligheter?  

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med arbetet är att på uppdrag av Stadium AB i Norrköping undersöka visuell 

sponsorkommunikation på fotbollsarenor. Hur fungerar matchvärdskapet idag och hur kan det 

göras annorlunda? Målet är att hitta nya sätt att nå, engagera och interagera med målgruppen, 

det vill säga fotbollspubliken. Stadium vill att de 1) ska få en positiv och relevant upplevelse 

av Stadium, 2) få extra anledning till att uppsöka en Stadiumbutik. För att enklare uppfylla 

syftet har två frågeställningar tagits fram som presenteras nedan.  

 

1.5 Frågeställning 
 

• Vilken typ av sponsorkommunikation är passande på och omkring fotbollsarenan då 

man som företag är matchvärd? 
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• Finns det utrymme för nytänkande hos Stadiums sponsorkommunikation då de är 

matchvärdar? 

 

1.6 Avgränsning 
 

Då projektet pågått under en bestämd tidsperiod har vissa avgränsningar gjorts för att arbetet 

ska passa in inom tidsramen. Till en början skulle arbetet beröra Stadiums sponsorskap på 

fotbollsarenor i stort men detta avgränsades till att enbart beröra de tillfällen då de hade hand 

om matchvärdskapet. Förutom detta avgränsades även målgruppen innan arbetets start. Till en 

början var den primärt åskådarna på plats samt föreningen och sekundärt var det TV-publiken. 

Då dessa har två helt olika synvinklar på arenan och matchvärdskapet begränsades detta till 

att endast beröra den primära målgruppen, åskådarna på plats samt föreningen.     

 

1.7 Struktur 
 

Arbetet inleds av ett kapitel där arbetet introduceras. Efter detta följer metodkapitlet där alla 

metoder som använts presenteras och diskuteras i jämförelse med andra metoder. Tredje 

kapitlet berör teorin som arbetet utgår ifrån. Där beskrivs sponsringen i olika former och även 

trender för framtiden tas upp. I nästföljande kapitel redovisas resultatet av den empiri som 

samlats in. Femte kapitlet presenterar arbetets resultat och i nästföljande, det sista kapitlet, en 

slutdiskussion. Vid varje kapitels början kommer en grafisk illustration beskriva var i arbetet 

läsaren befinner sig och vad som återstår. 

 

 

 

1.8 Tidigare forskning 
 

Esaiasson med flera berör i boken Metodpraktikan från 2005 att det är viktigt att tidigt i ett 

arbete ta reda på vad forskarsamhället redan idag vet om problemet som ska behandlas. Detta 

kallas för att få grepp om den diskurs som redan finns på området. Resultatet av denna 

Inledning 
kap.1 

Metod 
kap.2 

Teori 
kap.3 

Empiri 
kap.4 

Resultat 
kap.5 

Slutsats 
kap.6 
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undersökning blev att det finns en del relevant forskning och litteratur inom området 

sponsring och sportmarknadsföring, men ingen som berör matchvärdskap. Istället berör de 

bland annat sponsring som kommunikationsmedel, sponsringens effekter och sponsring inom 

ett visst område. Här finns det med andra ord ett tomrum att fylla inom forskningen. Detta 

tomrum kan vara relevant för företag såväl som fotbollsföreningar som sysslar med sponsring 

och matchvärdskap. 

 

När det gäller den litteratur som finns inom sponsringen är den relativt gammal för att beröra 

ett ämne under ständig utveckling och förändring. Några böcker inom området: Sponsring – 

ett sätt att sälja och Sponsring och Eventmarketing är skrivna 1996 respektive 2000, vilket 

kan anses som gammalt då stora förändringar inom teknik skett på nio år. Då de flesta tryckta 

källor är minst tio år gamla och skrivna under en begränsad tidsperiod finns det ont om 

litteratur som tar upp moderna fallstudier. Istället berör de flesta böcker samma 

sponsringsaktiviteter från mitten av nittiotalet. Det skulle vara av intresse att se modernare 

fallstudier på effektiv sponsring.  
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2 Metod och källor 
 

I följande kapitel kommer de metoder och källor som använts att presenteras. Kapitlet börjar 

med att beskriva insamling av sekundär och primär data. Efter detta diskuteras de 

angreppssätt som valts för arbetet samt metoder för insamling av empiri.  

 

 
 

2.1 Insamling av data 
 

I ett arbete är det viktigt att samla in sekundär- såväl som primär data (se definitioner nedan). 

Även om mycket information kan inhämtas sekundärt så belyser de oftast inte exakt den 

frågeställning som arbetet berör. För att få specificerad information är primär data nödvändigt. 

(Lekvall, Wahlbin 2001)   

 

2.1.1 Sekundär data 
 

Arbetet påbörjades med insamling av sekundär data som berörde forskningsområdet. Med 

sekundär data menas inte att det är sekunda information, utan istället information som man 

fått i andra hand, via någon annans skrift (Lekvall, Wahlbin 2001). Då de tidigare 

kunskaperna kring sponsring för författaren var få gällde det att skaffa en så bred kunskapsbas 

som möjligt innan insamlingen av primär data påbörjades. Insamlandet rörde sig i första hand 

om att finna aktuella teorier samt annan relevant forskning. Detta för att skapa en bra grund 

till det fortsatta arbetet. I första hand skedde insamlingen via sponsringslitteratur, men även 

artiklar, hemsidor och tidigare rapporter inom ämnet. Då frågeställningarna som använts är 

lågstrukturerade, de ger en diffus bild, är det svårt att veta exakt vad man söker efter (Lekvall, 

Wahlbin 2001). Därför är det bra att skaffa en bred kunskapsbas. De sökord som användes var 

bland annat sponsring, marknadsföring, fotbollsarena, sportmarknadsföring, event, kvalitativ 

intervju, metoder och källkritik. Sökningarna skedde på både svenska och engelska samt i 

kombination med varandra. Den information som inhämtades lästes sedan igenom och 

organiserades inom arbetets olika delar.  

Inledning 
kap.1 

Metod 
kap.2 

Teori 
kap.3 

Empiri 
kap.4 

Resultat 
kap.5 

Slutsats 
kap.6 
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2.1.2 Primär data 
 

Till skillnad från sekundär data så är primär data information genom förstahanskällor. Med 

det menas information man själv producerat via till exempel intervjuer, enkäter eller 

observationer. Dessa data kan insamlas på två sätt, antingen via observationsmetoder eller via 

frågemetoder. Då frågemetoderna bäst ger de svar som söks användes de vid detta arbete. Vid 

insamlandet av primär data är det viktigt att välja en relevant uppgiftslämnare, eller 

respondent som det kallas, då informationen bygger på hans eller hennes åsikter (Lekvall, 

Wahlbin 2001). Exakt hur insamlingen av primär data utformades går att läsa om nedan under 

rubriken 2.5 Intervjuerna. 

 

2.1.3 Källkritik 
 

Hur vet jag det jag tror jag vet? Hur ska jag bedöma sanningshalten i den information jag 

möter? Det är vad källkritik handlar om enligt Torsten Thurén i boken Källkritik (2005). 

Källkritik är en samling metodregler för att ta reda på vad som är sant, eller åtminstone 

sannolikt. Enligt Thurén handlar källkritik om att granska fyra kriterier: 

 

• Äkthet: källan ska vara det den utger sig för. 

• Tidssamband: ju längre tid mellan händelse och källa, ju mer kritiskt ska det granskas. 

• Oberoende: källan ska stå för sig själv, ej vara en avskrift. 

• Tendensfrihet: källan ska inte ge en falsk bild av verkligheten på grund av personliga, 

ekonomiska eller politiska intressen. 

 

Den sekundära data som samlats in kan kritiskt granskas genom dess ålder. Informationen 

som presenteras i litteraturen var troligtvis korrekt vid tidpunkten, men i dags dato kan den 

ibland tyckas uråldrig. Informationen måste sättas i sitt sammanhang och analyseras hur det 

skulle se ut i dagens läge. Exempelvis boken Sponsring – ett sätt att sälja (1995) innehåller en 

del teorier och modeller som är relevanta i dag medan de delar som berör sponsringens 

tekniska möjligheter inte längre är relevanta. Däremot kan det vara av nytta att studera 

tankarna kring sponsring genom historien för att baserat på dem hitta ett koncept för 

framtiden. De tryckta källorna som använts har varit seriösa med innehållsrika 
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källförteckningar och källhänvisningar. De otryckta källorna har använts mer kritiskt då det är 

svårare att kontrollera uppgifterna som de innehåller. 

 

Den primära data som tagits fram är svårare att källkritiskt granska då det inte finns något rätt 

eller fel svar då den bygger på respondenternas egna åsikter. Undersökningarnas validitet och 

reliabilitet kommer däremot att diskuteras nedan.  

 

2.2 Vetenskaplig ansats och inriktning 
 

Den abduktiva ansatsen ses som en blandning av de etablerade ansatserna induktion (utgår 

från empirin) och deduktion (utgår från teorin). Inom abduktionen kan analysen av empirin 

kombineras med studier av tidigare teorier i litteraturen. Under hela forskningsprocessen 

arbetar man parallellt med att samla in sekundär såväl som primär data. (Alvesson, Sköldberg 

1994) Den abduktiva ansatsen lämpar sig väl för detta arbete då svar på frågeställningarna 

inte enbart kan hämtas från empirin eller teorin. Det krävs ett samspel dem emellan för att nå 

fram till bästa möjliga slutresultat.  

 
Även vid valet av inriktning var det viktigt att hitta en metod som tillåter samarbete av 

datainsamlingen genom hela arbetet. ”Meningen hos en del kan endast förstås om den sätts i 

samband med helheten” (Alvesson, Sköldberg 1994). Detta är grundidén som hermeneutiken 

bygger på. Den återspeglas även i den såkallade hermeneutiska cirkeln; tolkning av en text 

sker i en process där delarna bestäms av helheten. Förståelsen av delarna kan så småningom 

förändra synen på helheten som i sin tur återigen förändrar synen på delarna. (Kvale 1997) 

Hermeneutiken som vetenskaplig inriktning passar till detta arbete då insamlandet av primär 

och sekundär data sker parallellt med varandra. Då sekundär data insamlats för att få 

förförståelse påbörjades arbetet med primär data. Resultatet av detta gav ny förståelse som i 

sin tur krävde införskaffning av mer sekundär data, det bildas en cirkel där delarna ständigt 

påverkar varandra. Kvale (1997) menar att hermeneutiken är extra relevant vid arbetet med 

forskningsintervjuer. Detta eftersom texter först tolkas för att skapa intervjufrågor. Svaren på 

dessa leder sedan till ytterligare tolkningar som leder till vidare datainsamling. 
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2.3 Metoder 
 

Då vetenskaplig ansats och inriktning valts påbörjades arbetet som ovan nämnts med 

insamlandet av sekundär data för att skaffa kunskaper inom området. Detta skedde i första 

hand genom litteratur men även genom andra tryckta och otryckta källor. Då en bra 

kunskapsgrund lagts gick arbetet vidare med att skaffa primär data. Diskussion kring val av 

metod samt utformandet av arbetet presenteras nedan. 

 

2.3.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
 

Vetenskapliga metoder går i stora drag att dela in i två områden, de kvantitativa samt de 

kvalitativa metoderna. Det väsentliga för de kvantitativa metoderna är att de ska vara mätbara 

och att de ska kunna beskriva relationen mellan olika variabler. Därför byggs de flesta 

kvantitativa metoderna upp på fasta svarsalternativ som sedan organiseras, exempelvis enkät- 

och telefonundersökningar. Syftet med de kvantitativa metoderna är att kunna förklara, 

förutsäga och kontrollera fenomen. Mätvärdena som tas fram ska sedan gå att använda i andra 

situationer, de ska generaliseras (Leedy, Omrod 2005). Till skillnad från de kvantitativa 

metoderna som endast ger mätbara svar vill man med de kvalitativa metoderna gå mer på 

djupet. Istället för de fasta svarsalternativen har man här en öppnare diskussion som bygger på 

hur respondenten upplever situationen. Detta kan vara i form av intervjuer, fokusgrupper eller 

observationer. De kvalitativa metoderna används främst för att ge insikt om respondentens 

egna erfarenheter, tankar och känslor (Dalen 2008). Dess syfte är att bättre kunna förstå en 

komplex situation utifrån deltagarnas synvinkel (Leedy, Omrod 2005).  

  

2.4 Vald metod 
 

Då denna studie karaktäriseras av att få fram data som inte är mätbara passade de kvalitativa 

undersökningsmetoderna bättre än de kvantitativa. Målet var att få fram respondenternas egna 

åsikter och tankar istället för statistisk information. Då de kvalitativa metoderna fokuserar på 

upplevelsedimensionen och inte bara beskriver förhållandet kring situationen så lämpade de 

sig väl då målet med den insamlade empirin var att få fram framtida visioner (Dalen 2008). 

För att nå målet användes intervjuer med den kvalitativa metoden. Intervjuer av denna art 

lämpar sig väl då det är ett relativt outforskat område inom vetenskapen (Esaiasson m.fl. 



