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Sammanfattning
Motivation är idag ett vedertaget beaktat fenomen hos flertalet organisationer som genom olika
verktyg eftersträvar att få personalen motiverade i arbetet vilket i sin tur gör organisationer mer
effektiva och framgångsrika. En relativ outforskad metodik för organisationer är att främja en
motiverad personal med sponsring. Generellt uppfattas sponsring som ett legitimt
marknadsföringsverktyg, men på senare tid har sponsringsfenomenet tagit en annan riktning där
flera forskare menar att sponsring kan påverka organisationers personal och motivera dem i arbetet.
Sponsring, som verktyg för att motivera personal, kan därför konkretiseras som ett relativt
outforskat område. Utifrån forskning och tidigare publikationer verkar det föreligga fördelar för
mindre organisationer att främja motiverad personal genom sponsring. Utifrån studiens
problemdiskussion väcktes en ambition där syftet för denna studie är att utvärdera om sponsring
fungerar och kan användas som ett verktyg för att motivera personal i mindre organisationer.
För att svara på syftet genomfördes en enkätundersökning. Enkäten skickades ut till personal i sex
mindre organisationer som sponsrar elitidrottsföreningar där totalt 52 ifyllda enkäter samlades in.
Insamlad data har analyserats med stöd av den teoretiska referensramen där resultatet visar att
sponsring fungerar och kan användas som ett verktyg för att motivera personal i mindre
organisationer. Resultatet visar dock att dessa organisationer inte lyckas motivera all personal
genom sponsring, varav problematiken ligger i att inte all personal värdesätter eller tillåts bli
involverad i sponsringsaktiviteterna. Om personalen får påverka val av sponsring och involveras i
sponsringsaktiviteterna skulle organisationerna kunna utvinna mer motivation hos personalen.
Resultatet indikerar även att sponsring som motivationsverktyg fungerar något bättre i mindre
organisationer jämfört med större organisationer, men finner begränsningar som framtida studier
kan besvara.
Nyckelord: Motivation, sponsring, värderingar, verktyg, organisation.

Summary
Today motivation is a well-considered phenomenon of several organizations that, through various
tools, seek to make staff motivated at work that which in turn make organizations more effective
and successful. A relatively unexplained methodology, for organizations promoting a motivated
staff, is through corporate sponsorship. In general, corporate sponsorship is perceived as a
legitimate marketing tool, but lately, the corporate sponsorship phenomenon has taken another
direction where several researchers believe that sponsorship can affect organizational staff and
motivate them at work. The corporate sponsorship, as a tool for motivating staff at work, can
therefore be precised as a relatively unexplored area. Based on research and previous publications,
there seems to be advantages for smaller organizations to promote motivation for staff through
corporate sponsorship. Based on the problem discussion, the ambition arose where the purpose of
this study is to evaluate whether corporate sponsorship serves and can be used as a tool to motivate
staff in smaller organizations.
To answer the purpose of this paper, a survey was conducted. The survey was sent to the staff in 6
smaller organizations who are sponsoring professional athletes compounds, where a total of 52
completed questionnaires were collected. The collected data has been analysed based on the
theoretical reference framework, where the results show that corporate sponsorship serves and can
be used as a tool to motivate staff in smaller organizations. However, the results show that these
organizations fail to satisfy all staff by corporate sponsorship, the problem being that not all staff
valued or was allowed to engage in the sponsored activities. If the staff get´s a chance to make an
influence on the decisions that surrounds the corporate sponsorship and is allowed to be involved in
the sponsored activities the organizations could gain more motivation from the staff. The result also
indicates that corporate sponsorship, as a motivational tool, serves slightly better in smaller
organizations compared with larger organizations but finds limitations that future studies can relate.

Keywords: Motivation, sponsorship, values, tool, organization.
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1. Inledning
Motivation och känslan att vara motiverad är något de flesta människor någon gång stött på, ofta i
samband med arbete, utbildning, lek, träning etc. Motivationen bidrar till en individs drivkraft att
agera genom positiva känslor. I organisationer motiveras personal av olika verktyg som möter
personalens värderingar. Om personalen värdesätter att en organisation sponsrar vissa aktiviteter
och involveras i dessa aktiviteter kan sponsringen fungera och användas som ett verktyg för att
motivera personalen i arbetet. Detta illustrerar ett förfarande som det inte föreligger någon
bredare forskning kring.

1.1 Motivation
Motivation syftar enligt Gagné & Deci (2005) och Ryan & Deci (2000) till att en individ känner sig
engagerad och inspirerad att agera. Latham & Pinder (2005) och Ryan & Deci (2000) menar även
att motivation syftar till att en individ känner sig energisk. En individ som inte känner sig engagerad
och inspirerad till att agera karaktäriseras som omotiverad (Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci,
2000). En omotiverad individ känner sig även energilös (Latham & Pinder, 2005; Ryan & Deci,
2000). Motivation handlar alltså om känslor vilket medför att individer, som känner sig motiverade,
är florerade av positiva känslor vilka fungerar som en drivkraft till att agera.
Motivation kopplas ofta samman med organisationer1 där Emmerik, Schreurs, Cuyper, Jawahar &
Peeters (2012) hävdar att organisationer som präglas av motivation kan uppnå de organisatoriska
målen på ett effektivt sätt. Obicci (2015) poängterar även att motivation är en nyckelfaktor för
organisationers framgång. Med tanke på de aspekter som motivation tycks medföra kan motivation
således betraktas som önskvärt och befogat i organisationssammanhang. Organisationer bör därför
vara förvissade om hur de på bästa möjliga sätt kan motivera sin personal i arbetet.
1.1.1 Värderingar och koppling till motivation
Motivation influeras och påverkas av individens värderingar (Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci,
2000). Parks & Guay (2009) menar att en värdering är en attityd och en inställning hos en enskild
individ om vad som är bra. En individ har även många värderingar som enligt Parks & Guay (2009)
vanligen kommer till uttryck då individer interageras med varandra i sociala situationer. Mer
konkret kommer värderingarna till uttryck då människor muntligt pratar med varandra (Latham &
Pinder, 2005). I sammanhanget skulle det kunna innebära att arbetsledningen i organisationer, som
till följd av succesiva muntliga interaktioner med sin personal, erhåller bättre förståelse om
1

En organisation definieras i denna studie som ett kommersiellt företag som drivs av aktörer i en
arbetsledning. Från personalens perspektiv ses en organisation som en arbetsgivare.

1

personalens värderingar. Arbetsledningen skulle därav kunna identifiera vad personalen motiveras
av. I forskning återfinns det teorier om allmänna verktyg som personalen normalt värdesätter och
som därmed organisationer kan använda sig av, för att motivera personalen i arbetet (Gagné &
Deci, 2005).
1.1.2 Sponsring och koppling till motivation samt värderingar
I forskning har sällan motivation uppmärksammats tillsammans med sponsring, som ett verktyg för
organisationer att motivera personalen i arbetet. Enligt Larsson von Garaguly (2016) är sponsring
ett framväxande fenomen där sponsringens fokus har förflyttats från ett filantropiskt perspektiv till
ett mer affärsorienterat perspektiv. Gemensamt definieras sponsring idag som ett utbyte av resurser
mellan två parter, sponsorn och den sponsrade parten. Sponsorn erhåller rätten att associera sig med
den sponsrade parten från en följd av att sponsorn tillhandahåller resurser till den sponsrade parten
(Larsson von Garaguly, 2016). Sponsring har, som poängterat, inte uppmärksammats alltför mycket
i samband med motivation och är inte normalt känt som ett motivationsfrämjande verktyg. Trots det
har forskning indikerat på att sponsring kan fungera som ett verktyg för att motivera personalen i
arbetet (Cliffe & Motion, 2004; Farrelly & Greyser, 2012; Grimes & Meenaghan, 1998; Khan &
Stanton, 2010; Zinger & O ́Reilly, 2010). Kahn & Stanton (2010) menar att sponsring fungerar som
ett motivationsfrämjade verktyg då organisationen involverar personalen i sponsringsaktiviteter2
som motsvarar personalens värderingar. Sponsring handlar därför om värderingar, precis som
motivation, vilket binder samman de tre begreppen och visar hur sponsring kan påverka personalens
motivation med utgångspunkt i personalens värderingar.
Sponsring har emellertid uppmärksammats alltmer som ett verktyg för att främja organisationers
externa målsättningar genom exempelvis exponering av varumärket och öka
varumärkeskännedomen (Cornwell, Weeks & Roy, 2005; Meenaghan, 1991). Sponsring är därav
flexibelt och kan påverka många av organisationers intressenter samtidigt, såväl externa- som
interna intressenter (Farrelly & Greyser, 2012). I sammanhanget skulle det kunna innebära att en
organisations sponsring påverkar personalens motivation samtidigt som det gynnar organisationens
externa målsättningar. Sponsring kan därav, genom flexibiliteten, ses som ett unikt verktyg i sig.

2

En sponsringsaktivitet likställs i denna studie som alla typer av aktiviteter som den sponsrade parten
erbjuder. En sponsringsaktivitet kan utifrån Larsson von Garaguly (2016) vara idrottsrelaterad, kulturorienterad
och andra samhällssektorer.
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1.2 Problemdiskussion
Sponsringens interna påverkan på organisationernas personal har utan tvekan hamnat i skuggan
bakom sponsringens påverkan på externa intressenter. Som en följd från det är det idag allmänt
vedertaget att sponsring fungerar som ett legitimt kommunikationsmedel till organisationernas
externa intressenter. Genom den sentida forskningen rörande hur sponsringen påverkar
organisationer internt har resulterat i att det föreligger begränsad forskning inom området. Ett flertal
indikationer har framkommit där forskare bland annat menar att sponsringen kan fungera som ett
verktyg för att motivera personalen (Cliffe & Motion, 2004; Farrelly & Greyser, 2012; Grimes &
Meenaghan, 1998; Khan & Stanton, 2010; Zinger & O´Reilly, 2010). Sponsring som
motivationsfrämjande verktyg kan därmed konkretiseras som ett relativt outforskat område.
Khan & Stanton (2010) signalerar att forskningen kring sponsringens effekter på organisationens
personal är i sin utsträckning begränsad där framtida forskning behöver studera skillnader och
likheter mellan större och mindre organisationer3 (ibid.). För att finna skillnader och likheter i hur
sponsring fungerar för att motivera personalen grundar sig därav i att först genomföra studier med
såväl större- och mindre organisationer som studieobjekt. Khan (2012) hävdar att sponsringen bör
fungera bra som verktyg för att motivera personalen i mindre organisationer av den anledningen att
arbetsledningen vanligtvis opererar nära personalen vilket skapar goda uppfattningar om
personalens värderingar. Det skulle därav kunna innebära att en mindre organisation sponsrar
aktiviteter som ligger i linje med personalens värderingar. Khan (2012) antyder även att personalen
i mindre organisationer har stora möjligheter att bli involverade i organisationens
sponsringsaktiviteter vilket som poängterat Khan & Stanton (2010) nämner som en förutsättning för
att motivation överhuvudtaget ska kunna främjas från sponsring.
Varför Khan (2012) hävdar att sponsring bör fungera bra i mindre organisationer beror på antalet
anställda i organisationerna. Ett begränsat antal anställda bör i logiken vara till fördel i syfte att
kunna komma till underfund om personalens värderingar samt att involvera personalen i de
sponsrade aktiviteterna i större utsträckning. Dessa förutsättningar är något större organisationer,
med fler anställda, kan uppleva som en problematik (Khan, 2012). Bland de få utförda studierna i
ämnet återfinns en relativt nyligen presenterad studie av Robbins & Hansson (2015) vilka
utvärderade sponsringens möjligheter att motivera personalen i en större organisation. Resultatet
från den studien ligger i linje med det Khan (2012) antyder på, att personalen inte motiverades i
3

Mindre organisationer definieras i denna studie som organisationer med mindre än 50 anställda, detta utefter
årsredovisningslagen (Lönnqvist, 2012).
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önskad utsträckning vilket var en följd av att personalen inte värdesatte sponsringsaktiviteterna eller
blev tillräckligt involverade i aktiviteterna. För områdets fortsatta forskning vore därmed en
liknande studie, som Robbins & Hansson (2015), avseende mindre organisationer lika intressant
som betydelsefullt för det outforskade området.

1.3 Frågeställning
Med hänsyn till uppsatsens valda ämnesområde och dess problemdiskussion har studien för avsikt
att besvara följande frågeställningar:
•

Kan sponsring fungera som ett verktyg för att motivera personal?

•

Fungerar sponsring som ett verktyg för att motivera personal bättre i mindre
organisationer?

Om sponsring som motivationsfrämjande verktyg fungerar bättre i mindre- jämfört med större
organisationer besvaras tillsammans med studien av Robbins & Hansson (2015).

1.4 Syfte
Syftet är att utvärdera om sponsring fungerar och kan användas som ett verktyg för att motivera
personal i mindre organisationer.

1.5 Förväntat kunskapsbidrag
Eftersom det föreligger bristfällig forskning gällande om sponsring fungerar och kan användas som
ett motivationsfrämjande verktyg kan denna studie förväntas lämna ett utvärderande bidrag och
därmed bredda forskningen avseende ämnesområdet, då i ett mer specifikt sammanhang, i mindre
organisationer. Med hänsyn till studiens omfattning och begränsningar förväntas den kunna ge en
indikation om sponsring fungerar och kan användas av mindre organisationer för att främja en
motiverad personal. Vidare så förväntas studien kunna säga någonting om sponsring som
motivationsfrämjande verktyg fungerar bättre i mindre organisationer jämfört med större
organisationer. Studien förväntas även kunna ge praktiska riktlinjer för hur mindre organisationer
kan främja motiverad personal genom sponsring som verktyg. Studien förväntas också kunna
fungera som en framtida jämförelse med andra liknande studier inom ämnesområdet avseende såväl
större- och mindre organisationer som studieobjekt.
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2. Teoretisk referensram
2.1 Motivation
Enligt Gagné & Deci (2005) och Ryan & Deci (2000) syftar motivation till att individen känner sig
engagerad och inspirerad till agera. En motiverad individ karaktäriseras även som energisk och
känner känslor av energi (Latham & Pinder, 2005; Ryan & Deci, 2000). Omvänt kan en individ
vara omotiverad vilket innebär att individen inte upplever några känslor av engagemang och
inspiration till att agera (Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000). En omotiverad individ känner
inte heller energiska känslor (Latham & Pinder, 20005; Ryan & Deci, 2000). Att vara motiverad
innebär alltså att individer upplever positiva känslor vilket fungerar som en drivkraft till att agera.
Att vara omotiverad innebär alltså nödvändigtvis inte att en individ struntar i att agera, det innebär
att individen inte känner positiva känslor till att agera. Motivation är således önskvärt vilket innebär
fördelar, såväl för individen som för dess omgivning.
För organisationer är en motiverad personal av stor betydelse eftersom det kan resultera i att
organisationers målsättningar uppnås mer effektivt (Emmerik et al., 2012) och skapar framgång för
organisationerna (Obbici, 2015). Organisationer bör således beakta och ställa sig frågan hur
personalen motiveras. Motivation skapas från en följd av omständigheter som inträffar i personalens
omgivning (Lazaroiu, 2015; Latham & Pinder, 2005). Från organisationers perspektiv innebär det
att använda olika verktyg som möter personalens värderingar. Från personalens perspektiv uppfattas
verktygen som belöningar, vilka främjar inre eller yttre motivation.
2.1.1 Inre och yttre motivation
Motivationsteorier brukar dela in motivation i två typer av kategorier vilka benämns inre- och yttre
motivation. Enligt Gagné & Deci (2005) och Ryan & Deci (2000) innebär yttre motivation att
personalen känner sig motiverade att agera till följd av ett separat resultat, exempelvis externa,
materiella belöningar. Inre motivation innebär att personalen känner sig motiverade att agera till
följd av att involveras i och utföra aktiviteter/uppgifter som personalen värdesätter (Gagné & Deci,
2005; Ryan & Deci, 2000). Exempelvis skulle yttre motivation kunna främjas genom att personalen
får lön för sitt arbete medan inre motivation skulle kunna främjas genom att personalen får
involvera sig i värdesatta aktiviteter/uppgifter som personalen finner intressanta etc. (Ryan & Deci,
2000).
Motivation är emellertid inte ett enhetligt fenomen som enbart karaktäriserar en människa som
motiverad eller omotiverad utan motivation varierar även i grader (Gagné & Deci, 2005; Obbici,
2015, Ryan & Deci, 2000). I sammanhanget delas inre- och yttre motivation in och sägs generera
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olika grader av motivation. Deci, Vallerand, Pelletier & Ryan (1991) och Ryan & Deci (2000)
menar att känslor av inre motivation är starkast då det genererar högre motivation medan känslor
som berör den yttre motivationen inte genererar lika hög motivation. Genom att personalen får
materiella belöningar som exempelvis högre lön berör således personalens motivation ytligt medan
att involvera personalen i, för dem, värdesatta aktiviteter/uppgifter främjar starkare motiverande
känslor. Organisationer bör därav arbeta med verktyg som främjar inre motivation vilket skulle
innebära att organisationernas mål uppnås mer effektivt än att enbart belöna personalen med löner.
De motiverande känslorna av engagemang, inspiration och energi kan uppstå som en följd av att
personalen känner andra typer av känslor. Genom att involvera personalen i aktiviteter/uppgifter
som de värdesätter skulle enligt Obicci (2015) kunna innebära att personalen känner känslor av
meningsfullhet, stolthet, kamratskap etc. Ryan & Deci (2000) menar även att involvera personalen
i, för dem, värdesatta aktiviteter/uppgifter kan medföra en känsla av tillfredsställda personliga
målsättningar. Om personalen känner några av dessa känslor innebär det enligt Obicci (2015) och
Ryan & Deci (2000) att motivation kan ha främjats, alltså att personalen känner sig energisk,
engagerad och inspirerad till att agera i arbetet. Det ska återigen poängteras att det är personalens
värderingar som styr hur motivation främjas.

2.2 Värderingar
Warner (1976) definierar en värdering som:
“An enduring belief that a specific mode of conduct or end-state of existence is personally or
socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end-state of existence” (s. 14).
Definitionen belyser att värderingar opererar i ett individuellt och socialt tillstånd som grundar sig i
individuella preferenser (Warner, 1976). Värderingar är implementerade uppfattningar och attityder
hos individen vilka implementerats genom sociala interaktioner (Parks & Guay, 2009). Detta
innebär alltså att värderingar erhålls genom psykologiska och sociala erfarenheter som ger sig
uttryck i sociala sammanhang, där Latham & Pinder (2005) menar att värderingar ofta uttrycks
verbalt. Parks & Guay (2009) hävdar att värderingar är människors uppfattningar om det önskvärda
vilket handlar om att vissa aktiviteter föredras framför andra. Det sker genom en individuell
övervägning av attityder om vad som är önskvärt (ibid.). I sammanhanget skulle det kunna innebära
att vissa människor anser att familjen är mest betydelsefull i livet medan andra människor anser att
jobbet är mer betydelsefullt. Värderingar är alltså ett brett begrepp som kan brytas ned där
människan grundar sina attityder på vad som är betydelsefullt, intressant, viktigt, uppskattat,
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värdefullt, etc. Det innebär att värderingar fungerar som vägledande principer (Latham & Pinder,
2005) vilket kan vara någonting alla människor är implementerade av.
I organisationssammanhang kan exempelvis personalen i en organisation ha positiva uppfattningar
och tycka att vissa aktiviteter/uppgifter är betydelsefulla, intressanta etc. En involvering i sådana
aktiviteter skulle enligt Gagné & Deci (2005) och Ryan & Deci (2000) innebära att personalen
känner sig motiverade i arbetet. Parks & Guay (2009) poängterar även att människan har många
värderingar, dock måste alla värderingar vara olika kraftfulla i sin karaktär av anledning att de ger
vägledning till agerande och vilka handlingar som ska föredras framför andra. Det existerar således
ett mönster av olika värderingar hos människan vilka är olika starka. Deci & Ryan (2000) menar att
ju starkare värderingarna är desto högre motivation främjas. I sammanhanget skulle det kunna
innebära att personalen känner hög motivation i arbetet genom att organisationen involverar dem i
en aktivitet som föredras och är starkt värderad.
Eftersom värderingar ofta uttrycks verbalt (Latham & Pinder, 2005) bör arbetsledningen i
organisationer, som vill främja en motiverad personal, eftersträva en bra kommunikation och
operera nära personalen. Detta skulle kunna utmynna i att organisationer skaffar sig en god
kännedom om vilka aktiviteter/uppgifter som föredras och är starkt värderad av personalen. Är inte
arbetsledningen förvissade om personalens värderingar kan inte heller motivation främjas fullt ut.
Vilka aktiviteter/uppgifter som för personalen är betydelsefulla, intressanta, viktiga etc. är alltså
något arbetsledningen bör reda ut innan de involverar personalen.