 13

2005). Då detta berör framtiden samt ett ämne som det finns relativt lite teori kring passade 

det bra som metod. Den kvalitativa intervjun gav möjlighet till en mer öppen diskussion med 

djupare förståelse för situationen än en kvantitativ intervju med fasta svarsalternativ skulle ha 

gjort. Intervjun var av den semistrukturerade arten, det vill säga att den i förväg var planerad 

med vissa bestämda teman, men för övrigt öppen för sidospår och diskussioner (Dalen 2008).  

 

2.5 Intervjuerna 
 

Till grund för arbetet med intervjuerna har boken Intervju som metod av Monica Dalen (2007) 

använts. I denna går hon igenom steg för steg hur arbetet bör planeras samt senare beskrivas. I 

boken trycker hon på hur betydelsefullt det är att hela tiden motivera valen så pass noga att 

andra ska kunna förstå dem och göra om dem. Därför följer här nedan en redogörelse för 

intervjuns urval, utformande, utförande samt uppföljning. 

 

”Den kvalitativa intervjun bygger på allmänna principer för genomförande av en 
empirisk undersökning. Forskaren följer en projektplan som explicit kan beskrivas 
som ett sätt att göra det möjligt för andra att följa processen och under hand ställa 
kritiska frågor.”            (Dalen 2007, sid. 27) 

 

2.5.1 Urval - Val av respondenter 
 

Vid kvalitativa intervjuer får urvalet av respondenter inte vara för stort. Detta eftersom arbetet 

vid utförandet och analysen är tidskrävande. Däremot är det viktigt att ha ett tillräckligt stort 

antal för att ge god kvalitet och relevans åt empirin. Det är även bra att få respondenter ur två 

olika grupper för att få en bredare förståelse inom ämnet. Detta belyser även skillnaderna på 

hur olika grupper ser på ett och samma problem. (Dalen 2008) Då det är viktigt att kunna 

upprätthålla en professionell distans till respondenten är det viktigt att inte intervjua 

människor som är bekanta sedan tidigare. Intervjuer med välkända personer blir oftast sämre 

då tidigare kunskaper gör att enkla samt detaljerade frågor undviks. (Esaiasson m.fl. 2005) 

Urvalet vid detta arbete begränsades utifrån ovanstående kriterier till två grupper, 

sponsringsansvariga på allsvenska fotbollsklubbar och sponsringskonsulter. De allsvenska 

fotbollsklubbarna skulle stå för klubbarnas syn på sponsring och matchvärdskap i dagsläget 

och vad de vill få ut av samma fenomen i framtiden. Sponsringskonsulterna skulle stå för den 
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allmänna synen på sponsring och trenderna inom området. Tillsammans var målet att de 

skulle ge en komplett syn på fenomenet i dagsläget och inspiration inför framtiden.  

 

Ett tidigt urval var att enbart fråga sponsringsansvariga på de allsvenska klubbar som Stadium 

sponsrar. Men då alla inte hade tid skulle detta enbart ha inneburit intervju med Djurgårdens 

IF, AIK och IF Brommapojkarna. De skulle till antalet bli för få, men även geografiskt för 

koncentrerat till huvudstaden. Därför kompletterades urvalet med två klubbar som Stadium 

inte sponsrar, IFK Göteborg och Gefle IF. Detta val gav förutom fler deltagare även 

geografisk spridning för den empiriska undersökningen. Samanlagt intervjuades till slut fem 

allsvenska fotbollsklubbar:  

• AIK 

• Djurgårdens IF 

• Gefle IF  

• IF Brommapojkarna 

• IFK Göteborg 

 

Förutom allsvenska fotbollsklubbar valdes som ovan nämnts även sponsringskonsulter att 

intervjua. Urvalet föll här på Sponsrings & Eventföreningen samt sponsringsförfattaren 

Magnus Roos. De är båda väl insatta i sponsring och kan ge en bred och god grund att utgå 

ifrån. 

• Sponsrings & Eventföreningen 

• Magnus Roos 

 

2.5.2 Utformning – Intervjuguide 
 

En intervjuguide innehåller frågor som sorteras efter de teman intervjun ska behandla. 

Frågornas syfte är att besvara frågeställningarna såväl som att hålla samtalet levande och 

komma med nya infallsvinklar. Intervjuguiden ska täcka de viktigaste områdena för studien 

och är extra viktig då intervjun är semistrukturerad. De ”tematiska frågorna”, huvudfrågorna, 

ska inte vara för grundläggande utan de ska hjälpa till att hålla en öppen diskussion. Till dessa 

kan sedan ”uppföljningsfrågor” ställas vilka ger ett mer direkt och innehållsrikt svar. 

(Esaiasson m.fl. 2005) Intervjuguiderna, en för vardera respondentgrupp, utformades utifrån 

detta och bestod av huvudfrågor samt uppföljningsfrågor. De inledande frågorna var relativt 
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lätta att besvara för att respondenten skulle känna sig bekväm i situationen. Därefter följde ett 

antal djupare frågor som krävde mer diskussion. Slutfrågan utformades så att respondenten 

själv fick fantisera om framtiden, en öppen fråga som på ett positivt sätt kan avsluta intervjun. 

(Dalen 2008) Intervjuguiderna går att se i sin helhet som bilaga 1 samt 2. 

 

Huvudfrågorna för de sponsoransvariga på allsvenska fotbollsklubbar löd: 

• Hur ser ett typiskt matchvärdskap ut för era sponsorer i dagsläget? 

• Är matchvärdskapet utarbetat i samarbete med sponsorerna? 

• Utvärderar ni effekten av matchvärdskapet? 

• Hur skulle ni vilja att matchvärdskapet ser ut i framtiden? 

• Finns det utrymme för nytänkande när det gäller matchvärdskap? 

• Hur tror du sponsring på och omkring fotbollsarenan kommer se ut om 20 år? 

 

Huvudfrågorna för sponsringskonsulterna löd: 

• Hur tycker du sponsring särskiljer sig från övrig marknadsföring? 

• Litteraturen pekar mot att upplevelser blir mer och mer populärt i vardagen såväl som 

inom sponsring, är det något ni har märkt av? 

• Om ni är insatta i idrottssponsring; Vilken typ av sponsorkommunikation fungerar 

bäst på idrottsarenor i dagsläget? 

• Vilka trender kan ni allmänt se för framtiden inom sponsring? 

• Vilka trender kan ni se för framtiden inom kategorin idrottssponsring? 

• Vilka råd skulle ni ge åt ett företag för att lyckas med sin idrottssponsring av 

allsvenska fotbollsklubbar? 

 

Tidsbrist samt geografisk spridning på respondenterna gjorde att telefonintervjuer lämpade sig 

som bästa teknik. Detta innebar att intervjun förlorade en analysaspekt, att tolka 

kroppsspråket. Aspekten är däremot inte så viktig i denna undersökning då frågorna inte är av 

den personliga arten där kroppsspråket spelar en avgörande roll. Då det inte går att intervjua 

under lika lång tid med telefon som personligen blev även antalet frågor begränsade. Intervjun 

beräknades ta cirka 15 minuter. En intervju bör pågå 10-15 minuter och inte mer än 30 

minuter då det är svårt att behålla fokus under en längre tid på telefon (Esaiasson m.fl. 2005). 
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2.5.3 Utförande – Hur det gick till 
 

Den första kontakten med respondenterna togs via telefon. Ett telefonsamtal är svårare för 

mottagaren att skjuta på framtiden än ett mail. Syftet med samtalet var att presentera 

uppsatsskrivaren, uppgiften och respondentens bidrag till arbetet. Vid detta samtal bokades tid 

för telefonintervju och information om förhållandena togs upp. Då telefonintervjuerna 

spelades in var det av yttersta vikt att få godkännande av respondenten samt att informera om 

vad materialet skulle användas till (Dalen 2008). Vid godkännande togs nästa kontakt via mail 

där uppgiften återigen kort presenterades. I mailet stod även huvudfrågorna, ett önskemål från 

respondenternas sida. Här lämnades även kontaktuppgifter ut för att kunna besvara eventuella 

frågor inför intervjun.    

 

Telefonintervjun spelades in då det är viktigt att få med respondenternas egna ord (Dalen 

2008). Det är då lättare att fokusera på det som sägs och på så sätt genomföra en bättre 

intervju än om anteckningar konstant var tvunget att skrivas. En provintervju gjordes för att 

testa intervjuguiden och den tekniska utrustningen. Det var även ett bra tillfälle att öva upp 

kunskaperna i intervjuteknik. (Dalen 2008) De faktiska intervjuerna tog i genomsnitt 15 

minuter och baserades på huvudfrågorna uppföljda med, för situationen, passande följdfrågor. 

Under intervjun stödantecknades det viktigaste för att kunna följa upp med relevanta frågor då 

tillfälle gavs. Stödanteckningarna hade dessutom funktionen att agera som säkerhetslina för 

den händelse att den tekniska utrustningen inte skulle fungera. Efter intervjuerna lyssnades 

materialet igenom och svaren antecknades för att förenkla vidare arbete med 

sammanställningen.  

 

2.5.4 Uppföljning - Analys av intervjumaterialet 
 

Det finns inga fasta analysmodeller för kvalitativa intervjuer. Redovisningen av materialet är 

individuellt och kopplas samman med frågeställningarna. Det gäller att hitta en modell som 

passar det specifika arbetet. (Dalen 2008) Då respondenterna svarade med sina egna åsikter 

var det besvärligt att generalisera svaren. Det gick att se vissa mönster, men rena 

generaliseringar var svårt att göra. Istället sammanfattades svaren under varje fråga för att 

lättare kunna urskilja en gemensam nämnare. Med sammanställningen så belystes det centrala 

hos en fråga bland olika respondenter. När så mycket material som möjligt analyserats sattes 
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resultatet ihop på det sätt som bäst passade frågeställningen. Svaren sorterades fråga för fråga 

och de mönster som gick att urskilja presenterades.  

2.6 Validitet och reliabilitet 
 

”/…/ kvalitativ forskning bygger på den grundförutsättning att människor skapar 
eller konstruerar sin sociala verklighet och ger mening åt sina erfarenheter. Detta 
innebär att det inte finns en ”sann” verklighet eller universella lagar.”  

        (Dalen 2008 sid. 111) 
 

Som citatet ovan konstaterar är det svårt att definiera ett sant svar inom kvalitativ forskning. 

De metoder som tagits fram för att mäta validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) 

lämpar sig istället bäst för de kvantitativa undersökningarna. Ett krav för att mäta reliabilitet 

är att metoderna för insamling och analys av data ska kunna kontrolleras av andra forskare. 

Då empirin tagits fram efter interaktion mellan forskare och respondent är detta mycket svårt 

att efterskapa. I kvalitativa intervjuer är undersökaren en viktig faktor och intervjuerna formas 

i ett samspel med respondenten. Dessa faktorer gör att reliabilitet är ett mindre passande 

begrepp inom kvalitativ forskning. Istället har insamlingen av primär data noggrant förklarats 

i kapitlet ovan för att underlätta för läsaren att avgöra tillförlitligheten hos arbetes empiri. 

(Dalen 2008) Även validitet som begrepp har diskuterats inom kvalitativ forskning. Forskare 

anser att termerna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftbarhet passar bättre och 

istället borde användas. (Leedy, Ormrod 2005)  

 

Rollen som forskare är som ovan nämnts en väldigt viktig faktor i de kvalitativa metoderna. 

Då en viss mängd förförståelse för ämnet redan finns hos forskaren kommer denna att påverka 

tolkningen av respondentens svar. Den aktuella teori respondenterna lägger fram sätts i 

samband med den förkunskap som finns vid analys av svaren. (Dalen 2008) Detta faktum går 

aldrig helt att komma ifrån. Medvetenhet om problemet kan däremot förhindra att det spelar 

en allt för stor roll i forskningen.  
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3 Teori 
 

I följande kapitel beskrivs sponsringen som fenomen. Vad är det och hur fungerar det? 

Därefter presenteras sponsringen i samband med sport och vad som skiljer den från övrig 

sponsring. Kapitlet avslutas med en kort genomgång av event marketing och framtida trender 

inom sponsring.  

 

 

3.1 Vad är sponsring? 
 

Sponsring är ett relativt nytt fenomen som startade i Sverige på slutet av 1970-talet. Sedan 

dess har det vunnit stor popularitet och snabbt blivit en del av marknadsföringen. Till en 

början rörde det sig mestadels om sponsring inom idrott, men detta har förändrats och numera 

sponsras ett flertal aktiviteter såsom kultur, miljö, forskning och humanitära organisationer. 

(Grönkvist 2000) Sponsringen omsatte året 2008 över 5 miljarder kronor i Sverige vilket 

innebar större investeringar än hos TV- och Internetreklamen (www.irm-media.se 2009). Men 

vad är egentligen sponsring och hur går det till? 

 

3.1.1 Definitioner 
 

Trots att sponsring funnits under en lång tid och hastigt blivit populärare sedan 1970-talet 

finns det ingen vedertagen definition av begreppet. Många forskare inom området har istället 

skapat sina egna definitioner, baserade på andras, men en aning modifierade. Några exempel 

på definitioner som förekommer i litteraturen är: 

 

Per Hagstedt i Sponsring – mer än marknadsföring (1987) 

”Med sponsring avses företags (och andra organisationers, exklusive stat och kommun) 

frivilliga utbyten och eventuella samarbete med organisationer och personer, vars primära 

(eller formella) syfte med utbytet är att finansiera viss verksamhet snarare än att skapa ett 

ekonomiskt överskott. Utbytet förväntas vara till nytta för båda parter.” 