2.3 Sponsring som verktyg
Sponsring har vuxit till att bli ett viktigt kommunikationsverktyg som en del av
marknadsföringsprocessen för företag (Meenaghan, 1991), där sentida definitioner framhäver
sponsring som en affärsuppgörelse mellan sponsorn och den sponsrade parten (Larsson von
Garaguly, 2016). Sponsring innebär att det sker ett utbyte mellan två parter där sponsorn erhåller
rätten att associera sig med den sponsrade parten genom att tillhandahålla den sponsrade parten
resurser, exempelvis kapital eller varor (ibid.). Utbytet som sponsorn ingår syftar till att främja
organisationens målsättning med sponsring (ibid.), där det huvudsakliga syftet oftast innebär att
stimulera organisationens externa intressenter (Kahn & Stanton, 2010; Meenaghan, 2013). Några
återkommande effekter som sponsring syftar till att stimulera är att påverka
varumärkeskännedomen, försäljningen, kundrelationer, förstärka och/eller förändra den image som
associeras med varumärket (Cornwell et al., 2005; Meenaghan, 1991). Målen bygger på principen
att organisationer ska sponsra aktiviteter som i störst utsträckning kan tillfredsställa sponsringens
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målsättningar (ibid.). Om organisationer sponsrar “rätt” aktivitet skulle alltså kunna innebära att
målsättningarna uppnås på ett effektivt sätt.
Sponsring är även känt för dess flexibilitet i att kunna påverka många intressenter samtidigt, såväl
externa- som interna intressenter (Farrelly & Greyser, 2012). Farrelly & Greyser (2012) och Khan
& Stanton (2010) menar att flexibiliteten resulterar i att organisationerna kan uppnå flera olika
målsättningar med sin sponsring, där de interna effekterna från sponsringen inte fått lika stor
uppmärksamhet i forskning (Khan & Stanton, 2010; Meenaghan, 2013). I sentida forskning har det
dock uppmärksammats att sponsring kan utnyttjas internt i organisationer genom att påverka
personalens attityder, uppfattningar och beteende etc. (Grimes & Meenaghan, 1998; Khan &
Stanton, 2010). Indikationer som även framkommit är att organisationernas sponsring kan påverka
personalens motivation (Cliffe & Motion, 2004; Farrelly & Greyser, 2012; Grimes & Meenaghan,
1998; Khan & Stanton, 2010; Zinger & O´Reilly, 2010). Genom att låta personalen involveras i
företagens sponsringsaktiviteter som de värdesätter skulle kunna skapa motivation hos personalen
(Khan & Stanton, 2010) vilket ligger i linje med det Gagné & Deci (2005) och Ryan & Deci (2000)
poängterar, att personalen motiveras genom involvering i värdesatta aktiviteter. Det skulle således
innebära att sponsring fungerar som ett verktyg för motivation där personalen känner känslor av
engagemang, inspiration och energi att agera i arbetet.
När organisationer avser att motivera sin personal är det förmodligen inte sponsring som används
som verktyg. Exempelvis är det allmänt känt att påverka personalens motivation genom verktyget
“lön” vilket kan ses som en enkel utväg för organisationer att motivera personalen i arbetet.
Sponsring som verktyg kan emellertid, genom flexibiliteten (Farrelly & Greyser, 2012), gynna
organisationen såväl internt som externt vilket exempelvis har möjligheten att öka
varumärkeskännedomen (Meenaghan, 1991) men även möjligheten att motivera personalen (Cliffe
& Motion, 2004; Farrelly & Greyser, 2012; Grimes & Meenaghan, 1998; Khan & Stanton, 2010;
Zinger & O´Reilly, 2010). Sponsring kan därav ses som ett unikt verktyg i sig som har en stor
potential att kunna bli en gemensam angelägenhet, såväl för organisationen som för personalen,
förutsatt att organisationer använder det på “rätt” sätt.
Sponsring som verktyg för motivation bör enligt Khan (2012) kunna fungera bra i mindre
organisationer där arbetsledningen vanligtvis opererar närmare personalen varav deras successiva
interaktioner hela tiden skapar nya och återkommande dialoger. Khan (2012) och Latham & Pinder
(2005) menar att det skapar bra förståelse för personalens värderingar. Det skulle därför kunna
innebära att mindre organisationer sponsrar det personalen värdesätter i större utsträckning jämfört
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med en större organisation som enligt Khan (2012) inte upplever det lika lätt att operera nära
personalen. Likaledes menar Khan (2012) att det även kan upplevas vara fördelaktigt för
arbetsledningen i mindre organisationer att involvera all personal i sponsringsaktiviteterna.

2.4 Sammanfattning av studiens teoretiska utgångspunkter
2.4.1 Motivation genom sponsring
Motivation genom sponsring tar sin utgångspunkt i personalens värderingar och vad personalen
värdesätter att bli involverad i för sponsringsaktiviteter. Genom att bli involverad i värdesatta
aktiviteter främjas således den inre motivationen vilket visar att sponsring kan påverka personalens
motivation i hög grad. I sin natur skulle personalen kunna känna känslor av meningsfullhet, stolthet,
kamratskap och/eller känslan av uppfyllda personliga målsättningar. Dessa känslor skulle i sin tur
kunna skapa motivation hos personalen. Därav om personalen direkt känner att involveringen i
sponsringsaktiviteterna medför att de känner sig energiska, engagerade och inspirerade i arbetet så
har motivation främjats. Om organisationernas sponsring medför dessa motivationskänslor ses
därför som överordnat i studien för att besvara om sponsring fungerar som verktyg för motivation.

Om sponsringen medför hög motivation beror emellertid på hur starkt personalen värdesätter
sponsringsaktiviteterna. I sammanhanget skulle exempelvis personalen grunda sina attityder och
tycka att vissa sponsringsaktiviteter är mer betydelsefulla, viktiga eller intressanta. I syfte att
motivera personalen i hög utsträckning bör därmed organisationer involvera personalen i
sponsringsaktiviteter som är starkt värdesätta. Det vill säga, sponsringsaktiviteter som är mycket
betydelsefulla, viktiga, intressanta etc. Genom att prata med personalen i sociala sammanhang och
exempelvis låta personalen tycka till om organisationernas sponsring skulle kunna innebära att
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värderingar kommer till uttryck. Organisationernas sponsring skulle därav, genom en
tvåvägskommunikation, kunna motsvara det personalen värdesätter i större utsträckning.
2.4.2 Motivation genom sponsring - mindre organisationers fördel
Genom att successivt integrera med personalen, vilket enligt Kahn (2012) sker i större utsträckning
i mindre organisationer, kan arbetsledningen skapa en förståelse för vad personalen värderar. Detta
genom att prata med personalen och låta de få påverka organisationernas sponsring. Det skulle
därav kunna innebära att mindre organisationer, med färre anställda, upplever det fördelaktigt att
sponsra aktiviteter som personalen värdesätter jämfört med större organisationer. Fördelen för
mindre organisationer att involvera personalen i större utsträckning bör också den understrykas
enligt (Khan, 2012). Om sponsring som verktyg för motivation fungerar bättre i mindre
organisationer är intressant att ta vidare och förtydligas i denna studie med hjälp av studien av
Robbins & Hansson (2015). I den studien utvärderades sponsring som verktyg i en stor organisation
där organisationen hade som målsättning att motivera personalen med sponsringen. Resultat i
studien av Robbins & Hansson (2015) visade på att sponsring inte fungerade som
motivationsverktyg i tydlig utsträckning i en stor organisation vilket enligt författarna själva kan
bero på att organisationens sponsrade aktiviteter inte motsvarade vad personalen värdesätter och
inte blev tillräckligt involverad i aktiviteterna4 (ibid.). Utfallet från studien ligger således i linje med
de problematiker som Khan (2012) antyder på. Med hjälp av Robbins & Hansson (2015) studie och
den utgångspunkten som Khan (2012) argumenterar för bör sponsring som verktyg för motivation
fungera bättre i mindre organisationer.

4

Det bör uppmärksammas att endast de vedertagna slutsatserna som Robbins & Hansson (2015) studie
kommer fram till har varit av intresse. Detta eftersom denna studie inte i första hand avser att utvärdera om
sponsring fungerar bättre i mindre organisationer. I Robbins & Hansson (2015) studie medverkade totalt 90
respondenter i en enkätundersökning. 72 respondenter menar att sponsringen stämmer överens med deras
värderingar. 43 respondenter anser att de tillåts involveras i sponsringsaktiviteterna och 44 respondenter
känner ökad motivation i arbetet vid involvering i organisationens sponsringsaktiviteter. I övrigt får 16
respondenter påverka beslut kring företagets sponsring.
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3. Metod
3.1 Metodologisk ansats
Tillvägagångssättet, för val av metodologisk ansats, är nära kopplat till studiens syfte (Eriksson &
Hultman, 2014; Trost, 2012) vilket för denna studie är att utvärdera om sponsring fungerar och kan
användas som ett verktyg för att motivera personal i mindre organisationer. Val av metodologisk
ansats har därmed utgått från det vedertagna begreppet att göra en utvärderande studie. För att
kunna besvara studiens syfte har val av ansats utgått från den teoretiska referensramen eftersom
teorierna används som förankring för att utvärdera om sponsring fungerar som verktyg för
motivation i mindre organisationer. Det gör att studien har influerats av en deduktiv ansats då
studien bygger på befintliga teorier (Eriksson & Hultman, 2014; Patel & Davidson, 2011). Fördelen
som bör lyftas fram är att det deduktiva arbetssättet inte tenderar att färgas av forskarens subjektiva
uppfattningar utan studien bygger, genom utgångspunkten i den teoretiska referensramen, på att
forskaren intagit en objektiv ställning (Patel & Davidson, 2011). Nackdelen med det deduktiva
arbetssättet är dock att det sällan upptäcks nya intressanta rön (ibid.). Om sponsring fungerar och
kan användas som ett verktyg för att motivera personalen i mindre organisationer illustrerar dock ett
fenomen som det inte föreligger djupa förklaringar till, vilket gör utvärderingen intressant i sig.
Utvärderingen har besvarats från en enkätundersökning (se avsnitt 3.3) i syfte att nå ut till många
respondenter vilket gör att studien tenderar att efterlikna en kvantitativ ansats. Studien ska dock inte
låsas in och beskrivas som en kvantitativ studie eftersom enkätens frågekonstruktion (se avsnitt
3.3.2) har eftersträvat att samla in rådata utefter vad respondenterna känner, tycker, värderar, etc.
vilket innebär att rådata som samlats in är kvalitativ i sin bemärkelse.

3.2 Subjektivt urval
För att göra studien genomförbar behövdes det genomföras ett urval eftersom, som Trost (2012)
skriver, att det råder en problematik att samla in rådata från en allt för stor mängd respondenter då
det medför en komplexitet. Med hänsyn till tids- och resursbrist, som är vanligt förekommande
begränsningar i kandidatuppsatser, ansågs det nödvändigt att genomföra ett urval. För att kunna
genomföra en utvärderande studie behövde urvalet uppfylla två kriterier för att vara relevanta
studieobjekt vilka var; studieobjekten ska aktivt sponsra diverse aktiviteter samt behövde
studieobjekten successivt involvera personalen i sponsringsaktiviteterna. Dessa kriterier bör
uppfyllas med hänsyn till teorin som säger att involvering i värdesatta aktiviteter främjar
personalens motivation. Varför inte studieobjekten behöver uppfylla kriteriet för värderingar är av
den anledningen att det föreligger en komplexitet att identifiera organisationer som tar hänsyn till
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personalens värderingar. Eftersom studieobjekten identifierats och valts med utgångspunkt från
kriterier indikeras det av ett subjektivt urval. Subjektivt urval bygger vidare på principen att
forskaren medvetet handplockar studieobjekt eftersom de, för studien, sitter på relevant information
vilket troligtvis ger mest värdefulla data för studien (Denscombe, 2014). För att kunna genomföra
en utvärderande studie behövdes därmed studieobjekten handplockats.
Tillvägagångssättet för att identifiera och handplocka studieobjekt uppmärksammades via två olika
lokal - och elitföreningar. Detta eftersom ett flertal organisationer, som sponsrar dessa
idrottsföreningar, successivt involverar sin personal i olika aktiviteter, genom att exempelvis ha
konferenser i arenan, förtärt mat i samband med match eller bara kollat på match tillsammans etc.
Efter att potentiella studieobjekt identifierats kontaktades respektive sponsringsansvarig i åtta
mindre organisationer varav sex av dessa motsvarade studiens kriterier samt var villiga att delta i
studien. Med hänsyn till studiens syfte ansågs det inte vara nödvändigt att ta hänsyn till
organisationernas bransch eftersom det är helheten av kategorin mindre organisationer som
studeras. Det kan dock tilläggas att några av organisationerna är verksamma inom
produktionsbranschen och vissa inom servicebranschen. Det som ska understrykas är att sex mindre
organisationer deltagit i studien varav organisationerna varierade i storlek avseende antalet anställda
där tre av organisationerna hade 4–15 anställda, två av organisationerna hade 16-27 anställda och en
organisation hade 28-39 anställda. Den mixade blandningen avseende studieobjektens storlek var
således gynnsamt för studien eftersom det gav möjligheten att täcka in kategorin mindre
organisationer.
3.2.1 Urvalets representativitet
Eftersom studiens urval har handplockats förhåller sig inte urvalet till det Denscombe (2014)
benämner som slumpmässigt urval. Problematiken med att inte genomföra ett slumpmässigt urval
ligger i att urvalet inte anses vara representativt i statistisk mening (Denscombe, 2014; Trost, 2012).
Det innebär att urvalet inte kan generaliseras till andra fall (Trost, 2012) vilket är en ofta
återkommande problematik i kandidatarbeten. Att kunna uttrycka sig bortom studiens urval kan
således betraktas vara problematiskt. För studien ansågs det däremot inte möjligt att genomföra ett
slumpmässigt urval då själva urvalsprocessen skulle bli allt för komplex med anledning att
studieobjekten skulle, för studien, tillhandahålla relevant information. Utifrån studiens urval kan
resultatet ändå ge en indikation om sponsring fungerar och kan användas som ett verktyg för att
motivera personalen i mindre organisationer.
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3.3 Enkät
Data har samlats in genom en enkätundersökning eftersom enkäter ger möjligheten att täcka ett brett
spektrum av respondenter (Eriksson & Hultman, 2014) vilket enligt Trost (2012) besvarar frågor
baserat på respondenternas uppfattningar, intressen, värderingar etc. vilket var en betydande faktor
till att kunna ringa in studiens syfte.
För att samla in data genomfördes en webbenkät som konstruerades i den internetbaserade
plattformen www.webbenkater.com. Genom en internetbaserad konstruktion kunde nytta dras av
såväl den kostnadseffektivitet som tidseffektivitet som webbenkäter medför då insamlad data
registrerades automatiskt i programmet som även konstruerade tabeller och diagram (Denscombe,
2014; Trost, 2012). Trost (2012) menar även att webbenkäter kan vara användbara vid
undersökningar då enkäten enkelt kan distribueras via e-postadresser. Genom att distribuera ut
enkäten via personalens e-postadresser hos studieobjekten var således det effektivaste sättet för att
samla in data. Det bör uppmärksammas att webbenkäter, men även enkäter i allmänhet, tenderar
risken att få låg svarsfrekvens (Trost, 2012). Studien gav emellertid en relativt hög svarsfrekvens
där tillvägagångssättet för datainsamlingen kan ha varit en faktor (se avsnitt 3.4).
3.3.1 Enkätfrågornas utformning
Frågorna 1-2, 5, 13 och 21-24 är konstruerade på sådant sätt som enligt Dencombe (2014) liknar
nominalskalor där det inte finns någon given ordning på värdena. Svarsalternativen på
enkätfrågorna 3-4, 6-12 och 14-18 är framställda som ordinalskalor där kategorierna är rangordnade
och det inte finns några givna intervall mellan svarsalternativen (Denscombe, 2014; Trost, 2012).
Här har respondenterna besvarat frågorna på en 4-gradig eller 5-gradig skala hur “väl” de
instämmer på påståendet. Slutligen har enkätfrågorna 19 och 20 utformats som öppna frågor.
Utifrån den olika uppbyggnadsstrukturen med olika svarsalternativ kunde det enligt Trost (2012)
erhållas ett genomgående intresse hos respondenterna vilket ökar trovärdigheten i respondenternas
svar då de svarar mer noggrant på varje fråga.
Frågorna har utformats med ett basalt språk för att undvika krångliga och värdeladdade ord,
negationer, långa formuleringar, etc. vilka Trost (2012) framhäver som brister i enkäter. Genom ett
tydligt och basalt språk minskas risken att frågor kan missuppfattas vilket också minskade risken för
ett eventuellt externt- och internt bortfall (se avsnitt 3.4). Genom den pilotstudien som genomfördes
(se avsnitt 3.3.3) ansåg testpersonerna att vissa frågor behövde omformuleras vilket reviderades.
Testpersonerna gav feedback där det ansågs att frågor som behandlade begrepp som motivation,
sponsring och involvering var svårtolkade och som därmed kunde missuppfattas. Utifrån det gavs
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det en kortare förklaring om begreppens innebörd i frågorna 1, 2, 9 och 10 i syfte att konstruera
lättförståeliga frågor och minska risken för att frågorna skulle kunna missuppfattas.
Motivation är i teorin ett brett begrepp vilket, som tidigare anförts, handlar om känslor. Därmed
behövdes begreppet brytas ned så att frågorna blev mer lättförståeliga och konkreta för
respondenterna. Frågorna 9, 10, 14 och 15 besvarar således om hur engagerad och inspirerad
respondenterna känner sig, samt besvarar fråga 16 hur energisk respondenten känner sig. Dessa är
underliggande begrepp och svarar till om motivationen hos personalen påverkas till följd av
sponsring. I frågorna 12, 13, 14 och 15 blev respondenterna underrättade att svara utefter deras
attityder där frågan är ställd utifrån orden betydelsefullt och intressant. Dessa frågor ingår i
begreppet värderingar då de är ställda utefter individens attityder.
I alla enkätformulär råder det olika argument i huruvida bakgrundsfrågor ska placeras. Trots det
menar såväl Trost (2012) och Hagevi & Viscovi (2016) att bakgrundsfrågor ställs i slutet av ett
enkätformulär av den anledningen att de är tråkiga och inte kräver engagemang från respondenten.
Det är troligt att ett enkätformulär som inleds av bakgrundsfrågor “värmer” upp respondenten men
av den anledningen att bakgrundsfrågor inte kräver ett större engagemang valdes det ändock att
placera de i slutet av enkäten. Genom detta erhålls ett större engagemang för studiens väsentliga
frågor vilket kan ha underlättat datainsamlingen då det är troligt att respondenterna svarat mer
noggrant.
3.3.2 Enkätfrågorna
Frågorna 1 och 2 ställdes för att leda in respondenterna i vad enkäten kommer handla om och få
svar på hur viktigt motivation samt sponsring är för personalen. Dessa frågor ställdes med syfte att
skapa ett intresse för att fortsätta svara på enkäten.
Frågorna 3-5 och7-8 ställdes för att ta reda på om det existerar en fungerande
tvåvägskommunikation med fokus på sponsring. Genom det kunde det erhållas en bild av
arbetsgivarens kommunikation till personalen samt om personalens värderingar kommer till uttryck
och därmed tillåts påverka beslut kring sponsringen. Fråga 3 besvarar i vilken utsträckning
respondenterna har kännedom om vad deras arbetsgivare sponsrar. Frågorna 4 och 5 besvarar om
arbetsgivaren underrättar respondenterna om sponsringen och hur kommunikationen sker. Om
arbetsgivaren informerar vilka mål företaget har med sponsringen besvaras i fråga 8. Fråga 7
ställdes i syfte att ta reda på om respondenterna får påverka företagets beslut om sponsringen.
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Enkäten utformades med en del frågor rörande vad personalen värdesätter. Huruvida företagets
sponsring stämmer överens med personalens värderingar ställdes i fråga 11. För att se vad
personalen värdesätter högst respektive minst blev respondenterna ombedda i fråga 12 att rangordna
kategorier om vad de anser är av betydelse i deras liv. Vidare fick respondenterna i fråga 13
möjlighet att välja bland flera kategorier om vilka aktiviteter de tycker är betydelsefullt att sponsra.
Frågorna 12 och 13 har därav operationaliserats utifrån respondenternas värderingar där
respondenterna blev ombedda att besvara frågorna utefter deras attityder vilka är ställda utifrån hur
betydelsefullt de tycker.
Enkäten innehöll även frågor gällande om sponsring fungerar som verktyg för att motivera
personalen. Inledningsvis ställdes fråga 6 som avsåg att ta reda på i vilken utsträckning personalen
tillåts involveras i sponsringen genom att få delta i olika sponsrade aktiviteter. Fråga 9 och 10
ställdes i syfte att besvara om involvering i företagets sponsringsaktiviteter gör att respondenterna
känner sig engagerade och inspirerade i arbetet. Det ska observeras att dessa frågor har
operationaliserats och besvarar om respondenterna känner sig motiverade i arbetet vid involvering i
företagets sponsringsaktiviteter. Frågorna 14 och 15 ställdes i syfte att ta reda på om det generellt
finns sponsringsaktiviteter som vid involvering skulle kunna skapa motivation hos personalen, alltså
om respondenterna skulle känna sig motiverade i arbetet om sponsringsaktiviteterna ligger i linje
med deras intressen. Även i dessa två frågor har motivation operationaliserats vilka respondenterna
angett om de känner sig engagerade och inspirerade i arbetet. Det ska även observeras att
respondenterna besvarat frågorna utifrån deras värderingar avseende om sponsringsaktiviteterna är
intressanta. Fråga 16 besvarar om respondenterna känner energi och inspiration i arbetet vid
involvering i företagets sponsringsaktiviteter vilket svarar på om personalen känner motivation.
Fråga 16 innefattar även om respondenterna känner stolthet, meningsfullhet och gemenskap i
arbetet, vid involvering i organisationens sponsringsaktiviteter. Dessa känslor har operationaliserats
utifrån motivation vilket i teorin skulle kunna innebära att personalen känner sig motiverade i
arbetet. Fråga 18 delar syfte med fråga 16, om respondenterna upplever att företagets sponsring
tillfredsställer personliga målsättningar, vilket också i teorin skulle kunna främja motivation hos
personalen.
För att inte gå miste om eventuell information avrundades enkäten med två öppna frågor (frågorna
19 och 20) där respondenterna fick chansen att uttrycka sina övriga åsikter om arbetsgivarens
sponsring samt hur deras motivation påverkas av företagets sponsring. Avslutningsvis fick
respondenterna besvara på fyra olika bakgrundsfrågor (frågorna 21-24) vilka ställdes för framtida
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syfte om det skulle visa sig vara betydelsefulla vid exempelvis jämförelser med andra studier.
Frågorna har därför inte behandlats vidare i resultatet och analysen.
Fråga 17 har i efterhand visat sig vara irrelevant för studien eftersom den inte faller in som en
operationalisering utifrån den teoretiska referensramen och frågan har därför inte behandlats vidare
i resultatet och analysen.
3.3.3 Pilotstudie
Innan enkätformuläret distribuerades till studiens urvalsgrupp ansågs det vara nödvändigt att testa
enkäten genom en pilotstudie för att identifiera eventuella brister. Hagevi & Viscovi (2016)
argumenterar för att genomföra en pilotstudie då det sällan förekommer färdigkonstruerade
enkätformulär som inte behöver kritiseras. Kritiken kan således gynna studien genom att
testpersonerna frambringar värdefull feedback vad gäller till exempel frågorna, struktur, formalia
etc. (ibid.). En pilotstudie är alltså något som genomförts i samband med denna studie eftersom, när
enkätformulären väl distribuerades fanns inget utrymme för revideringar eller omarbetningar
(Hagevi & Viscovi, 2016). Enkäten skickades därför ut till 8 individer utan djupare kunskap i ämnet
för att erhålla feedback angående formulärets utformning och innehåll. Testpersonerna gav
feedback gällande struktur och formalia vilket reviderades i syfte att kunna motivera för studiens
tillförlitlighet. Testpersonerna ansåg det även vara nödvändigt med en kortare förklaring till
svårtolkade begrepp vilka var motivation, sponsring och involvering.