Inledning 
kap.1 

Metod 
kap.2 

Teori 
kap.3 

Empiri 
kap.4 

Resultat 
kap.5 

Slutsats 
kap.6 
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Mikael Jiffer och Magnus Roos i Sponsorship – a way of communication (1999) 

“Sponsorship is a business method for communication and marketing which, in the short and 

long term, has the aim of contributing to the sponsor’s brand awareness and image, as well 

as increasing the sponsor’s sales. Sponsorship should benefit all those involved, and lead to a 

result that can be measured against pre-defined objectives.” 

 

Sponsrings & Eventföreningen (www.sefs.se 2009) 

"Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, 

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

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

t.ex. ett evenemang, en person, organisation, ett projekt etc.) " 

 

Även om definitionerna är till synes olika innehåller de en hel del liknande faktorer. Det mest 

väsentliga är att det ska vara ett avtal mellan två parter som är till nytta för båda. De 

modernare definitionerna antyder även att den part som står för finansieringen ska tjäna på 

avtalet genom associationer, medvetenhet och image. Vissa definitioner går så pass långt att 

de säger att ”sponsring är en affärsmässig metod för kommunikation och marknadsföring som 

på kort och lång sikt syftar till ökad försäljning för sponsorn” (Roos & Algotsson 1996 © 

Sponsor Strategi 1995). Sponsring har gått från välgörenhet till helt affärsmässiga 

överenskommelser. Tidigare handlade sponsring till stor del om ren välgörenhet då den 

finansierande parten ofta inte begärde något tillbaka. Numera sker däremot nästan alltid något 

kommersiellt utbyte mellan parterna. (Roos & Algotsson 1996) Särskiljning mellan dessa 

begrepp, välgörenhet och sponsring, illustreras nedan i figur 1. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figur 1: Skillnader mellan sponsring och välgörenhet. 

(Roos och Alvarsson i Sponsring – ett sätt att sälja, 1996) 
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Till denna figur finns följande definitioner över de olika blocken: 

 

• Ren välgörenhet – varken motprestation eller förväntan krävs från sponsorn. 

• Dold sponsring – sponsorn har förväntningar om effekter men ställer inga krav. 

• Dold välgörenhet – krav ställs av sponsorn men ingen förväntan om effekt. 

• Ren sponsring – sponsorn kräver specifika motprestationer med förväntad effekt. 

 

Figuren ovan illustrerar väl att sponsring numera ofta ses som marknadsföring där det mer 

eller mindre finns ett visst krav på effekt. Om denna effekt är ökad igenkänning, ökad 

försäljning eller ökat förtroende varierar däremot mellan de olika företagen. Alla har sina 

egna individuella mål med sponsringen. 

 

3.1.2  Målet med sponsring 
 

Syftet med sponsring varierar om du är den som sponsrar eller den som blir sponsrad. Här 

nedan tas de mål upp som gäller den sponsrande parten, de som går in med finansiella medel. 

Detta val har gjorts eftersom frågeställningarna är sedda ur företagets synvinkel, det vill säga 

de som sponsrar. 

 

Sponsring är ett relativt nytt begrepp i vår historia som fick sitt genomslag i Sverige under 

slutet av 1970-talet. Till en början rörde det sig mest om idrottssponsring men detta har 

utvecklats till sponsring även inom kultur, miljö, forskning, utbildning och humanitära 

verksamheter. (Grönkvist 1999) Vid starten bestod målen mestadels av personliga intressen, 

VD:n sponsrade det som låg honom varmt om hjärtat. Men i takt med att fenomenets 

popularitet ökat har även området professionaliserats, numera ligger företagets intresse före 

det personliga. (Grönkvist 2000) Sponsring är idag en affärsmässig metod som används för att 

öka försäljningen, både på kort och på lång sikt. Roos och Algotsson (1996) menar att 

sponsringen åtminstone måste ge de satsade pengarna tillbaka, annars är det inte rättfärdigat. I 

dagsläget anses sponsring ha väldigt många fördelar vilket medfört att det ökat drastiskt i 

popularitet sedan starten på 70-talet (Shank 2009). Fördelarna delar Beech och Chadwick 

(2007) in i fyra grupper; medvetenhet, image, kommunikation och försäljning. Genom att 

uppmärksamma varumärket för en specifik målgrupp kan företaget öka medvetenheten för 

märket hos potentiella kunder. Detta kan exempelvis ske genom exponering på arenor eller 
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programblad. Att kopplas samman med en annan part kan ge associationsfördelar. Det blir en 

form av imageöverföring från en part till en annan. Sponsring är även ett väldigt bra 

kommunikationsverktyg, både internt och externt. Internt kan det skapa en känsla av 

samhörighet och stolthet hos personalen. Externt kan det kommunicera med kunderna i 

samarbete med övrig reklam. Målet med allt detta är i sin tur en ökad försäljning. (Beech & 

Chadwick 2007) 

 

Ett mål med sponsring som ökat i relevans sedan starten är möjligheten att bygga relationer. 

Sponsringen ger en unik möjlighet till relationsmarknadsföring då det oftast rör sig om ett 

evenemang eller liknande som företaget kan bjuda sina kunder till. Det finns en vilja hos de 

flesta kunder att ha personlig kontakt med företagets anställda, de vill vara ”relations-kunder” 

(Beech & Chadwick 2007). Ett besök på evenemang erbjuder en möjlighet att skapa sociala 

band till kunden och ladda företag med positiva intryck. Trots detta utnyttjas möjligheten för 

det mesta inte till fullo. (Grönkvist 2000) Förutom de inbjudna kunderna erbjuder även 

sponsring en möjlighet att skapa relationer till samhället i stort. Detta går att uppnå genom att 

erbjuda samhället en del av sponsringens fördelar. Det överskott som ges kan doneras till 

välgörenhet eller ungdomsverksamheter inom ämnet. Genom detta skapar företaget en positiv 

bild av sig själva och en relation till en potentiell målgrupp. (Shank, 2009)  

 

Ett led av relationsmarknadsföringen är nätverksmotivet. Inför större evenemang träffas ofta 

företagsledarna hos de olika sponsorerna regelbundet i så kallade sponsorklubbar där 

informella nätverk bildas. Målet med dessa är att skapa relationer sponsorerna emellan och 

kanske även affärsmöjligheter. Det är av denna anledning som även business-to-business-

företag sponsrar evenemang, en affärskategori vars primära målgrupp annars inte är publiken. 

(Grönkvist 2000) 

 

Grönkvist pekar på ytterligare ett mål med sponsring som blir mer populärt, nä,ligen, ”good 

citizen-motivet”. Med detta menar Grönkvist att det är viktigt för företag att framstå som goda 

medborgare som tar sitt samhällsansvar. Det räcker inte med att bara bli respekterade för sina 

affärer utan även för sitt ansvar för samhället i stort. Denna syn på ett företag är svår att ändra, 

men sponsring erbjuder väldigt bra tillfällen till detta. Det kan uppfylla målet om förstärkt 

image. Det är därför som sponsring av humanitära verksamheter och välgörenhet ökat de 

senaste åren.  Ofta engagerar företaget sig i den samhällsfråga som är intressant för tillfället, 
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exempelvis miljön. Good citizen-motivet bör dock ses som ett långsiktigt mål i sponsringen, 

där inga snabba resultat sker. (Grönkvist 2000) 

 

3.2 Hur fungerar sponsring? 
 

Företaget Sponsor Strategi som förr var aktiva utvecklade år 1991 en modell för att analysera 

och utvärdera hur sponsring fungerar. Modellen heter A-ERIC och står för elementen 

association, exposure, relationships och integrated communication. Orden kommer i denna 

rapport att översättas till de svenska orden association, exponering, relationer och integrerad 

kommunikation. Modellen är framtagen för att förenkla verkligheten och hjälpa användaren 

att förstå annars komplicerad information. Figur 2 visar modellen grafiskt. De olika områdena 

överlappar varandra och skapar tillsammans helheten sponsring. (Roos & Jiffer 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: A-ERIC-modellen 

(Roos och Jiffer i Sponsorship – a way of communicating 1999) 

 

Association  

Med association menas imageöverföring parterna emellan. Sponsorn får ta del av de goda 

egenskaper som exempelvis idrottslaget, artisten eller evenemanget innehar. (Grönkvist 2000) 

Detta är det viktigaste elementet i sponsring, trots det fokuserar alldeles för många företag 

mest på exponeringen. Associationen kan fungera som en direktlänk mellan sponsorn och de 

som sponsras, då de är verksamma inom samma bransch. Exempel på detta är Nikes 

sponsring av idrottsmän och Volvos sponsring av motorsport. Det är viktigt att 
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imageöverföringen blir relevant och till fördel för företaget. Att associeras med fel sorts 

objekt kan innebära en nackdel. (Roos & Jiffer 1999) 

 

Exponering 

Inom främst idrottssponsringen har detta element ansetts vara det viktigaste, men som nämnts 

ovan börjar detta förändras. Företagen som sponsrar vill synas i så många olika sammanhang 

som möjligt så ofta som möjligt, de vill ha en frekvent exponering. Följden av detta har blivit 

den traditionella arena- och dräktreklamen. Grunden till denna reklamtyp uppkom då inga 

kommersiella TV-kanaler fanns. Exponeringen på arenor och liknande var det enda sättet att 

synas i TV. Trots att förhållandena nu förändrats är arenareklam fortfarande mycket populär. 

Men att enbart köpa exponeringsutrymme anses inte som sponsring. För att definiera det som 

sponsring krävs även samverkan med de övriga elementen. (Grönkvist 2000)  

 

Relationer 

Det är viktigt vid sponsring att rikta sig mot rätt evenemang där företagets målgrupp finns och 

trivs. Genom att mötas i sammanhang som för båda är roliga och spännande öppnas dörrar för 

relationsbyggande. (Roos & Jiffer 1999) Även samhörighet kan skapas inför ett 

sponsringsevenemang. Exempel på detta är när ett företag sponsrar ett lopp och personalen 

sedan tillsammans tränar för att genomföra det. (Roos & Algotsson 1996) 

 

Integrerad kommunikation 

Vid sponsring tillförs ofta något nytt till företaget. Det kan vara nya associationer, nya 

kundregister eller rättigheter till att använda sig av ett nytt varumärke i marknadsföringen. 

Parterna kan här ha fördel av varandra i dess kommunikation till kunderna. (Roos & Jiffer 

1999)  

 

A-ERIC-modellen förutsätter gott samarbete med den som sponsras för att ge ett effektivt och 

positivt resultat. Det är även viktigt att rikta den mot rätt mottagare för att få en så stark effekt 

som möjligt. Stadium AB i Norrköping använder sig av en liknande modell som är något 

modifierad. Den heter ERKA (se bilaga 3) och innehåller elementen exponeringstillfällen, 

relationsmöjligheter, kommersiella möjligheter och associationsvärde. Modellen används för 

att behandla nya sponsringsansökningar och förfrågningar om medverkan i evenemang.  
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3.3 Sponsring inom idrott 
 

Den traditionella formen av idrottssponsring har i många år varit arenareklamen. Som sponsor 

för en fotbollsklubb är det vanligt att exponeringsutrymme köps i form av dräktreklam eller 

en reklamskylt på arenan. Syftet är att synas för åskådarna på plats men även för tittarna som 

följer matchen på TV. Denna exponeringsform har en hel del fördelar såväl som nackdelar. 

Några av fördelarna och nackdelarna är enligt Roos & Algotsson (1996): 

 

+ Hög grad av exponering som leder till påminnelse 

+ Starkt medium för produktintroduktioner, skapa kännedom för låg kostnad 

+ Når kunden då den annars är svår att nå (fritiden) 

+ Genom att synas i positiva sammanhang skapas goodwill, en god image 

- Lätt att försvinna i starkt mediebrus 

- Publiken kan skymma reklamen 

- Det går enbart att exponera logotypen 

- Väderförhållanden, placering och utformning kan påverka läsbarheten 

 

Grönkvist (2000) hävdar att arenareklamen utgör en ”ganska primitiv form av exponering”. 

Istället för ett säljbudskap visas enbart företagsnamnet eller en logotyp. Men även om 

skyltarna anses som primitiva har de genomgått en förändring från att vara statiska skyltar till 

att vara stora digitala skärmar som enkelt kan byta sponsoravsändare. De har blivit större och 

färre för att anpassas till dess medium, TV:n.   