3.4 Datainsamling
I de sex organisationer som medverkade i studien distribuerades enkäten, via mejl, till respektive
sponsringsansvarig i varje organisation som sedan vidarebefordrade enkäten till övriga anställda. I
slutändan innebar det att totalt 95 personer erhöll möjlighet att besvara enkäten. Den svårighet i att
finna företag, som skulle uppfylla de tidigare nämnda kriterierna samt den begränsade tiden att
identifiera aktörer som var villiga att delta, resulterade till det begränsade antalet respondenter.
Under de tre dagarna som enkäten låg ute till förfogande samlades totalt 52 ifyllda enkäter in5. Det
externa bortfallet av respondenter, som av okänd anledningen inte genomfört enkäten, uppgick
därmed till 43 personer. Det gav studien en svarsfrekvens på 55 % och anledningen till att så pass
stor del av urvalet svarade på enkäten kan delvis ha berott på kontakten med respektive
sponsringsansvarig i varje organisation som vidarebefordrade enkäten till övrig personal.
5

Givet skillnaderna hos de olika studieobjekten vad gäller storlek och antal anställda medför givetvis att fler
ifyllda enkäter erhållits från de organisationer med fler antal anställda och således har färre svar erhållits från
de organisationer med färre anställda.
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Tillvägagångssättet kan ha underlättat för datainsamlingen av anledning att uppmuntran att delta,
från en högt uppsatt i den egna organisationen, bör ha kraftigare påverkan på personalens vilja att
delta än ett mejl från utomstående studenter. Genom att distribuera enkäten på det här sättet kan
alltså ha reducerat problematiken i en alltför låg svarsfrekvens.
Det bör uppmärksammas att ett fåtal respondenter, av okända anledningar, inte besvara alla frågor i
enkätformuläret. Det är något som tagits till hänsyn i bearbetningen av data (se avsnitt 3.5), det ska
dock belysas att alla de enkäter som skickats in har behandlats i det redovisade resultatet samt
analysen.

3.5 Bearbetning av data
Insamlad data har bearbetats och analyserats med hänsyn till teorin som presenterats inom ramen
för studien. Det innebär att analysen influerats av att vara uppdelad i två steg. I det första steget har
insamlad data bearbetats i förhållande till om sponsring fungerar som verktyg för motivation. I
analysens andra steg har insamlad data bearbetats med utgångspunkt att sponsring som verktyg för
motivation företer sig fungera som ett bättre verktyg i mindre organisationer6.
Insamlad data har bearbetats utifrån procenttal, diagram och tabeller för att identifiera antal
svarande vid varje svarsalternativ på respektive fråga vilket Trost (2012) menar ger en
lättöverskådlig bild av frekvensfördelningen, i syfte att kunna analysera och tolka insamlad data.
Enkätfrågorna som besvarats på ordinalskalor, där kategorierna är rangordnade och därför kan
uttryckas som “mer eller mindre” (Denscombe, 2014; Trost, 2012), har bearbetats genom att
tillskriva “värden” på svarsalternativen. Enkätfrågorna som besvarats på 4-gradig skala har
svarsalternativen “Mycket väl” och “Ganska väl” tillskrivits som positiva värden medan “Inte
särskilt väl” och “Inte alls” har tillskrivits som negativa värden. I de enkätfrågor som besvarats på
5-gradig skala har svarsalternativen 4-5 tillskrivits och bearbetats som positiva värden medan 1-3
har betraktats som negativa värden. Anledningen till att även alternativ 3 bearbetats som negativt är
av anledning att svarsalternativet kan betraktas som ett icke ställningstagande. Svarsalternativ 3 kan
därmed inte anses vara ett tillräckligt starkt positivt ställningstagande vilket därmed behövde
behandlas med viss försiktighet.

6

Med hänsyn till de förutsättningar som Kahn (2012) indikerar på samt de resultat och slutsatser som Robbins
& Hansson (2015) studie för fram (se avsnitt 2.4.2) tar denna del av analysen sin utgångspunkt i att sponsring
som verktyg för motivation fungerar bättre i mindre organisationer jämfört med större organisationer. För att
se om förutsättningarna stämmer har en viss jämförelse gjorts med studien av Robbins & Hansson (2015).
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Anledningen till varför insamlad data tillskrivits positiva och negativa värden var för den skull att
underlätta bearbetningen av insamlad data ur ett helhetsperspektiv i syfte för att ge en tillförlitlig
bild om sponsring fungerar som motivationsverktyg. De tillskrivna värdena underlättade även för
att studera likheter och olikheter mellan vissa frågor vilket också var ett sätt som insamlad data
bearbetades på. Det vill säga, genom att tillskriva värden som positiva och negativa erhölls
möjligheten att studera om det fanns några likheter eller olikheter mellan huruvida respondenterna
svarade mellan vissa frågor. Den internetbaserade plattformen erbjöd möjlighet till filtreringen av
svar vilket användes för att identifiera likheter och olikheter mellan hur respondenterna svarat
mellan olika frågor. Genom att exempelvis filtrera ut de som svarat positivt på fråga 11
identifierades deras svar i fråga 9 och 10 för att lokalisera ifall motivationen främjas hos de som
värdesätter organisationens sponsrade aktiviteter. Filtreringsfunktionen medförde även möjligheten
att utesluta det interna bortfallet vid analys mellan olika frågor. Det innebar att de ofullständiga
enkäterna filtrerades bort vid analys av likheter och olikheter mellan hur respondenternas besvarat
enkätfrågorna. Därför behandlar den delen av analysen endast de enkäter som är kompletta.

3.6 Studiens trovärdighet
För att kunna uttrycka studien som trovärdig bör två kriterier tas i beaktning, validitet och
reliabilitet (Bjereld, Demker & Hinnfors., 2009; Denscombe, 2014; Patel & Davidson, 2011).
Validitet beskriver Bjereld et al. (2009) och Denscombe (2014) som studiens giltighet vilken anses
vara god om studien undersöker det som avses att undersökas. Reliabilitet handlar om hur
undersökningen genomförs och om studien är utsatt för slumpinflytelser (Patel & Davidson, 2011).
Studien uppnår hög reliabilitet om den är utförd på sådant sätt som gör att studien skulle kunna
upprepas vid ett senare tillfälle utan att för den skull få ett förvrängt resultat (Bjereld et al., 2009;
Denscombe, 2014).
3.6.1 Validitet
För att säkerhetsställa och uttrycka studien som valid/giltig har operationaliseringen av enkätens
frågor utgått från teoretiska begrepp och resonemang inom ramen för detta arbete vilket (Bryman,
1997) menar är en väsentlig del för att kunna uttrycka studien som giltig. För att ytterligare påverka
studiens validitet gavs det beskrivningar i anslutning till svårtolkade begrepp i enkäten. Det kan ha
underlättat för respondenterna att besvara enkätfrågorna så som de var tilltänkta att uppfattas vilket
frambringades av pilotstudien. Något som bör uppmärksammas är dock att ett slumpmässigt urval
inte genomförts vilket innebär att studien influerats av en svårighet att generaliseras. Genom
studiens utvärderande syfte var det således nödvändigt att handplocka studieobjekt för att kunna
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säkerhetsställa att rätt data samlades in och därmed kunna uttrycka studien som valid/giltig. Studien
bör därav kunna ge en indikation på om sponsring fungerar som verktyg för motivation i mindre
organisationer.
Det är även nämnvärt att studieobjekt vilka har som målsättning att med sponsring påverka
personalens motivation vore lämpade för en utvärderande studie. Varför sådana organisationer vore
lämpade är av anledning att det kan förutsättas att arbetsledningen i dessa företag arbetar med
kriterierna om värderingar, sponsring och involvering för att främja motivation genom sponsring.
Eftersom organisationer inte vanligtvis har målsättning att påverka personalens motivation genom
sponsring, vilket även är svåråtkomlig information för allmänheten, förelåg det en problematik i att
identifiera mindre organisationer vilka möter alla krav. Därav ansågs det att mindre organisationer
som uppfyller kriterierna om att aktivt sponsra samt involvera personalen i sponsringsaktiviteterna
som mer lättåtkomliga att identifiera. Det bör dock understrykas att, kriterierna studien utgår ifrån,
opererar i linje med att organisationerna har som målsättning att påverka personalens motivation
genom sponsring. Det eftersom dessa kriterier är förutsättningar för att personalens motivation
överhuvudtaget ska kunna påverkas till en följd av organisationers sponsring. Förfarandet om att
studien inte tagit hänsyn till kriteriet om värderingar är värt att nämna men det är ingenting som bör
haft inflytande för studiens utfall eftersom värderingar ändå existerar hos all personal.
3.6.2 Reliabilitet
För att upprätthålla en hög reliabilitet behöver studien förberedas väl där strukturering och
formulering av enkätfrågorna är en viktig del (Trost, 2012). För att abdikera bort från en otydlig och
dåligt strukturerad enkät lades därför en betydande del av tiden i denna process. I kombination med
pilotundersökningen som genomfördes kunde det utformas en utförlig enkät och därmed
tillförlitligare studie. Något som bör uppmärksammas är att det i efterhand identifierats en miss
eftersom enkätformuläret bör ha innehållit en fråga för att säkerställa att enkäten genomförts av
personal i alla sex organisationer. Dock, med tanke på svaren och kontakten som funnits med en
sponsringsansvarig i varje organisation, finns det ingenting som tyder på att någon organisation ska
ha utelämnat svar och är därför inget som bör ha påverkat utfallet för studien.
Det kan tänkas att enkätfrågorna med den 5-gradiga skalan haft en viss inverkan på studiens
tillförlitlighet, detta eftersom alternativ 3 kan uppfattas som ett icke ställningstagande vilket till viss
del kan ha påverkat analysen av resultatet. Det kan diskuteras att, eftersom endast alternativ 5 och 4
tillskrevs “positiva värden” ger alternativ 3 en relativt stor påverkan på det “negativa” resultatet.
Anledningen till att svarsalternativ 3 ändå var tillgängligt i dessa enkätfrågor var för den skull att
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inte tvinga respondenterna till ett ställningstagande vilket skulle kunna gett ett missvisande resultat i
sig. Det ansågs därför mer befogat att använda ett neutralt alternativ i studien för att sedan behandla
resultatet försiktigt genom att betrakta 3 som negativt.