 

3.3.1 Särskiljning 
 

Idrott särskiljer sig från andra typer av sponsringsobjekt på ett flertal områden. Det som är 

mest karaktäristiskt för idrotten är dess osäkra natur. Ingen som går på ett idrottsevenemang 

vet hur det kommer att sluta. Fördelen med detta är spänningen vilket gör att människor alltid 

kommer vilja att se på sport. (Beech & Chadwick 2007) Nackdelen är att sponsorn inte säkert 

vet hur lagets säsong kommer att gå, om det kommer att associeras med positiva eller 

negativa tankar. Även förhållandet till media är annorlunda inom idrott. Ett lag behöver sällan 

marknadsföra sig självt utan det gör media åt dem. Det farliga är att synen som de förmedlar 

är svår att som klubb själv styra vilket kan vara riskabelt för sponsorerna. Då huliganismen 
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brett ut sig är det inte helt ovanligt att en del idrottsklubbar framställs negativt och 

barnfamiljer slutar att besöka matcherna. (Grönkvist 2000) Idrottsanhängare tenderar även till 

att vara oerhört lojala till sin klubb. Detta innebär att sponsorn kommer att få kunder inom 

laget, men samtidigt skrämma iväg kunder från rivaliserande lag. En supporter vill inte köpa 

en vara från ett företag som stödjer deras motståndare. (Beech & Chadwick 2007) 

 

John Beech och Simon Chadwick (2007) poängterar även vikten av samarbete mellan 

idrottsklubbar och deras sponsorer. 

 

“To often a sponsor will approach sponsee, negotiate a deal, the sponsee will then 
take the money on offer, the sponsor will get its name on, say, a team strip, and so 
the relationship ends. The sponsors become unhappy because they never really are 
able to secure the full advantages of such a relationship, and the sponsee gets 
locked into a series of short-term relationships, lurching from one sponsor to 
another without ever really addressing why. As both the academic litterature and 
practitioners acknowledge, for 21st century organisations to be successful, they 
must collaborate to compete. Many sport organisations have yet to fully embrace 
this notion.”            (Breech & Chadwick 2007, sid. 13) 

 

Istället för att bara använda sig av traditionell arenareklam krävs det ytterligare faktorer för att 

hålla båda parterna nöjda med samarbetet. Idrotten måste följa med samhällets trender och 

inte tänka kortsiktigt. En trend som Westerbeek och Smith (2002) presenterar är att idrotten 

måste utvecklas som ett nöjespaket för att behålla populariteten. 

 

3.3.2 Utvecklat samarbete 
 

Enligt Breech och Chadwick (2007) visade avslutas allt för många samarbeten då kontraktet 

mellan sponsorn och den sponsrade är skrivet. Men samma regel gäller här som i övriga 

affärslivet, det är lättare att behålla gamla kunder än att skaffa nya. Därför är det av stor vikt 

att skapa en positiv relation till sponsorn och hålla denne nöjd med samarbetet så att de 

stannar kvar när kontraktet tagit slut. Ett sätt att göra detta är att vara flexibel och förnya sig, 

att tillsammans hitta nya lösningar som bygger på kreativitet, kvalitet och gemenskap. 

Företaget som sponsrar har förväntningar om samarbetet då de skriver på kontraktet, dessa 

måste uppfyllas för att skapa en positiv relation. 
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3.4 Sponsring och event marketing 
 

Event marketing och sponsring har mycket starka samband, det finns ingen tydlig gräns dem 

emellan. En del anser att sponsring är en del av event marketing och andra tycker att event 

marketing är en del av sponsring. För att enklare skilja de två metoderna åt följer här nedan en 

definition av event marketing (EM). (Grönkvist 2000) 

 

3.4.1 Definition av event marketing 
 

EM är en förkortning för, och ett samlingsnamn på, marknadsföring via evenemang. Det 

handlar i korta drag om att nå en specifik målgrupp genom ett evenemang, genom 

upplevelsemarknadsföring. Förr kallades detta för jippon men allt eftersom metoden 

utvecklats har den även fått ett annat namn, event marketing. (Grönkvist 2000) 

 

Sponsrings & Eventföreningen (www.sefs.se 2009) 

”Event Marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget, skapat eller 

sponsrat evenemang. I Event Marketing är evenemanget en aktivitet som samlar målgruppen i 

tid och rum – ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras.” 

 

Som går att utläsa av definitionen karaktäriseras EM av tre begrepp, mötet, budskapet och 

upplevelsen, där upplevelsen är den viktigaste. Det är även begränsat i tid och rum, det sker 

under en specifik tid på en specifik plats. Eftersom besökarna för det mesta är där frivilligt är 

de positivt inställda och mottagliga för det budskap som arrangörerna vill förmedla. Ett 

evenemang kan vara stort eller litet, det viktiga är att det ligger en god idé bakom. En av  

fördelarna med EM är möjligheten att skapa eller förstärka relationer, oftast är konkurrenterna 

utestängda vilket ger en närhet till kunden. (Grönkvist 2000) 

 

3.4.2 Samarbete mellan sponsring och event marketing 
 

Det är inte helt ovanligt att ett sponsringsavtal även kan öppna dörrar för EM tillsammans 

med partnern. Då EM kan förmedla upplevelser på ett annat sätt än sponsring lämpar sig de 

två metoderna väl för samarbete. Trenderna pekar på att upplevelser blir allt viktigare i dagens 
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och framtidens kommunikationssamhälle, i och med detta ökar även betydelsen för EM. 

Tillsammans kan de skapa känslor hos mottagaren, en mycket viktig egenskap. 

 

3.5 Sponsringens utveckling 
 

Som nämndes i början av kapitlet ökar sponsring ständigt i popularitet och kommer så 

troligtvis även att göra det i framtiden. En anledning till detta kan vara att den traditionella 

reklamen i massmedia blir allt dyrare samtidigt som den i ökad utsträckning uppfattas som ett 

störande moment i ett växande mediebrus (Pelsmacker m.fl. 2007). Den anses inte längre vara 

lika effektiv. Även Beech och Chadwick (2007) konstaterar detta då de påvisar att inlärningen 

hos traditionell reklam är 10 % medan den hos sponsring är drygt 35 % (Desbordes 2004). 

Ytterligare anledningar till att sponsring stiger i popularitet kan vara det växande utbudet av 

TV-sända event. Dessa ger ett utmärkt tillfälle att synas samtidigt som de öppnar dörrarna för 

ytterligare en form av sponsring, nämligen den av sändningarna. Förutom dessa anledningar 

till ökad tillväxt för sponsring har det även blivit vanligare att näringslivet går in och 

finansierar olika projekt. Projekt som kommun och stat i vanliga fall skulle bekosta kan 

numera ha ett företag som sponsor. (Pelsmacker m.fl. 2007) För att visa tillväxten grafiskt 

presenteras här nedan figur 3 som visar hur sponsring konstant ökat i popularitet i Sverige 

sedan 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Sponsringens tillväxt i Sverige sedan 1998 

(Institutet för reklam- och mediestatistik www.irm-media.se 2009) 
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Ökningen av sponsring såväl som event marketing kommer att leda till ett bredare utbud 

vilket i sin tur kräver större kreativitet för att synas i den växande massan (Shank 2009). Det 

räcker inte enbart med exponering utan kommunikationen måste utökas. Litteraturen pekar på 

ett antal trender, vilka presenteras här nedan, som kommer att karaktärisera sponsringen i 

framtiden. 

 

3.6 Trender inom sponsring 
 

Trender är svåra att förutspå då de gäller framtiden, men något de flesta är överens om är att 

tekniken kommer att spela en allt större roll i samhället, så även inom sponsring. Beech och 

Chadwick (2007) rapporterade (enligt Kearney 2003) att idrottsorganisationer i ökad 

utsträckning använder sig av teknologi för att kommunicera med sina kunder. Han menar att 

TV, Internet och mobiltelefoni är de medium där framtiden är som mest lovande. Människan 

har blivit rastlös och vill så snabbt som möjligt få tag på information. Ett annat krav är att 

informationen ska vara tillgänglig överallt, det ska inte finnas några gränser. Det ska även 

vara möjligt för konsumenten att bestämma vilken information som ska inhämtas. (Adlén 

2005) Ett medium som passar för människans nya krav är mobiltelefonen som kan tillgodose 

dessa behov. Eftersom de flesta har en telefon och ständigt bär den med sig är det ett mycket 

starkt medium med stor räckvidd. Den är även mer individuell än exempelvis TV:n då det 

sällan är flera personer som delar på samma telefon. Dessa egenskaper gör mobiltelefonen till 

ett mycket tilltalande medium genom vilket framgångsrik marknadsföring kan ske. Det går att 

göra reklamen personlig utan att för den delen vara påträngande. (Dahlén 2002) Denna 

tekniktrend kommer troligtvis även sponsringen beröras av. Förutom arenorna kommer de ha 

andra teknikrelaterade medier att arbeta genom såsom storbildskärmar, Internet och 

mobiltelefoner. 

 

En slutsats som dras av medieutvecklingen är att relationsmarknadsföring blir allt viktigare. 

Då medierna för parterna närmare varandra är det viktigt att upprätta en relation dem emellan 

(Dahlén 2002). Även Pelsmacker m.fl. (2007) konstaterar att sponsring är relationsbaserat och 

kräver därför ett långsiktigt samarbete, något som troligtvis kommer att utvecklas i framtiden. 

Sponsringen bygger på ett samarbete mellan två parter där relationen är av yttersta vikt. 

Sponsorn såväl som den sponsrade måste genom hela samarbetet vara aktiva för att skapa ett 

tillfredsställande resultat. (Grönkvist 2000) Det är önskvärt för båda parter att ha en positiv 
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relation då detta innebär starkare lojalitet. För att skaffa en sådan relation krävs att de har en 

personlig och nära kontakt med varandra under en längre tid (Dahlén 2002). Grönkvist (2000) 

påpekar även vikten av att vara kreativ i sina sponsringslösningar för att sticka ut från 

mediebruset. Kreativa lösningar fodrar en god relation med den sponsrade. Ett samarbete där 

den ena parten kan tänka sig att vara flexibel för att tillmötesgå den andras önskningar. 

 

De kreativa lösningarna har oftast målet att skapa en upplevelse för kunden. Upplevelser är 

något som ständigt stiger i popularitet. Detta märks i Westerbeek’s och Smith’s (2002) 

uttalande som tidigare nämnts, att det krävs att idrotten utvecklas till ett helt nöjespaket. Det 

räcker inte längre med att bara se en fotbollsmatch, det krävs fler upplevelser i samband med 

en match för att locka publiken. 

 

”En allmän tendens idag är att vi söker allt fler upplevelser – upplevelser som ger 
oss större värde, en större tillfredsställelse. Att göra det roligt för kunden att köpa 
och konsumera innebär att företag måste fokusera på annat än enbart 
kärnprodukten.”                   (Mossberg 2003) 

 

Som sponsor räcker det inte med exponering utan den måste även kopplas till en upplevelse 

som gör budskapet ihågkommet. Det krävs ett ”upplevelsebaserat koncept”. Med det menas 

en helhetslösning till konsumenterna där fysiska, mentala och emotionella upplevelser finns 

med i företagets erbjudande. (Mossberg 2003) Då event marketing har upplevelser som sin 

styrka kommer detta troligtvis att öppna fler dörrar för samarbete med sponsring i framtiden.  

 

Då sponsringen ständigt växer kommer konkurrensen att tätna. Det krävs bättre och kreativare 

lösningar för att lyckas. För att nå dessa lösningar krävs det att företagen lägger ned kraft, 

energi och pengar på sponsringen, den måste bli en del av företagets totalkommunikation 

(Grönkvist 2000). Framtiden bär med sig nya lösningar för sponsring, dessa lösningar öppnar 

vägen för nya möjligheter.   
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4 Empiri 
 

I detta kapitel presenteras respondenterna och dess verksamheter kort. Därefter följer 

resultatet av telefonintervjuerna från de allsvenska fotbollsklubbarna samt 

sponsringskonsulterna. 

 

 

 

 

4.1 Presentation av respondenterna 
 

AIK – Johan Cederbrant, Marknadschef 

AIK Fotboll grundades 1896 och har blivit svenska mästare flera gånger, senast 1998. I sina 

svart-gula dräkter spelar de sina hemmamatcher på Råsunda Fotbollsstadion i Solna. De 

spelar i dagsläget i allsvenskan vilket de har gjort sedan 2006. (www.aikfotboll.se 2009) 

 

Djurgårdens IF – Fredrik Segerblom, Eventkoordinator 

Djurgårdens IF bildades 1891 och har genom åren blivit svenska mästare ett flertal gånger. 

Bara under 2000-talet har de hittills segrat 2002, 2003 och 2005. Som hemmaarena har 

Djurgårdens IF Stockholms Stadion. (www.dif.se 2009) 

 

Gefle IF – Marco Bäcker, Marknad 

Gefle IF vann 1902 von Rosens pokal, beskrivet som den tidens SM. Efter det dröjde det till 

1930-talet innan Gefle IF utmärkte sig inom fotbollen igen, denna gång genom att komma upp 

i allsvenskan. Sedan dess har resultaten gått upp och ner men klubben befinner sig i dagsläget 

återigen i allsvenskan. (www.gefleiffotboll.se 2009)  

 

IF Brommapojkarna – Christer Hellqvist, Marknadschef 

IF Brommapojkarna bildades 1942. Till en början var det ”kvartersgrabbar” som startat en 

liten klubb, men detta har med åren växt och blivit stort. 1969 gick de upp i den tidens 

division 2 vilket idag motsvarar division 1 där de sedan hållit till förutom med några få 

undantag. I dagsläget spelar de i allsvenskan, något de kvalade upp till 2008. 