20

4. Empiri
Resultatet för undersökningen är direkt framtagen ur de genomförda enkäterna. Resultatet återfinns
i det bifogade dokumentet i bilaga 2 där resultatet är sammanställt innehållande diagram och
tabeller kopplade till varje enkätfråga. Nedanstående kapitel ämnar att redogöra för
undersökningens resultat som helhet där resultatet beskrivs som att respondenterna antingen är
positivt inställda eller negativt inställda på frågan. I vissa enkätfrågor har diagram och tabeller tagits
med i syfte att demonstrera att dessa frågor var av utmärkande betydelse för studien vilket ansågs
behöva tydliggöras.

4.1 Resultat
De första två frågorna, som behandlade huruvida respondenterna tycker att motivation i arbetet är
viktigt samt om de tycker det är viktigt att deras arbetsgivare sponsrar fick stort övervägande “Ja”.
Alla 52 respondenter känner att motivation i arbetet är viktigt respektive 47 tycker det är viktigt att
deras arbetsgivare sponsrar någonting. Enbart 3 anser att sponsring inte är viktigt medan 2 är
osäker.
Gällande om respondenterna har kännedom om och hur de erhåller kännedom om deras
arbetsgivares sponsring ställdes två frågor. Hur väl respondenterna känner sig medvetna om vilka
aktiviteter deras arbetsgivare sponsrar svarade 44 positivt att de känner sig medvetna och 8 känner
sig inte medvetna. Hur väl respondenterna känner att deras arbetsgivare informerar personalen om
sponsringen känner sig 42 informerade medan 9 inte känner sig informerade. 33 respondenter
känner sig även informerade om företagets målsättning med sponsring medan 19 inte känner sig
informerade. Informationen erhåller respondenterna främst genom möten och anordnade aktiviteter
följt av samtal med kollegor och nyhetsbrev.
I frågan huruvida respondenterna engageras i sponsringen genom att arbetsgivarna uppmuntrar till
att delta i aktiviteter kring sponsring svarade 33 respondenter positivt i att de uppmuntras till
deltagande. 19 respondenter svarade negativt och uppmuntras således inte av arbetsgivarna till att
delta i sponsringsaktiviteterna. I vilken utsträckning arbetsgivarna låter de anställda påverka beslut
om organisationernas sponsring anser 20 respondenter att de tillåts påverka besluten samtidigt som
31 anser att de inte tillåts, 1 respondent valde att inte svara på frågan (se diagram 1).
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I frågorna som berörde om involvering i företagets sponsrade aktiviteter skapar motivation ställde
sig majoriteten positiva. 28 respondenter medger att involvering i aktiviteterna skapar känslor av
engagemang medan 24 intog en mer negativ inställning till det (se diagram 2). Huruvida
involveringen i aktiviteterna medför inspirerande känslor kan åskådas i diagram 3 där 32
respondenter anger att de känner sig inspirerade i arbetet då de involveras i sponsringsaktiviteterna,
19 respondenter känner emellertid att involveringen i aktiviteterna inte medför inspirerande känslor.
Av okänd anledningen valde 1 respondent här att utelämna svar.
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Respondenterna fick i en fråga rangordna 5 kategorier gällande hur betydelsefulla de kategorierna
är i deras liv just nu. Majoriteten var eniga om att familj och umgänge var mest betydande följt av
fritidsaktiviteter och arbete. Samhällsengagemang var i sig lågt betydelsefullt, dock rangordnade
respondenterna att religion var minst betydelsefullt. I frågan om respondenterna anser att
arbetsgivarnas sponsring överensstämmer med deras värderingar är 32 positiva och medger att
värderingarna överensstämmer med sponsringen. 20 respondenter antog en negativ ställning till
frågan (se diagram 4). Inte föga överraskande var det idrott som respondenterna värderade mest
följt av ungdomsverksamhet, välgörenhet och kultur. 1 respondent tyckte att sponsring inte är
nödvändigt.
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I enkäten ställdes ytterligare två frågor kopplat till de motiverande känslorna av engagemang och
inspiration. Om sponsringsaktiviteterna är, för personalen, intressanta känner 31 respondenter att
deras engagemang ökar positivt i arbetet. 21 respondenter antog emellertid en negativ ställning till
frågan och därmed anser att de inte skulle känna sig engagerade i arbetet (se diagram 5). I den
andra frågan var respondenternas inställning någorlunda homogena (se diagram 6). 26 respondenter
är positiva och känner, om de sponsringsaktiviteterna är intressanta, inspiration i arbetet medan 25
var mer negativa till att uppleva några inspirerade känslor. En respondent valde att utelämna svar i
denna fråga.

Med anledning av att involvering i sponsringsaktiviteter kan medföra att personalen känner andra
känslor, vilka kan främja motivationskänslor, ställdes det två frågor med koppling till detta. 32
respondenter är negativt inställda till att deras arbetsgivares sponsring kan tillfredsställa deras
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personliga målsättningar medan 20 respondenter är positiva och anser att sponsringen kan
tillfredsställa deras personliga målsättningar. Generellt anser respondenterna vidare att involvering i
sponsringsaktiviter väcker känslor (se diagram 7). Mest utmärkande är att involvering i
sponsringsaktiviterna gör att personalen känner en stolthet medan minst utmärkande är att sponsring
medför att personalen känner samarbetsvilja med kollegor. 17 respondenter ställer sig positiva till
och känner sig energiska vid en involvering i sponsringsaktiviteterna.
Diagram 7: Då jag får involvera mig i företagets sponsrade aktiviteter känner jag...
Antal deltagare: 52

Avslutningsvis öppnades det upp för egna tankar och reflektioner där respondenterna kunde
beskriva hur deras motivation påverkas av arbetsgivarens sponsring samt om det förelåg några
övriga åsikter. De öppna frågorna gav en bra svarsfrekvens där totalt 13 svarade på hur
motivationen påverkas. Där angav en respondent exempelvis “jag blir engagerad och motiverad i
mitt arbete eftersom jag känner att företaget har ett hjärta när de engagerar sig i sponsring och
välgörenhet”. En annan respondent angav emellertid “motivationen påverkas inte speciellt mycket.
Det är andra detaljer i mitt arbete som avgör om min motivation är hög eller låg”.
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5. Analys
5.1 Fungerar sponsring som verktyg för motivation
Det kan utifrån resultatet indikeras att det finns aktiviteter som skulle kunna påverka personalens
motivation. Respondenterna gav nämligen ett resultat som kan tolkas som positivt i frågorna
rörande om deras arbetsgivare sponsrar aktiviteter som intresserar dem så skulle de känna sig
inspirerade och engagerade att agera i arbetet. Attityden om att aktiviteten är intressant betyder i det
här sammanhanget att det är en värdering hos personalen (Parks & Guay, 2009). Det innebär alltså
att det generellt existerar sponsringsaktiviteter som personalen värdesätter och skulle kunna
motiveras av. I sammanhanget skulle en involvering i sponsringsaktiviteterna kunna främja en
motiverad personal (Gagné & Deci, 2005; Khan & Stanton, 2010; Ryan & Deci, 2000). Det bör
emellertid understrykas att respondenterna inte var helt eniga i sitt ställningstagande, men resultatet
visar dock på en indikation att sponsring kan fungera som ett verktyg för att motivera personalen.
Det ligger därav i linje med det tidigare teorier menar, att sponsring kan fungera som ett verktyg för
att motivera personalen (Cliffe & Motion, 2004; Farrelly & Greyser, 2012; Grimes & Meenaghan,
1998; Khan & Stanton, 2010; Zinger & O´Reilly, 2010). Det verkar således finnas ett värde för
organisationer att använda sponsring som verktyg för att motivera personalen i arbetet. Dock är det
viktigt att återigen poängtera för förutsättningen att organisationerna använder sponsringen på “rätt”
sätt så att personalen involveras i sponsringsaktiviteter som de värdesätter (Khan & Stanton, 2010).