(brommapojkarna.se 2009) 
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 IFK Göteborg – Hans Lundberg, Marknads- och försäljningschef 

IFK Göteborg är Sveriges mest framgångsrika fotbollsklubb. Sedan starten 1904 har 

föreningen blivit svenska mästare vid 18 tillfällen, senast 2007. De har även en rad 

internationella framgångar, exempelvis då de vann Uefacupen 1982. (www.ifkgoteborg.se 

2009) 

 

Magnus Roos – författare och sponsringsexpert 

Magnus Roos är en pionjär och en av Europas främsta och mest meriterade experter inom 

sponsring. Han är även koncernchef för Sport Business Nordic. Han har författat böckerna 

"Sponsring för att sälja" och "Sponsring för att kommunicera". (www.theboard.se 2009) 

 

Sponsings & Eventföreningen (SEFS) – Maria Guggenberger, VD SEFS 

Sponsrings & Eventföreningen är en branschorganisation som arbetar för ett seriöst och 

professionellt användande av sponsring och event. Bland medlemmarna finns ett stort urval av 

företag, säljande parter samt konsulter och producenter som arbetar med att disciplinerna 

sponsring och event. Föreningen driver utvecklingen i viktiga branschfrågor samtidigt som 

den erbjuder medlemmar ett unikt nätverk och daglig rådgivning från kansliet. (www.sefs.se 

2009)  

 

4.2 Resultat 
 

4.2.1 Allsvenska fotbollsklubbarnas svarsresultat 
 

Hur ser ett typiskt matchvärdskap ut för era sponsorer i dagsläget? 

Det visade sig rätt snart att det inte fanns någon given standarmall som de flesta klubbarna 

använde sig av. Det var allt från, som i Gefle IF och IFK Göteborgs fall, utarbetade mallar 

med ett visst antal biljetter, middagar, annonseringar med mera till, som i Djurgårdens IF:s 

fall, inga givna mallar där de istället utarbetar matchvärdskapet efter kundens syfte. Något 

som däremot var gemensamt för alla var flexibiliteten. Även om givna mallar fanns gick dessa 

att ändra efter kundens behov. De påpekade att kunden i och med ett matchvärdskap äger 

rättigheterna till matchen. Förutom rätten till ett visst antal biljetter har de även tillgång till; 

ytterligare exponering, disponering av halvtiden i vissa fall, möjlighet till tävlingar samt 

utrymme för event runt omkring arenan både före och efter matchen. Även hur dessa 
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möjligheter utnyttjades varierade mellan klubbarna. IFK Göteborg påpekade att i två av tre 

fall stannar matchvärdskapet vid rena business-to-business event där företagen bjuder sina 

kunder på middag och en spännande match. Det var bara ett fåtal som faktiskt utnyttjade alla 

möjligheter som matchvärdskapet innebar som även aktiverade publiken. Hos AIK ansåg de 

däremot att alla utnyttjade matchvärdskapet likadant, det vill säga att företaget är med och 

presenterar matchen, både annonsmässigt och reklammässigt, inför, under och efter matchen. 

IF Brommapojkarna påpekade att: ”Det viktiga är att matchvärdskapet är underhållande för 

publiken. Det är lite det som förgyller tillvaron på en fotbollsmatch, att det är en aktiv 

matchvärd.” 

 

Är matchvärdskapet utarbetat i samarbete med sponsorerna? 

De givna mallar som lagen hade var utarbetade av klubbarna. Däremot hade arbetet ofta skett, 

som i Gefle IF:s fall, under aktiv kommunikation med sponsorer samt eventuella 

sponsringsföretag. Även synpunkter från tidigare års matchvärdskap då företagen gett förslag 

på förbättringar har legat till grund för årets planering. Även här förekom ofta uttrycket 

flexibilitet. Då kunden hade ett speciellt syfte skedde tätt samarbete för att tillgodose deras 

behov. Djurgårdens IF använde uttrycket plattform. De är en plattform, ett forum där 

fotbollen är samlingspunkten. Genom tätt samarbete med sponsorerna utvecklas varje 

matchvärdskap för sig efter kundens önskemål. De kan komma med tips och idéer men ser 

helst att kunden sköter aktiveringen av det. De flesta klubbarna ansåg sig ha väldigt bra 

samarbete med sina sponsorer, även om det alltid kan bli bättre. 

 

Utvärderar ni effekten av matchvärdskapet? 

Det genomgående svaret på denna fråga var nej, det gör de inte, det är upp till företagen att 

utvärdera. Däremot har Djurgårdens IF och Gefle IF en avstämning med företaget direkt efter 

matchen för att se hur det kändes och även senare om de uppnådde sina givna mål. De gör 

även en allmän undersökning hos publiken med jämna mellanrum för att undersöka hur väl 

publiken minns sponsorerna samt publikens demografi undersöks.  

 

Hur skulle ni vilja att matchvärdskapet ser ut i framtiden? 

Huvudmålet är generellt en nöjd kund. En nöjd kund som gärna kommer tillbaka och utnyttjar 

matchvärdskapet igen. Djurgårdens IF poängterar att ” vi vill ju eftersträva att kunden ska få 

ut så mycket som möjligt av sitt matchvärdskap. Det är väl vårt mål. Det mål kunden har, det 

vill vi hjälpa dem med.” IFK Göteborg önskar i framtiden ett större engagemang hos företagen 
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som står för matchvärdskapet då de anser att möjligheterna är enorma om de bara lägger ned 

lite kraft på det. Detta är något som även AIK eftersträvar, en större vilja hos företagen att 

aktivera sitt matchvärdskap även utanför arenan, att inte bara låta speakern presentera dem 

utan även i större utsträckning presentera sig själva. IF Brommapojkarna ser gärna att 

matchvärdarna aktiverar publiken i halvtid. De anser att ”nummer ett att få ut av ett 

matchvärdskap är att få betalt från kunderna. Nummer två är som jag sa att vi vill, om vi kan 

kalla det förgylla matcherna, med aktiviteter.” Gefle IF är nöjda med upplägget som det ser ut 

idag, men skulle gärna se en ny arena att arbeta med. En ny arena skulle ge nya möjligheter. 

Förutom detta önskar de att även i framtiden få ha partner som är aktiva året om. ”Vi vill inte 

att de bara ska köpa matchvärdskapet och sen säga hej och tack vi ses nästa säsong. Utan vi 

gör ju egentligen aktiviteter under hela året med sponsorerna, även när fotbollssäsongen är 

slut, så att de ska kunna utnyttja nätverkandet bland alla våra andra sponsorer.”  

 

Finns det utrymme för nytänkande när det gäller matchvärdskap? 

Ett övervägande svar på denna fråga är ja, det finns utrymme för nytänkande. AIK däremot 

anser att utrymmet är begränsat, men att aktivering utanför arenan är en möjlighet. Här nedan 

följer ett antal citat som respondenterna svarade. 

 

”Vi är så pass flexibla att vi lyssnar. Kommer de med en kanonidé så får dom väl 
köra. Det ger ju genomslag för oss också. Man vill ju egentligen inte att någon 
bara ska ta grunden i paketet. /…/ Du äger ju egentligen arenan. Arenan och 
publiken är ju din så att säga när du är matchvärd. Så du får ju egentligen göra 
vad du vill som sagt så länge du håller dig inom de här gränserna på sportslig 
grund.”                                   Gefle IF 

 
 

”Vi står ju för arenan och exponeringen och själva plattformen, sen så är det ju 
egentligen bara fantasin och budgeten som sätter stopp för vad man kan göra för 
någonting. Men det känns att där ligger lite mer på kunden att de måste ju komma 
in med viljan att lägga resurser på aktiveringen av matchvärdskapet.”  

Djurgårdens IF 
 

”Det finns egentligen, för vår del, inga begränsningar.” 
                        IFK Göteborg 

 

Hur tror du sponsring på och omkring fotbollsarenan kommer se ut om 20 år? 

I framtiden tror AIK att budskapen, främst vid exponering, kommer att bli färre men större. 

Lite som det är i Champions Leauge idag, att åtdragningen kring rättigheterna kommer att 

vara hårdare. Gefle IF hoppas på bättre och större, då främst när det gäller arenan. De tror 
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även på en större teknikanpassning genom trådlösa nätverk och mobiltelefonerna. Även IF 

Brommapojkarna tror att mobiltelefonerna kommer att spela större roll i framtiden. Då kan 

man känna av vilka mobiler som finns på arenan och på så sätt skicka ut direktreklam som är 

mer personlig. Användning av mobiltelefoner är något Djurgårdens IF redan gör i dagsläget, 

men de tror även att det kommer användas ytterligare i framtiden. I dagsläget har de sms-

tävlingar samt röstning om matchens lirare i mobilen. De tror även på att koppla 

mobiltelefonerna till storbildsskärmen på arenan dit publiken kan skicka in egna bilder eller 

filmer. Förutom detta hoppas de även på ett större evenemang kring arenan så att publiken 

kommer två timmar före matchen och även gärna stannar två timmar efter matchen. Idag har 

de kringaktiviteter runt om arenan, något de tror kommer utvecklas ytterligare i framtiden. 

IFK Göteborg tror att arenaskyltarna kommer vara kvar, men utvecklas, eftersom det är däri 

pengarna sitter genom TV-exponering. De tror även att det kommer bli större konkurrens om 

vilka matcher som ska sändas i TV. Då utbudet ständigt ökar är det viktigt att vara ett lag som 

publiken vill se. 

 

4.2.2 Sponsringskonsulternas svarsresultat 
 

Hur tycker du sponsring särskiljer sig från övrig marknadsföring? 

Magnus Roos anser att sponsringen är mer baserad på dialog jämfört med andra medier som 

är mer baserade på monolog. I övrig reklam har du bara ett budskap och du förväntar dig att 

det händer något men frågar inte så mycket. Det är ofta kortare kampanjer. Sponsring rör sig 

ofta om flerårsavtal där en ständig analys och dialog krävs för att få en önskad effekt. Maria 

Guggenberger påpekar dessutom att sponsring handlar om association. Man ska inte bara tala 

till målgruppens hjärna utan även deras mage och hjärta. De ska kunna identifiera sig med 

företaget och känna att det är bra att handla där, man ska tala med målgruppens passion. 

 

Litteraturen pekar mot att upplevelser blir mer och mer populärt i vardagen såväl som 

inom sponsring, är det något ni har märkt av? 

Det finns en anledning att det finns något som heter Sponsrings & Eventföreningen påpekar 

Maria Guggenberger, det är för att det är lätt att koppla dem till varandra. Event är enligt 

henne ofta ett bra sätt att aktivera sitt sponsorskap på, ett sätt att förlänga upplevelsen för 

kunden. Effekten av en förlängd upplevelse blir i sin tur att man sedan hela tiden blir top-of-

mind hos kunden. Även Magnus Roos tror att upplevelser är något som kommer att öka och 
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refererar till Maslow’s behovspyramid. När människan har kommit förbi de elementära 

faktorerna vill de ”få entertainment varje dag, varje minut, varje sekund. Vare sig man är med 

familj eller utan familj eller med vänner eller utan vänner. Och där är vi i Svedala kanske just 

nu. På så sätt blir det ju naturligt att vi kanske vill ha upplevelser hela tiden oavsett om vi 

handlar mat, går på posten eller åker tåg” poängterar Roos.  

 

Om ni är insatta i idrottssponsring; Vilken typ av sponsorkommunikation fungerar bäst 

på idrottsarenor i dagsläget? 

I dagsläget är det TV-sponsringen som fungerar bäst enligt Magnus Roos. Men han säger 

även att det beror på fall till fall. Det viktiga är att företag inte bara exponerar sig en gång, 

utan flera gånger, det krävs en frekvens. Han säger att en gång är ingen gång. Det krävs att 

man riktar sig till samma publik kanske fyra till sex gånger på ett år för att få någon effekt. 

Maria Guggenberger hänvisar även till hemsidan (www.sefs.se/se/galan) för tävlingen 

Gyllene Hjulet där årets bästa sponsring och event koras. En sida som tydligt visar vad som 

uppskattades inom sponsring och event föregående år. 

 

Vilka trender kan ni allmänt se för framtiden inom sponsring? 

Maria Guggenberger tror absolut att sponsringen kommer att öka i framtiden och hennes 

förhoppning är att det kommer bli mer integrerat i företagets totalkommunikation. Magnus 

Roos poängterar att han kan se tre trender inom sponsring i framtiden. Den första är att 

köparen vill bli mer involverad i själva verksamheten. Förr i tiden var det tillräckligt att köpa 

arenaskyltar, numera kan köparen sätta sig i föreningens styrelse och sen tillsammans utarbeta 

ett koncept som passar företaget. ”Det här tror jag kommer att bli vanligare i framtiden att 

köparen kliver djupare in i samarbetet på längre sikt och blir ännu mera partner.” Som en 

andra trend tror Roos att vissa kommer upptäcka den kvinnliga målgruppen ännu tydligare, 

något som exempelvis LDB och Malmö FF redan gjort och skapat ett samarbete kring. Den 

tredje trenden är enligt honom att det kommer bli ännu mera kreativitet inom sponsringen och 

att företagens reklambyråer kommer att kopplas in i arbetet, något som är ovanligt i dagsläget. 

Förutom detta så tror han även att mobilen kommer spela stor roll i framtiden. Den kommer 

att bli ett nytt fönster för alla, speciellt inom event. 

 

Vilka trender kan ni se för framtiden inom kategorin idrottssponsring? 

Inom idrottssponsringen tror Roos på flexiblare arenor. Något som kommer idag, men som 

troligtvis kommer ännu mera i framtiden, är en arena anpassad för evenemanget i ljud och ljus. 
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Om exempelvis AIK spelar är arenan ljussatt i svart och gult och allt speglar AIK:s identitet. 

Han tror däremot inte på nytänkande inom matchvärdskapet utan att det är ganska stabilt som 

det är. Maria Guggenberger tror att vi i framtiden kommer att se ”färre men värre” sponsorer. 

Det finns alldeles för många sponsorer att hålla reda på, så det kommer krävas färre men 

större för att sticka ut i framtiden. Även trenden med att sponsorer namnger arenor tror hon 

kommer att hålla i sig i framtiden. Hon tror även att budskapen som exponeras i samband med 

idrott kommer att bli mer personligt riktade och anpassade till målgruppen. 

 

Vilka råd skulle ni ge åt ett företag för att lyckas med sin idrottssponsring av allsvenska  

fotbollsklubbar? 

Maria Guggenberger rekommenderar att enbart sponsra lag som passar företagets profil. Om 

företag exempelvis vänder sig till barn är det viktigt att klubben som sponsras jobbar med 

unga barn och juniorer. Förutom detta är det väldigt viktigt att aktivera sitt sponsorskap; ”/…/ 

jag tycker att väldigt många företag, inte alla men många, köper sponsorskapet för en summa 

pengar men sen avsätter man inte pengarna för aktiveringen av rättigheterna. Man kan ju 

utnyttja det på så många sätt i så många led.” Hon jämför detta med metaforen: 

 

”Tänk att du går med din familj på Liseberg. Du betalar inträde och köper åkband 
till alla i entrén. Sen går ni runt och det är jättekul. Efter en halvtimme vill dom 
köpa popcorn och läsk och du säger nej, tyvärr tog mina pengar slut när vi köpte 
allt det här vid entrén. Då blir det ju inte ett optimalt besök, det räcker liksom inte. 
Det är lite likadant, sponsring är inte bara att man köper sponsorskapet utan man 
måste lägga av pengar för att kunna aktivera det på olika sätt.” 

(Maria Guggenberger, SEFS) 
 

Magnus Roos rekommenderar företagen att först utveckla ett koncept innan de går till 

klubbarna. Konceptet ska utgå från perspektivet; vad vill företaget uppnå och hur ska vi uppnå 

det? Innan man som företag skriver ett avtal med klubben är det viktigt att konceptet och 

budgeten redan är genomarbetad. Efter detta ska företaget själv se  till att projektleda arbetet. 
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5 Resultat 
 

I följande kapitel presenteras det resultat som arbetet lett fram till. Resultatet är baserat på 

ovanstående teori- samt empiridelar. Kapitlet avslutas med ett konceptförslag på 

matchvärdskap specificerat för Stadium AB i Norrköping. 

 

 
 
 
 

 

5.1 Sponsorkommunikation vid matchvärdskap 
 

Magnus Roos berättade i sin intervju att den sponsring som fungerar bäst i dagsläget är TV-

sponsringen. Detta är dock generellt och inte lämpligt för alla företag. Det gäller även för 

sponsringen i stort, det finns inga bestämda regler för vad som passar bäst i dagsläget, det 

varierar beroende på företagets syfte. Som empirin ovan visar är det viktigt för företaget att 

själva utarbeta ett syfte och mätbart mål med sponsringen innan kontakt med föreningar och 

organisationer tas. En annan viktig faktor för företagen är att välja rätt objekt att sponsra. 

Representerar de den livsstil vi vill förknippas med? Vilka är objektets målgrupper och passar 

de våra? Kommer vår image att förstärkas av detta och vad ger de för möjligheter till 

försäljning? (Grönkvist 2000) Då lämpliga objekt hittats påbörjas samarbetet. Både teorin och 

empirin påpekar vikten av ett gott samarbete parterna emellan. En god relation leder till bättre 

resultat för båda; är sponsorn nöjd är den sponsrade nöjd (Marco Bäcker, Gefle IF 2009). Ett 

nära samarbete parterna emellan leder till god kommunikation vilket i sin tur leder till högre 

flexibilitet, det vill säga större valmöjlighet för företaget att genomföra matchvärdskapet som 

de vill. 

 

I dagsläget erbjuder de flesta klubbar en form av grundpaket till matchvärdskapet. Detta kan 

innehålla allt från ett visst antal platsbiljetter och middagar till samtal med tränaren inför 

matchen och kepsar. Detta grundpaket är utarbetat av klubbarna, men med sponsorernas 

önskemål i åtanke. Hur företaget sedan väljer att utnyttja paketet är upp till dem. Är det ett 

rent business-to-business företag är det vanligt att de enbart utnyttjar grundpaketet för att 

skapa en relation till sina kunder. Är det ett business-to-customer företag är det vanligare att, 
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förutom grundpaketet, även utnyttja matchvärdskapet för att aktivera publiken, ytterligare en 

målgrupp. Men även här är det svårt att avgöra vilken sponsorkommunikation som fungerar 

bäst. De undersökta allsvenska fotbollsklubbarna har själva inte utvärderat någon effekt utan 

detta faller på företagen. Effekten av kommunikationen varierar även här beroende på företag 

och syfte. Det viktiga är att utarbeta ett koncept som passar företaget och situationen. 

Idrottssponsringen erbjuder unika möjligheter, den når människor på deras fritid i en miljö 

som förknippas med något positivt, ett tillfälle som rätt utnyttjat kan ge stor önskvärd effekt. 

(Grönkvist 2000) 

 

Exakt vilken sponsorkommunikation som passar bäst i dagsläget vid matchvärdskap är därför 

svårt att svara på, det varierar från företag till företag. Något som däremot är önskvärt från 

fotbollsklubbarna och som gäller för alla företag är ett stort engagemang vid matchvärdskapet. 

Istället för att bara ta grundpaketet ser de gärna att företaget aktiverar publiken och ger dem 

ett mervärde till fotbollsmatchen. Som Christer Hellqvist på IF Brommapojkarna påpekade är 

det viktigt att matchvärdskapet är underhållande för publiken. En aktiv matchvärd är det som, 

enligt dem, förgyller tillvaron på en fotbollsmatch. Hur aktiveringen sen sker är upp till 

företagen för att på bästa sätt uppfylla deras syfte och målsättning. Även Maria Guggenberger 

på Sponsrings & Eventföreningen påpekar vikten av att aktivera sitt sponsorskap. Att enbart 

ta grundpaketet, en arenaskylt eller några sittplatsbiljetter, ger ingen helhetsupplevelse. Det 

krävs även aktivering på plats för att ge ett mervärde till budskapet. 

 

5.1.1 Sammanfattning: Vilken typ av sponsorkommunikation är passande 
på och omkring fotbollsarenan då man som företag är matchvärd? 
 

Det finns inga givna ramar för vad som är passande och vad som inte är passande utan det 

varierar beroende på företaget och dess syfte med matchvärdskapet. Något som däremot 

ligger till grund för lyckad sponsorkommunikation är en nära relation och samarbete med 

fotbollsklubben. Detta ger i sin tur större flexibilitet hos föreningen så att företaget kan 

genomföra matchvärdskapet som de själva vill. Det viktiga är att ha ett stort engagemang och 

en stark vilja att aktivera sitt matchvärdskap. Inte bara ta grundpaketet utan även visa hela 

arenan och alla besökare vilka som är matchvärdar idag och hur de ska erbjuda ett mervärde 

för publiken. Exakt hur detta ska ske bör varje företag utarbeta för sig med sin vision och 
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affärsidé i åtanke. I detta arbete kommer ett särskilt koncept att tas fram för Stadium AB i 

Norrköping som är anpassat efter deras syfte och målsättning med matchvärdskapet. 

 

5.2 Sponsorkommunikation vid framtida matchvärdskap 
 

Maria Guggenberger, VD för Sponsrings & Eventföreningen, påpekade i sin intervju att 

framtiden är det enda vi inte vet någonting om. Det är därför svårt att exakt veta hur 

sponsorkommunikationen kommer att se ut i framtiden vid matchvärdskap. Det går däremot 

att spekulera. Resultatet som presenteras nedan är baserat på teorin och empirin som tidigare 

tagits upp i arbetet. 

 

Fredrik Segerblom på Djurgårdens IF:s ord om matchvärdskapet i framtiden är väldigt 

talande: ”Vi står ju för arenan och exponeringen och själva plattformen, sen så är det ju 

egentligen bara fantasin och budgeten som sätter stopp för vad man kan göra för någonting.” 

Även IFK Göteborg har liknande åsikt då de säger att det egentligen inte finns några 

begränsningar. Som Gefle IF poängterar äger du vid matchvärdskapet matchen, du har 

rättigheterna över arenan och publiken. Hur de använder sig av det är upp till företaget och 

dess ambitioner. Då de intervjuade klubbarna gärna ser att det utnyttjas till fullo kommer 

företagen troligtvis i framtiden att ta tillvara på detta tillfälle bättre. Ett starkare mediebrus på 

arenorna kommer kräva kreativare lösningar för att sticka ut. En möjlig utveckling kan vara 

att matchvärdskapet i sig blir till ett evenemang. Som teorin visade går sponsring och event 

marketing utmärkt att kombinera. Att göra sponsringen till ett event i sig genom lekar, 

tävlingar och underhållning kan vara en möjlighet att ge ett mervärde till budskapet. Event 

marketing har även en stark fördel gentemot sponsring, den skapar upplevelser, något som 

teorin och empirin förutspår kommer bli allt viktigare i framtiden. En möjlig utveckling är 

med andra ord ett matchvärdskap som aktiverar publiken och ger den en upplevelse utöver 

fotbollsmatchen. Detta är något som vissa fotbollsklubbar redan idag börjat arbeta med, att 

skapa ett event kring matchen, men än är det inte färdigutvecklat. Målet med detta är enligt 

Djurgårdens IF, som har aktiviteter före och efter matchen, att besökarna ska konsumera på 

arenan. För besökarna i sin tur ger det upplevelser utöver det vanliga vid fotbollsmatchen. 

 

Även arenan och teknikens utveckling kommer att ha stor betydelse i framtiden. Författaren 

Magnus Roos tror att den flexibla arenan kommer bli allt vanligare. En arena som med ljus 
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och ljud förändras inför varje evenemang för att passa händelsen. Teorin och empirin pekar 

även på att tekniken kommer att få större betydelse inom fotbollen, då främst mobiltelefonen. 

Den används redan idag på arenan men utvecklingen går ständigt framåt. Kanske är det 

möjligt att i framtiden känna av vilka telefoner som finns på arenan och sända riktad, 

personlig reklam till alla (Christer Hellqvist IF Brommapojkarna)? Eller kanske koppla ihop 

publikens mobiler med storbildsskärmen så att alla kan ladda upp sina egna filmer och bilder 

(Fredrik Segerblom Djurgårdens IF)? Möjligheterna och förhoppningarna kring tekniken i 

framtiden är många. Exakt hur det kommer utvecklas är det ingen som vet, men att det 

kommer få inverkan på den allsvenska fotbollen i framtiden råder det samlade åsikter kring. 

 

För att återknyta till introduktionen i början av arbetet, går det emot det som Karin Book och 

Bo Carlsson poängterar, att gränsen mellan den traditionella idrotten och dagens jippon blir 

allt svagare. Idrotten håller på att smälta samman med underhållningsindustrin. 

 

5.2.1 Sammanfattning: Finns det utrymme för nytänkande hos Stadiums 
sponsorkommunikation då de är matchvärdar? 
 

Samtliga intervjuade allsvenska fotbollsklubbar anser att det finns utrymme för nytänkande 

vid matchvärdskapet i framtiden. Det finns egentligen inga begränsningar utan det är fantasin 

och budgeten som sätter gränserna. Framtiden pekar på ett utvecklat matchvärdskap som 

skapar upplevelser för publiken genom att exempelvis göra det till ett evenemang i sig. Även 

tekniken kommer öppna möjligheter för nytänkande, då främst mobiltelefonen och arenornas 

utveckling. 

 

5.3 Konceptförslag  
 

Baserat på tidigare teorier samt empirin följer här nedan ett konceptförslag på hur ett 

matchvärdskap kan utvecklas. Förslaget är utformat för Stadium AB i Norrköping och bygger 

på deras vision, affärsidé, mål och effektmål. Arbetet utgår från matchvärdskap vid allsvenska 

fotbollsmatcher men syftet med konceptet är att det även ska gå att applicera vid andra 

idrottsevenemang.  
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Vision: Vi vill inspirera till ett aktivt, roligt och hälsosamt liv! 

 

Affärsidé: Vi erbjuder aktiva människor sport- och modeprodukter med god funktion, design 

och kvalitet till bästa pris! 

 

Mål: Stadium vill att publiken 1) ska få en positiv och relevant upplevelse av Stadium, 2) få 

extra anledning till att uppsöka en Stadiumbutik. De önskar även locka barnfamiljerna till 

matcherna då de är en köpstark målgrupp för företaget. 

 

Effektmål: 90% av publiken ska veta att Stadium var matchvärdar vid givna alternativ och 

45% av publiken ska veta det utan att alternativ ges. 