5.2 Motivation genom sponsring i mindre organisationer
5.2.1 Värderingar
Parks & Guay (2009) menar att värderingar kommer till uttryck i sociala sammanhang som enligt
Latham & Pinder (2005) framträder muntligt. För att kunna sponsra det personalen värdesätter är
det därför viktigt med en fungerande tvåvägskommunikation mellan arbetsledningen och
personalen. Av resultatet att döma har företagen i stor utsträckning lyckats förmedla och
kommunicera sponsringen. Dock svarar endast en minoritet av personalen att de tillåts påverka
beslut kring organisationens sponsring och dessa medger även att de värdesätter
sponsringsaktiviteterna. Alltså lyckas inte företagen upprätthålla en fungerande
tvåvägskommunikation med all personal. Att inte en större del av personalen får påverka beslut om
sponsringen kan således innebära att deras värderingar förblir oupptäckta. Majoriteten av
personalen som inte tillåts påverka beslut kring sponsring anser även att organisationernas
sponsring inte stämmer överens med deras värderingar. Vad resultatet därmed visar är att när det
inte existerar en fungerande tvåvägskommunikation stämmer inte organisationernas sponsring
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överens med personalens värderingar i någon större utsträckning. Risken med det kan således
innebära att företagen sponsrar aktiviteter som för personalen är omotiverade.
Enligt Parks & Guay (2009) har människan många värderingar som är olika kraftfulla i sin karaktär.
Det som värderas högst av människan skapar i sin tur högst motivation (Deci & Ryan, 2000).
Respondenterna värdesätter att organisationerna sponsrar idrott- och ungdomsverksamhet vilket då
bör vara det bästa sponsringsalternativet för att motivera personalen. Eftersom samtliga studieobjekt
sponsrar idrottslig verksamhet motsvarar det vad personalen värdesätter att organisationerna
sponsrar. Respondenterna är mycket eniga om att familj & umgänge, följt av fritidsaktiviteter samt
arbete, är det som är mest betydelsefullt i deras liv vilket innebär att det värderas högst. Även om
respondenterna i viss mån värderar samhällsengagemang7 ger alltså inte detta högst grad av
motivation eftersom det finns annat som värderas högre. Att enbart involvera personalen i sådana
sponsringsaktiviteter genererar alltså inte högst motivation hos personalen. Eftersom personalen
tycker att det är mest betydelsefullt att sponsra idrott och ungdomsverksamhet samt angivit att
familj & umgänge värdesätts högst i livet innebär det att en involvering i exempelvis sponsrade
idrottsaktiviteter med koppling till familj och umgänge främjar högst motivation (Deci & Ryan,
2000). Ett exempel skulle kunna vara att involvera personalen i en sponsrad idrottsaktivitet där de
känner stark gemenskap med kollegor. Upplevda känslor av gemenskap skulle enligt Obicci (2015)
kunna leda till att personalen känner sig motiverade i arbetet.
5.2.2 Fungerar sponsring som motivationsverktyg i mindre organisationer
Majoriteten av respondenterna känner att organisationernas sponsring väcker motiverande känslor
av engagemang och inspiration då de får involvera sig i sponsringsaktiviteterna. Resultatet visar
även att sponsringen väckt energiska känslor från en involvering från företagens
sponsringsaktiviteter. Eftersom organisationernas sponsring väckt dessa känslor har motivation
främjats hos personalen (Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000). Företagen har även, till viss
del, väckt en del känslor av stolthet, meningsfullhet och gemenskap vilket enligt Obicci (2015)
skulle kunna medföra motiverande känslor. Sponsringen har dock inte tillfredsställt personalens
personliga målsättningar i stor utsträckning vilket, enligt Ryan & Deci (2000), därmed inte bör ha
väckt höga motivationskänslor. Även om det inte i sig var tydligt så illustrerar resultatet på en
indikation om att organisationerna väckt motivation hos en stor del av personalen genom sponsring.

7

En organisations sponsring kan generellt ses som ett samhällsengagemang där sponsorn exempelvis
tillhandahåller resurser till den sponsrade parten (Larsson von Garaguly, 2016).
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Sponsring som verktyg för motivation har dock inte fungerat på all personal i mindre
organisationer. Detta eftersom respondenter angivit att sponsringen inte väcker större grader av de
motiverande känslorna av engagemang, inspiration och energi från en involvering. Det beror på att
organisationerna inte sponsrar aktiviteter som personalen värdesätter eller att personalen inte blir
tillräckligt involverade i aktiviteterna (Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000). Det
organisationerna riskerar med det är enbart att personalen blir omotiverade i arbetet (Ryan & Deci,
2000). Det bör dock belysas att det inte behöver innebära att denna del av personalen verkligen
känner sig omotiverad i arbetet. En respondent uttryckte exempelvis “motivationen påverkas inte
speciellt mycket. Det är andra detaljer i mitt arbete som avgör om min motivation är hög eller låg”.
Med allt sagt verkar sponsring kunna fungera som ett verktyg hos mindre organisationer då det
väckt motiverande känslor hos delar av personalen. Företag som önskar använda verktyget bör, i
syfte att främja högst motiverad personal, sponsra idrottslig aktivitet och koppla sponsringen till
personalens familj och umgänge. Resultatet visar på att organisationerna inte lyckats med detta till
fullo eftersom hög motivation inte lyckats främjats. Sammanfattningsvis har inte företagen lyckats
främja motivation genom sponsring hos all personal i mindre organisationer. Det behövs i sådant
fall en tydligare sponsring som tilltalar personalens värderingar samt att personalen tillåts
involveras i större utsträckning. Något som bör understrykas är att sponsringen faktiskt fungerar
som ett verktyg för motivation hos mindre organisationer. Genom att sponsring är ett flexibelt
verktyg (Farrelly & Greyser, 2012) kan mindre organisationer, om de använder det på “rätt”,
påverka såväl personalens motivation men även påverka organisationens externa målsättningar.
Sponsring som verktyg är således ett unikt verktyg i sin bemärkelse vilket organisationer bör beakta
då användningen kan effektivisera hela verksamheten.

5.3 Mindre vs större organisationer
5.3.1 Värderingar
Genom att arbetsledningen vanligtvis opererar närmare sin personal i mindre organisationer skapar
enligt Khan (2012) och Latham & Pinder (2005) goda förutsättningar för att personalens
värderingar får komma till uttryck. Studiens resultat indikerar däremot att personalens värderingar
inte kommer till uttryck i särskilt hög utsträckning i mindre organisationer. Respondenterna ställer
sig relativt negativa till att de får påverka beslut om sponsringen där ungefär hälften av
respondenterna är negativa till att företagens nuvarande sponsring stämmer överens med
personalens värderingar. Arbetsledningen i de mindre organisationerna har av resultatet att döma
inte lyckats skapa en fungerande tvåvägskommunikation vilket kan vara anledningen till att
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respondenterna ställer sig negativa till att sponsringen inte stämmer överens med deras värderingar i
stor utsträckning. I förhållande till om förfarandet fungerar bättre i mindre organisationer jämförs
med Robbins & Hansson (2015) studie. Resultatet från den studien är något tydligare i att
organisationernas nuvarande sponsring stämmer överens med personalens värderingar. Dock visar
utfallet att personalen får påverka beslut i väldigt låg utsträckning. Det som kan sägas utifrån denna
enkla jämförelse är att de mindre organisationerna inte lyckats ta vara på fördelen att sponsra
aktiviteter som personalen värdesätter.
Något som kan haft ett infall vid denna jämförelse är att den stora organisationen hade som
målsättning att motivera personalen genom sponsringen där det då kan förutsättas att de arbetat med
att sponsra det personalen värdesätter i högre utsträckning. Denna jämförande del bör därför beaktas
med viss försiktighet.
5.3.2 Involvering
Khan (2012) hävdar att mindre organisationer bör uppleva det fördelaktigt att involvera större del
av personalen i de sponsrade aktiviteterna vilket de lyckats göra utifrån denna jämförelse.
Personalen i de mindre organisationerna tillåts i stor utsträckning involveras i
sponsringsaktiviteterna medan personalen i den stora organisationen inte tillåts att involveras i lika
hög utsträckning (Robbins & Hansson (2015). Det kan rimligtvis bero på svårigheten att involvera
samtlig personal i en stor organisation. Fördelen som Khan (2012) hävdar för stämmer alltså
överens med utfallet för jämförelsen där mindre organisationer involverat personalen i större
omfattning.
5.3.3 Motivation
Majoriteten av personalen i de mindre organisationerna anser att motivation främjats medan ungefär
hälften av personalen från den stora organisationen anser att motivation främjats. Resultatet från
jämförelsen indikerar att de mindre organisationerna, i något större utsträckning, skapat motivation
och motiverande känslor hos personalen. Av jämförelsen är det tydligt att involveringsfördelen haft
en viss inverkan på utfallet. Resultatet från jämförelsen ligger därmed i linje med det Khan (2012)
hävdar att sponsring som verktyg för motivation fungerar bättre i mindre organisationer. Genom
denna jämförelse som gjorts verkar det, i det generella perspektivet, föreligga en svårighet att
motivera all personal genom sponsring, oavsett storlek på organisationerna.
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6. Slutsats och avslutande diskussion
6.1 Slutsats
Syftet med studien var att utvärdera om sponsring fungerar och kan användas som ett verktyg för att
motivera personal i mindre organisationer. En övergripande slutsats är att tidigare teorier kan
bekräftas där studiens resultat påvisar att sponsring kan fungera som ett verktyg för att motivera
personal i arbetet. Resultatet är emellertid inte helt övertygande utan påvisar enbart en indikation på
att så är fallet. Med studiens resultat har det utvärderats att det i den specifika kategorin om mindre
organisationer är tillämpbart att använda sponsring som verktyg för att skapa motivation i arbetet
hos personalen. Utvärderingen, och för studien en betonad slutsats, visar därmed på en indikation
att sponsring fungerar som verktyg för att motivera personalen i arbetet hos mindre organisationer.
Resultatet visar dock att sponsringsverktyget inte fungerat på all personal i mindre organisationer.
Delvis beror det på att vissa i personalen inte blir tillräckligt involverade i sponsringsaktiviteterna.
En annan anledning är att personalens värderingar inte kommer till uttryck eftersom de inte får
påverka beslut kring sponsringen. När det finns en fungerande tvåvägskommunikation och
personalens värderingar kommer till uttryck genom att få påverka beslut kring sponsring, främjas
motivation i större utsträckning från involvering i sponsringsaktiviteterna, vilket är något mindre
organisationer bör ta fasta på.
En slutsats som vore besynnerlig att inte uppmärksamma är den att mindre organisationer skulle
kunna utvinna hög motivation genom att involvera personalen i idrottsliga sponsringsaktiviteter
med koppling till familj och umgänge. Detta eftersom det värderas högst i personalens liv vilket inte
var förvånansvärt i sig. Att influera sponsringen med koppling till personalens familj och umgänge
kan därmed ses som ett vettigt tillvägagångssätt för att främja en hög motiverad personal i arbetet.
Återigen ska det uppmärksammas att en fungerande tvåvägskommunikation bör eftersträvas men
studiens resultat indikerar på att det är i den här riktningen organisationerna ska sponsra.
Studien har även delvis kunnat bekräfta Khan (2012) teoretiska resonemang utifrån jämförelsen
med Robbins & Hansson (2015) studie vilket resulterat i utfallet som Khan (2012) menar, att
sponsring som verktyg för motivation fungerar bättre i mindre organisationer jämfört med större
organisationer. Detta utfall ska dock inte uppmärksammas alltför stort men en indikation om
förfarandet anses vara befogat att göra.
Utifrån den slutsats som kunnat göras, att sponsring fungerar som ett verktyg för motivation i
mindre organisationer, finns det ett värde för mindre organisationer att använda verktyget.
Samtidigt är sponsring, i teorin, flexibelt vilket gör verktyget unikt i sig. Flexibiliteten öppnar
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därför upp för organisationerna att inte bara kunna påverka personalens motivation utan
sponsringen kan även påverka mindre organisationers övriga målsättningar, exempelvis öka
varumärkeskännedomen. Genom det bidrag denna studie lämnar efter sig vill vi skribenter
uppmärksamma att sponsring har möjligheten att kunna bli en gemensam angelägenhet i mindre
organisationer, såväl för personalens motivation men även för organisationernas övriga
målsättningar. Det är inte något som andra motivationsverktyg är utmärkta för att kunna göra.