 

Framtagningen av konceptet gick till så att ett flertal idéer presenterades för Stadium. De fick 

sedan sortera mellan idéerna för att ta ut dem som de ansåg passade bäst och lättast gick att 

applicera. Dessa idéer arbetades sedan vidare med för att grafiskt och skriftligt presentare dem. 

Dessa förslag går nedan att se i sin helhet. 

 

5.3.1 Före matchen 
 

För att i ett tidigt skede visa att företaget äger arenan och publiken under matchen (Marco 

Bäcker, Gefle IF) kan en egen annons publiceras inför matchen, se figur 4. Annonsen ska 

göra reklam för Stadiums roll och medverkan i arrangemanget. Den kan dessutom lyfta fram 

vad Stadium som matchvärd unikt kommer att erbjuda före, efter och under matchen. Att 

koppla samman sitt varumärke med fotbollsklubben på detta sätt förstärker associationerna 

och imageöverföringen dem emellan (Beech & Chadwick 2007). Det är även en möjlighet att 

locka ytterligare publik till matchen. Att ha en annons innan matchen gör att upplevelsen av 

Stadium som matchvärd förlängs, istället för att bara exponera sig under matchen har de här 

även möjlighet att etsa sig fast i publikens minne innan matchstart. Annonsen kan publiceras i 

relevant lokaltidning, på lagets hemsida och på företagets hemsida.  

 

För att locka kunder till en Stadiumbutik även innan matchstart kan annonsen innehålla ett 

erbjudande om att exempelvis de första 100 kunderna som besöker Stadium dagen innan 

matchen, och handlar för ett minsta utsatt belopp, får två biljetter. Förutom att locka 
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målgruppen till att konsumera i butiken kommer detta även medföra att publik på matchen, 

som sedan tidigare har en positiv bild av Stadium, de har fått en gåva av dem. Även detta 

faktum, för de bjudna kunderna, gör att upplevelsen av Stadium som aktörer i matchen 

förlängs och på så sätt förstärks.  

 

 
 

Figur 4: Egen annons innan match (Charlotta Ek) 

5.3.2 Under matchen 
 

Då besökarna anländer till arenan är Stadiums välkomnande bland det första de ska mötas av. 

Detta för att förstärka bilden av att Stadium vid matchvärdskapet äger arenan och publiken, de 

tar över arrangemanget. För att illustrera detta ska en matta/golvdekal läggas utanför entréerna 

som består av Stadiums karaktäristiska löparbanor samt en logotyp och en välkomnande text, 

se figur 5. Då företaget har ett idrottsligt, grafiskt element som på ett starkt sätt är förknippat 

med välkomnandet in i deras butiker är detta mycket passande. Istället för att välkomna 

besökarna in i butiken välkomnas de nu istället in på arenan.  
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Figur 5: Löparbanor som leder in till arenan. (Charlotta Ek) 

 

Då publiken kommit in på arenaområdet ska föreningens ungdomslag stå och dela ut 

programblad. Programbladet som dagen till ära har ytterligare ett omslag, fyra extra sidor som 

Stadium styr över, se figur 6. Istället för att mötas av föreningens färger möts läsaren i 

programbladet av Stadiums presentation av matchvärdskapet, ytterligare ett tecken på att de 

idag tagit över matchen från klubben. Första sidan är kortfattad och ska skapa uppmärksamhet 

inför kommande sidor. Den ska på ett enkelt sätt göra reklam för Stadiums aktivitet, sms-

röstning på matchens lirare. Sms-röstningen innebär att alla åskådare med mobiltelefon har 

möjlighet att själva rösta på matchens lirare genom att skicka ett sms. Den spelare som får 

flest röster vinner och de som deltagit har möjlighet till vinster. Att använda mobilen inom 

idrotten är något som enligt teori och empiri kommer att bli allt vanligare i framtiden. Så 

istället för att presentera Stadium som företag på programbladet presenteras här alltså denna 

mobilaktivitet. Då Stadium redan är ett etablerat företag krävs ingen närmare presentation. 

Nästföljande sida ger mer ingående information om sms-röstningen, hur den går till och vad 

priserna är. Nästa sida, som blir programbladets näst sista, innehåller en påminnelse om sms-

röstningen och visar bild på förra matchens vinnare. Detta för att bildligt visa vinsten för 

läsaren. Programbladet poängterar vad du som tävlande kan få ut av att deltaga. Sista sidan är 

mycket kortfattad och berättar när Stadium har sitt matchvärdskap för föreningen nästa gång. 

Att stor fokus ligger på sms-röstningen beror på att det är en aktivitet Stadium gärna ser 

utnyttjas bättre. För att få igång detta krävs mycket information samt upprepningar för att 

fastna i läsarens minne.  
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Figur 6: Programblad som försetts med fyra extra sidor. (Charlotta Ek) 

 

På marken mellan ungdomsspelarna ligger en golvdekal som påminner om aktiviteten sms-

röstning på matchens lirare, se figur 7. Här framhålls budskapet att sms-röstningen stödjer 

ungdomslaget. Då överskottspengarna från röstningen går till utvalt ungdomslag är det 

relevant att det också är de som står vid reklamen. På detta sätt är det enklare för publiken att 

koppla samman sms-röstning med bidrag till ungdomslagen. Sms-röstningen blir utåt sett inte 

en aktivitet som Stadium gör i vinstdrivande syfte utan istället för att hjälpa föreningens 

ungdomsekonomi. Stadium blir good-citizens, ett motiv med sponsring som Grönkvist (2000) 

tar upp. Förutom detta skapar det även en god relation med fotbollsklubben, något som är 

önskvärt då det krävs insatser från deras sida för att få matchvärdskapet i hamn.  

 

 
Figur 7: Markdekal som tidigt möter besökarna. (Charlotta Ek) 
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Empirin visade att det enligt föreningarna är önskvärt att företaget aktiverar publiken i sitt 

matchvärdskap, detta eftersom det förgyller tillvaron för besökarna på matchen (Christer 

Hellqvist, IF Brommapojkarna 2009). Ett sätt att göra detta är att ha aktiviteter utanför arenan. 

Fredrik Segerblom på Djurgårdens IF poängterade att ett mål är att se till att åskådarna 

kommer två timmar före matchstart och stannar två timmar efter dess slut. För att nå detta 

sätter de upp ett antal aktiviteter runt arenan. För Stadium är dessa områden ett utmärkt 

tillfälle att exponera sig genom aktiviteter. En aktivitet som passar situationen såväl som 

Stadiums vision är att ha precisionsstraffläggning. Då det blir mål vinner straffläggaren en 

keps som denne förhoppningsvis tar på sig på en gång och på så sätt går runt och exponerar 

Stadiums logotyp. Det lockar även andra barn till att prova på samma tävling, de aktiveras, 

något som är önskvärt för såväl föräldrarna som barnen. I samband med denna aktivitet kan 

även information om Stadium Sports Camp delas ut, en sportvecka för ungdomar i 

Norrköping där det finns 16 huvudidrotter att välja bland (www.stadiumsportscamp.se 2009). 

Förutom precisionsstraffläggning går det även att ha innebandy, basket och handboll som 

övriga aktiviteter, det beror på hur mycket personal som finns på platsen.  

 

 
Figur 8: Kepsar som vinst leder till exponering. (Charlotta Ek) 

 

I anslutning till denna aktivitet, eller vid läktaren, ska give-away-påsar delas ut, se figur 9. 

Påsarna ska innehålla presenter som riktar sig till en bestämd målgrupp samt följer Stadiums 

vision om ett hälsosamt och aktivt liv. Dessa påsar ska ha två målgrupper, kvinnor samt barn. 

Kvinnorna är en viktig målgrupp då de ofta bestämmer över hushållets ekonomi och inköp. 

Magnus Roos poängterar även att kvinnor inom idrott är en framtida trend, det är viktigt att 

satsa på dem. En give-away-påse från Stadium under matchen stärker företagets position som 
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matchvärd, men kan även skapa en positiv association hos mottagaren. Det är viktigt att påsen 

innehåller kvalitet framför kvantitet då detta överensstämmer bättre med Stadiums affärsidé, 

att erbjuda produkter med god funktion och kvalitet. Give-away-påsen till kvinnorna ska 

kopplas ihop med ordet hälsa då Stadium vill inspirera till ett hälsosamt liv. Den kan 

exempelvis innehålla en hälsotidning, ett träningsredskap (samt övningar till det), en 

vattenflaska samt något nyttigt ätbart. Ytterligare en målgrupp är barnen, främst de yngre som 

kommer i målsmans sällskap. Då influerar Stadium inte bara barnen utan även deras föräldrar. 

Istället för att ha hälsa som budskap kommer de yngres presentpåsar att ha aktivitet som 

ledord. Stadium vill skapa ett aktivt liv. Dessa påsar kan innehålla en fotboll, en vattenflaska, 

och information om Stadium Sports Camp.  

 

 

 
 

Figur 9: Give-away-påsar till barn (vänster) och kvinnor (höger). (Charlotta Ek) 

 

Efter att ha spenderat en tid vid aktivitetsområdet går familjerna och sätter sig på sina platser. 

Här påminns de återigen om att Stadium är matchvärdar, denna gång genom funktionärernas 

kläder. En matchvärd kan även vara en som tar hand om publiken under matchen, ser till att 

ordningen hålls och hjälper folk till sina platser. Dessa matchvärdar har utrustats med 

Stadiums logotyp för att anspela på deras matchvärdskap, se figur 10. Detta är en 

exponeringsyta som ofta är outnyttjad.  
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Figur 10: Reflexväst för funktionärerna att ha på sig. (Charlotta Ek) 

 

Ytterligare en mycket god exponeringsyta som sällan utnyttjas är själva fotbollsplanen. 

Tanken är att Stadiums logotyp här ska byggas upp utav fotbollar, Djurgårdens IF-fotbollar 

med Stadiums logotyp på, se figur 11. Bollarna som formar Stadiums logotyp exponeras på 

planen, men även på storbildsskärmen via TV-kameror. Anledningen till detta är att det på 

vissa läktarpositioner annars kan bli svårt att utläsa budskapet. Bollarna kommer även innan 

matchstart att sparkas ut till publiken av spelarna. Det blir presenter som laddats med ett värde, 

de har använts av spelarna. En boll kommer dessutom att ha en autograf på sig, något som 

höjer det emotionella värdet ytterligare. Denna boll kan även kopplas samman med ytterligare 

ett pris, exempelvis presentkort på Stadium. För att bygga upp logotypen med fotbollarna 

krävs en mall för att få det rätt. Denna mall kommer att vara i plast och kan ligga under 

bollarna. Tanken är att någon/några i föreningen bygger upp logotypen. 

 

 
Figur 11: Fotbollar som bildar Stadiums logotyp (Charlotta Ek) 

Under är en genomskinlig plastmatta som visar hur bollarna ska läggas. 
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Ett alternativ till detta då det kräver stort engagemang hos klubben är att använda sig av en 

stor fotboll istället för flera små. Denna boll (exempelvis 3m i diameter) rullas då runt på 

planen före matchstart, se figur 12. Då bollen är så pass stor skapar den uppmärksamhet och 

drar åt sig blickar. Däremot skapar denna aktivitet inga presenter, det blir ingen fortsatt 

exponering i hemmen efter matchen. Bollen ska ha ett enkelt och tydligt budskap. Då den 

ständigt rör sig är det även viktigt att alla ytor exponerar åt något håll, alla måste se budskapet 

från samtliga läktarpositioner.  

 

       
Figur 12: Stor fotboll som rullas runt på planen. (Charlotta Ek) 

 

En aktivitet som tidigare nämnts är sms-röstning på matchens lirare. Denna ska vara Stadiums 

huvudmoment under matchvärdskapet, en aktivitet som blir karaktäristisk för dem, att rösta på 

Stadium matchens lirare. Till en början krävs det en hel del marknadsföring för att få igång 

denna aktivitet. Som tidigare nämnts är programbladet och golvdekaler platser för detta. Men 

även under matchen krävs det påminnelser för att aktivera momentet. Två medier som kan 

användas för detta är högtalarna/speakern samt den stora bildskärmen som numera finns på de 

flesta arenor. Budskapen i dessa medier ska vara allmänna så att de passar på alla 

idrottsevenemang där Stadium är matchvärdar, det skulle bli för tidskrävande och dyrt att 

förändra detta inför varje event. Ett förinspelat ljud-reklaminslag kan exempelvis lyda:  

 

”Vill du bli uppringd av matchens lirare och få hans svettiga tröja? Sms:a då DIF (lagens 

namn finns förinspelat och byts ut vid de olika matcherna) mellanslag spelarens nummer och 

skicka till 72 122. Meddelandet kostar 15 kronor plus eventuell operatörsavgift. Pengarna 

går till klubbens ungdomsfotboll och du hjälper på så sätt fram en ny talang till ditt favoritlag! 

Mer information finns i ditt programblad.”   
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Förutom detta ska även bildreklam finnas på storbildsskärmen. Syftet med denna reklam är att 

uppmärksamma dem som inte tagit till sig ljudreklamen. Men även denna reklam kommer att 

innehålla ljud för att locka till sig blickarna till storbildsskärmen. Då reklamen ska vara 

applicerbar på ett flertal idrotter och lag är det viktigt att den inte blir specifik för en klubb 

eller sport. Ett exempel är att använda sig av en sportprofil som inte kopplas samman med en 

viss idrott, utan sporten i sig. En sådan person är sportkommentatorn Lasse Granqvist. Hans 

röst är igenkänd av många och lockar till sig uppmärksamhet. Denna reklam skulle 

exempelvis kunna utformas enligt figuren nedan, figur 13. Här början filmen med att Lasse 

Granqvist får uppmärksamhet och säger att han lite snabbt ska berätta om sms-röstning på 

Stadium matchens lirare. När han pratar går det riktigt fort och det är nästintill omöjligt att 

uppfatta vad han säger. Näst efter detta kommer en svart ruta och texten, hängde du med? 

Efter detta en förklarande text och Stadium som avsändare. 

   

 
Figur 13: Exempel på reklam för storbildsskärm. (Charlotta Ek) 

 

Ett annat exempel är att tydligare göra reklam för vinsten som erbjuds vid röstningen. Denna 

reklam skulle exempelvis kunna se ut som i figur 14. Här börjar filmen med en svart ruta och 

uppmärksamhet skapas genom en hög ringsignal. Medan det ringer kommer snabba klipp på 

idrottsmän från olika klubbar och sporter som håller i en mobiltelefon vänd mot publiken. 

Näst efter detta kommer ytterligare en svart ruta med texten; blir det dig som matchens lirare 

ringer upp? Efter detta följer texten; sms-rösta på Stadium matchens lirare och ha chans att 

vinna din favorits svettiga tröja. Reklamen avslutas med texten; läs mer i matchprogrammet. 
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Figur 14: Exempel på reklam för storbildsskärm. (Charlotta Ek) 

 

Även ytterligare golvdekaler om sms-röstning kommer att finnas vid de olika 

läktaringångarna. Det är mindre dekaler än vid entrén, men trots detta ger de en snabb 

påminnelse. Att de placeras vid läktaringångarna beror på att alla passerar där minst en gång, 

troligtvis fler då rörelse ofta sker i halvtid. Detta är även en anledning till att ingen speciell 

exponering görs i halvtid, de flesta är ofokuserade eller i rörelse. Golvdekalerna är kortfattade 

men informativa då de troligtvis endast får ett snabbt ögonkast medan publiken passerar, se 

figur 15. 

 

 
Figur 15: Golvdekal vid läktaringångarna. (Charlotta Ek) 

 

För att göra sms-röstningen mer lockande kommer matchens lirare personligen att ringa upp 

vinnaren direkt efter matchen. Detta gör att de som röstat med spänning sitter kvar en stund 

efter slutsignalen och väntar på att just deras mobiltelefon ska ringa. Att hålla kvar publiken 

ett tag efter matchen är något som är önskvärt från föreningarnas sida (Fredrik Segerblom, 

Djurgårdens IF 2009).  
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5.3.3 Efter matchen 
 

För att skapa ett strakt intryck hos publiken är det viktigt att behålla upplevelsen så länge som 

möjligt (Maria Guggenberger, SEFS). Istället för att avsluta matchvärdskapet direkt efter 

matchen ska Stadium ha en uppföljning, med dem som sms-röstat, några dagar senare. Då 

publiken röstade lagrades mobiltelefonnumret och tanken är att ett sms senare ska skickas till 

dessa, se figur 16. Sms:et innehåller ett erbjudande om 30% på allt i Stadiumbutiken under en 

viss tid. För att göra erbjudandet mer lockande, och inte bara blir vanlig reklam, kommer 

erbjudandet att gälla i en specifik Stadium-butik efter stängning. I butiken kommer även den 

utsedda matchens lirare att befinna sig för att prata med supportrar och skriva autografer. 

Kvällen kommer förutom detta också bjuda på andra möjligheter såsom skoexperter som 

tipsar om rätt skor och mindre aktiviteter. Då evenemanget sker efter stängning blir känslan 

exklusivare, det blir mer som en vip-inbjudan istället för bara en rabatt. Tanken med denna 

kväll är att skapa en god image i samband med försäljning. 

 

 
Figur 16: Delar av det sms som skickas ut ett par dagar efter matchen till deltagarna i sms-

röstningen. Innehåller rabatt och erbjudanden. (Charlotta Ek) 

 

 5.3.4 Sammanfattning 
 

Konceptet som ovan presenterats är utvecklat till Stadium och är därför inte applicerbart på 

alla företag som har matchvärdskap. Konceptet är till för att publiken vid Stadiums 

matchvärdskap ska få en positiv och relevant upplevelse av Stadium samt en extra anledning 

till att besöka deras butiker. Den positiva bilden skapas genom aktiviteter, vinster och 

presenter. Den extra anledningen att besöka butiken skapas även den genom aktiviteter (sms-
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röstning) och tävlingar. Förutom de delar som presenterats i konceptet bör även de generella 

punkter som ovan tagits upp i kapitlet beaktas. Det är viktigt att hela tiden ha en god och djup 

relation med föreningarna. Detta är särskilt viktigt då företaget, som här ovan, har ett koncept 

som ska användas vid matchvärdskapet. För att lyckas med konceptet krävs det mycket arbete, 

även från föreningen. En god relation i grunden underlättar då för att få den hjälp som krävs. 

Förutom relationerna påpekade även föreningarna vikten av aktivitet och engagemang vid 

matchvärdskapet, något som detta koncept hoppas kunna uppfylla!  
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6 Slutsats 
 

Sista kapitlet innehåller diskussioner kring arbetet och dess fördelar och begränsningar. Även 

förslag på fortsatt forskning presenteras. 

 

 

 
 

6.1 Diskussion 
 

Detta arbete har varit mycket roligt och givande att göra. Att välja ett ämne där jag inte hade 

så mycket förkunskaper tror jag både har förenklat och försvårat arbetet. I början blev det 

svårare då det krävde väldigt mycket faktainsamling och påläsning innan själva arbetet med 

rapporten kunde börja. Men i slutänden tror jag detta bara varit nyttigt då det ledde till att jag 

djupare satte mig in i ämnet. Skulle förkunskaper ha funnits skulle troligtvis en hel del 

information ha missats och slutresultatet skulle inte ha blivit lika genomarbetat. Arbetet är 

gjort till Stadium och målet var att det skulle besvara frågeställningarna och därmed även 

syftet. Om resultatet är lyckat går däremot inte att utsäga i detta läge. Det krävs att konceptet 

används och utvärderas innan resultatet av det går att mäta. Däremot är resultatet presenterat 

för Stadium. De uppskattade det och anser att en hel del av idéerna i konceptförslaget går att 

applicera inom en snar framtid.  

 

6.2 Begränsningar och fördelar med resultatet 
 

Den största begränsningen med resultatet är att det inte kan ge ett konkret rätt svar. Då detta 

är individuellt mellan företagen är det svårt att sätta upp principer för vad som passar alla. 

Riktar företaget sig till andra företag eller till konsumenter? Vad är deras syfte med 

sponsringen? Vad är deras affärsidé? Allt detta är aspekter som måste tas i beräkning då 

passande sponsorkommunikation bestäms. Istället presenteras viktiga riktlinjer som är bra för 

alla företag att följa för att nå lyckad sponsorkommunikation. Detta faktum gör att arbetet kan 

vara till nytta för fler företag då det ger en bred bas inför sponsringen vid matchvärdskapet. 

Resultatet specificeras dessutom till uppdragsgivarna Stadium AB i Norrköping i 
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konceptförlaget för att konkret visa hur teorierna kan hjälpa till vid utformandet av ett 

matchvärdskap. 

 

Ytterligare en begränsning med resultatet är att det varken finns något rätt eller fel svar inför 

framtiden. Det som presenteras i arbetet är enbart spekulationer byggda på nutida litteratur 

samt respondenternas tankar. Enbart framtiden kan utvisa om resultatet visade sig stämma 

eller ej. Däremot är en fördel med dessa öppna svar att läsaren själv kan analysera och tolka 

dem. En exakt ram om hur sponsring bör ske skulle ge en väldigt sluten bild och hämma 

kreativiteten hos läsaren. 

  

6.3 Fortsatt arbete 
 

Ett naturligt led till fortsatt arbete som denna uppsats ger är en specificering för det egna 

företaget. Då denna uppsats kan ligga till grund för baskunskaper samt viktiga riktlinjer kan 

ett fortsatt arbete, baserat på detta, specificeras efter det egna företaget och dess affärsidé, 

visioner, syfte och målsättning för att ta fram ett eget konceptförslag för sponsring vid 

matchvärdskap. Förutom detta vore det även intressant om framtida forskning utvärderar olika 

matchvärdskap. Genom detta blir det lättare att i framtiden konstatera vad som är passande 

sponsorkommunikation på och omkring fotbollsarenan.  
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Bilaga 1 Intervjuguide - sponsringskonsulter 
 
Inledning 

• Förklara syftet med intervjun 
• Antyda vad jag är intresserad av att få reda på 

 
Anonymitetsskydd 

• Förklara att ingen förutom jag kommer att få lyssna på bandet 
• Fråga om det går bra att jag anger namn och företag 

 
 HUVUDFRÅGA EVENTUELLA FÖLJDFRÅGOR 

 
Hur tycker du sponsring särskiljer sig 

från övrig marknadsföring? 
 

 
• Vad är dess styrkor och 

svagheter? 

 
Litteraturen pekar mot att upplevelser 
blir mer och mer populärt i vardagen 

såväl som inom sponsring, är det något 
ni har märkt av? 

 

 
• På vilket sätt? 
• Varför tror ni det har blivit så? 

N
U

TI
D

 

 
Om ni är insatta i idrottssponsring; 

Vilken typ av sponsorkommunikation 
fungerar bäst på idrottsarenor i 

dagsläget? 
 

 
• Varför tror ni just att dessa 

fungerar bra? 
• Tycker ni att matchvärdskap 

utnyttjas till fullo i dagsläget? 
Om ja, hur? Om nej, varför? 

 
 

 
Vilka trender kan ni allmänt se för 

framtiden inom sponsring? 
 

 
• Vad erbjuder ny teknik för 

möjligheter? 
 

FR
A

M
TI

D
 

 
Vilka trender kan ni se för framtiden 

inom kategorin idrottssponsring? 
 

 
• Hur tror ni 

sponsorkommunikation kommer 
att se ut på arenorna i framtiden? 

• Tror ni det finns utrymme för 
nytänkande när det gäller 
idrottssponsring och 
matchvärdskap? 

  
Ö

VR
IG

T  
Vilka råd skulle ni ge åt ett företag för 
att lyckas med sin idrottssponsring av 

allsvenska fotbollsklubbar? 
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Bilaga 2 Intervjuguide – allsvenska fotbollsklubbar 
 
Inledning 

• Förklara syftet med intervjun 
• Antyda vad jag är intresserad av att få reda på 

 
Anonymitetsskydd 

• Förklara att ingen förutom jag kommer att få lyssna på bandet 
• Fråga om det går bra att jag anger namn och företag 

 
 HUVUDFRÅGA EVENTUELLA FÖLJDFRÅGOR 

Hur ser ett typiskt matchvärdskap ut för 
era sponsorer i dagsläget? 

 
• Varierar det mycket mellan olika 

sponsorer eller har ni 
en ”standardmall” att gå efter? 

• Varför är det utformat på detta sätt? 
• Vad är den planerade effekten? 

 
 

Är matchvärdskapet utarbetat i 
samarbete med sponsorerna? 

 

 
• Varför ser det ut på detta sätt? N

U
TI

D
 

 
Utvärderar ni effekten av 

matchvärdskapet? 
 

 
• Hur går detta till? 
• Vad är effekten? 
 

 

Hur skulle ni vilja att matchvärdskapet 
ser ut i framtiden? 

 
• Vad vill ha ut av det? 
• Skulle ni önska ett närmare 

samarbete med sponsorerna eller 
fungerar det bra i dagsläget? 

 

Finns det utrymme för nytänkande när 
det gäller matchvärdskap? 

 
• Finns det några givna gränser som 

företagen måste hålla sig inom? 
• Finns det möjlighet att göra 

matchvärdskapet till ett event kring 
matchen? 

• Finns det möjlighet till samarbete 
mellan klubbens anställda och 
sponsorernas anställda? 

 

FR
A

M
TI

D
 

 
Hur tror du sponsring på och omkring 
fotbollsarenan kommer se ut om 20 år? 
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Bilaga 3 ERKA-modellen 
 
 
E=Exponeringstillfällen: Hur, var och när kommer varumärket Stadium exponeras? Vilken 

genomslagskraft och effekt har sponsringsprojektet utifrån mediernas intresse? Vilken image 

har laget/eventet? 

 

R=Relationsmöjligheter: Sponsringen ska skapa och utveckla relationer, både med partners 

och med konsumenterna. Stadium ska alltid eftersträva nytta för våra konsumenter genom 

exempelvis kompetesutveckling, tillgång till attraktiva arrangemang (biljetter) och tillgång till 

människor. 

 

K=Kommersiella möjligheter: Stadium ska finna nya kanaler för att föra ut vårt budskap. 

 

A=Associationsvärde: Människor ska uppmärksamma vår närvaro i engagemang som är 

positiva och naturliga för Stadium. Vårt engagemang ska ge en goodwill-effekt. 