6.2 Avslutande diskussion och implikationer
Under uppsatsskrivandet har tankegångarna rörande sponsringens relevans till ökad motivation
florerat och cirkulerat i omgångar. Tidigare studier inom ämnesområdet är eniga om att sponsring
fungerar som ett verktyg för att motivera personalen (Cliffe & Motion, 2004; Farrelly & Greyser,
2012; Grimes & Meenaghan, 1998; Khan & Stanton, 2010; Zinger & O ́Reilly, 2010). Med den
utvärderingen som gjorts och de slutsatser som omger studien verkar det finnas en relevans att
använda verktyget i mindre organisationer. Utifrån den flexibilitet som sponsringsverktyget
innefattas av (Farrelly & Greyser, 2012) har sponsring möjlighet att medföra fördelen till en
kostnadseffektivitet för mindre organisationer. I kombination med att sponsring har möjlighet att
främja inre motivation, genom involvering i värdesatta aktiviteter (Gagné & Deci, 2005; Ryan &
Deci, 2000), vill vi skribenter uppmärksamma sponsringsverktygets relevans för användning i syfte
att motivera personalen. Den enda risken som mindre organisationer löper är om
sponsringsaktiviteterna inte motsvarar det personalen värdesätter, en involvering i de aktiviteterna
skulle därav kunna medföra att personalen känner sig omotiverade i arbetet (Gagné & Deci, 2005;
Ryan & Deci, 2000). Det bör dock understrykas att den del av personalen som känner sig
omotiverad från sponsringen kan motiveras av andra verktyg i omgivningen. Risken som felaktig
sponsring möjligtvis skulle betinga är därför, i sin utsträckning, nästintill försumbar där felaktig
sponsring inte behöver innebära markanta implikationer för organisationen. Givetvis skulle en
felaktig sponsring kunna innebära kostnadsförluster för mindre organisationer men används det på
“rätt” sätt kan verktyget ses som kostnadseffektivt.

6.3 Studiens begränsningar
I studien återfinns vissa aspekter som kan vara av värde att begrunda då de inte helt otänkbart kan
haft en viss påverkan på utfallet för studien. En aspekt som bör finnas i åtanke, i synnerhet vid
jämförelsen med Robbins & Hansson (2015) studie, är den att de studieobjekten vilka deltog i
denna studie inte hade ett uttalat mål i att främja motivation hos personal genom sponsring. Denna
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studie utvärderade mindre organisationers sponsring då organisationerna uppfyllde kriterierna att
sponsra och successivt involvera personalen i sponsringsaktiviteterna. I den jämförande studien
hade studieobjektet däremot ett tydligt mål med sponsringen vilket var att motivera personal i
arbetet. Det kan således innebära att den stora organisationen i större utsträckning tog hänsyn till
personalens värderingar vilket också visade sig i studiens analysdel. Det bör dock understrykas att
utfallet för jämförelsen ligger i linje med det Khan (2012) säger, att sponsring som
motivationsverktyg bör fungera bättre i mindre organisationer. Det är således tänkbart att mindre
organisationer vilka har som målsättning att påverka personalens motivation genom sponsring
lyckas att motivera personalen i allt större utsträckning. Detta eftersom det kan förutsättas att
arbetsledningen i dessa företag arbetar mer med att sponsra det personalen värdesätter och utnyttja
den fördel som Khan (2012) menar på. Om sponsring som verktyg för motivation fungerar bättre i
mindre organisationer är emellertid något denna studie ändå indikerar på, vilket är ett bidrag i sig.
Om det fungerar ännu bättre när de har som mål att motivera personalen är något vi skribenter ändå
vill beakta försiktigt och avvaktande.
En annan aspekt som är av värde att begrunda är studiens urval. Genom att urvalet grundades på ett
icke-slumpmässigt urval blir det svårt att generalisera studien till andra fall. Dock ansågs det inte,
med hänsyn till studiens omfattning och begränsningar, vara möjligt att genomföra och begrunda ett
slumpmässigt urval. Dock kan resultatet ändå ge en indikation om sponsring fungerar och kan
användas som ett verktyg för att motivera personalen i mindre organisationer.
Något som kan diskuteras ha påverkat utfallet gäller utformningen av svarsalternativen på de 5gradiga ordinalskalorna. Ett vanligt återkommande svar på dessa frågor var alternativ 3 vilket av
respondenterna kan ha betraktats som ett neutralt svarsalternativ där inget riktigt ställningstagande
gjorts. Eftersom detta alternativ har bearbetats, i resultat och analys, som ett neutralt eller negativt
ställningstagande bör resultatet läsas med viss försiktighet. Hade dessa respondenter tvingats till ett
positivt eller negativt ställningstagande hade en mer rättvis bedömning kunnat göras. Anledningen
till att detta alternativ ändå fanns tillgängligt var för den skull att tvinga respondenterna till ett
ställningstagande kan ge ett missvisande resultat i sig då respondenternas svar riskerar att inte bli
tillförlitliga. Det ansågs därför mer befogat att använda ett neutralt alternativ för att sedan behandla
resultatet försiktigt genom att betrakta 3 som negativt.
6.3.1 Förslag till framtida studier
Förslagsvis skulle det vara intressant att ta vidare om sponsring fungerar bättre som verktyg för att
motivera personalen i mindre organisationer genom att begrunda fler studier på såväl mindre- och
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större organisationer. Det vore således intressant att se om mindre organisationer, med
målsättningen att motivera personalen genom sponsring, lyckas främja en motiverad personal i
större utsträckning. Om möjlighet finns vore det även betydelsefullt att genomföra och begrunda
studier genom slumpmässiga urval som genom sin generaliserbarhet skulle kunna uttryckas till
andra fall. Att studera och diskutera om/hur sponsring fungerar som motivationsverktyg avseende
olika branscher är också något som anses vara intressant och betydelsefullt för framtida studier att
besvara.
Det vore även betydande med fortsatta studier som på ett djupare plan undersöker vad som krävs av
organisationerna för att främja motivation hos personalen genom sponsring och hur
organisationerna bör använda verktyget på bästa sätt. I och med sponsringens flexibilitet kan det
även behövas studier som reder ut för hur organisationerna på bästa möjliga sätt kan använda
verktyget som en gemensam angelägenhet för såväl personalens motivation som för organisationens
övriga målsättningar.
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Bilaga 1 – enkätformuläret
Hej!
Du tillfrågas härmed att delta i denna enkätundersökning som avser att "utvärdera om sponsring fungerar och kan användas som
ett verktyg för att motivera personalen". Undersökningen kommer att presenteras i form av en kandidatuppsats vid Högskolan
Dalarna.
Eftersom din arbetsgivare engagerar sig i sponsring har Du blivit utvald för undersökningen. Vi skulle därför uppskatta om Du tog
dig tid att besvara denna enkät, som tar ca 4-6 minuter att besvara. Enkätundersökningen kommer vara öppen till och med
fredag den 28 april kl 12.00.
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Svaren
kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att dina svar kommer att förbli anonyma och kommer inte kunna kopplas till
dig personligen. Resultatet kommer endast användas i syfte för studiens ändamål.
På förhand stort tack för ditt deltagande!
Vid eventuella frågor och funderingar är du välkommen att återkoppla dessa till någon av undertecknade.
Albin Tällberg
h14albtl@du.se
070-204 53 77
Joel Eneqvist
h14joeen@du.se
0707-47 46 38
Handledare
Joacim Larsson von
Garaguly jlr@du.se
023-77 80 25

1. Att känna motivation i arbetet är för mig viktigt
Att vara motiverad innebär att jag känner mig engagerad och inspirerad inför någonting.

Ja
Nej
Vet ej/osäker
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2. Att min arbetsgivare sponsrar (t.ex. idrottsföreningar, kulturföreningar, ungdomsverksamhet,
välgörenhet etc.) tycker jag är viktigt

Att sponsra innebär att min arbetsgivare exempelvis erbjuder ekonomiskt stöd eller tjänst till annan verksamhet mot någon
form av utbyte.

Ja
Nej
Vet ej/osäker

3. Jag är ... medveten om vilka aktiviteter min arbetsgivare sponsrar

Mycket väl
Ganska väl
Inte särskilt väl
Inte alls

4. Jag blir informerad om min arbetsgivares sponsring

Mycket väl
Ganska väl
Inte särskilt väl
Inte alls
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5. Jag blir informerad om min arbetsgivares sponsring genom...
Välja ett eller flera alternativ som passar dig

Nyhetsbrev
Möten
Intranät
Anordnade aktiviteter
Annat, nämligen

6. Jag engageras i sponsringen genom att min arbetsgivare uppmuntrar mig att delta i aktiviteter kring
sponsring

Mycket väl
Ganska väl
Inte särskilt väl
Inte alls

7. Min arbetsgivare låter mig påverka beslut om företagets sponsring

Mycket väl
Ganska väl
Inte särskilt väl
Inte alls
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8. Min arbetsgivare har informerat mig om företagets målsättning med sponsring

Mycket väl
Ganska väl
Inte särskilt väl
Inte alls

9. Jag känner mig engagerad i arbetet då jag får involvera mig i företagets aktiviteter kring sponsring
Involvering kan t.ex. innebära att jag får delta i företagets sponsrade aktiviteter.

Mycket väl
Ganska väl
Inte särskilt väl
Inte alls

10. Jag känner mig inspirerad i arbetet då jag får involvera mig i företagets aktiviteter kring sponsring
Involvering kan t.ex. innebära att jag får delta i företagets sponsrade aktiviteter.

Mycket väl
Ganska väl
Inte särskilt väl
Inte alls
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11. Jag tycker att min arbetsgivares sponsring stämmer överens med mina värderingar
Vänligen ange i vilken grad du instämmer med påståendet

5 Instämmer helt
4
3
2
1 Instämmer inte alls

12. Rangordna dessa alternativ 1-5 där du anger hur betydelsefulla följande områden är i ditt liv för
närvarande.
5 är det mest betydelsefulla och 1 är det minst betydelsefulla
Fritidsaktiviteter (t.ex. rekreationsaktiviteter, hobbyaktiviteter etc.)
Samhällsengagemang (t.ex. ideella organisationer, fackföreningar, politiska organisationer etc.)
Arbete
Religion
Familj och umgänge

13. Jag tycker det är betydelsefullt att min arbetsgivare sponsrar aktiviteter som:
Välja ett eller flera alternativ som passar dig
Idrott
Kultur
Ungdomsverksamhet
Välgörenhet
Man bör inte sponsra
Annat, nämligen
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14. Om min arbetsgivare sponsrar aktiviteter som intresserar mig känner jag mig engagerad i arbetet
Vänligen ange i vilken grad du instämmer med påståendet

5 Instämmer helt
4
3
2
1 Instämmer inte alls

15. Om min arbetsgivare sponsrar aktiviteter som intresserar mig känner jag mig inspirerad i arbetet
Vänligen ange i vilken grad du instämmer med påståendet

5 Instämmer helt
4
3
2
1 Instämmer inte alls

16. Då jag får involvera mig i företagets sponsrade aktiviteter känner jag…
Vänligen ange i vilken grad du instämmer med samtliga påståenden

InstIInstämmer inte alls
1

2

3

4

Instämmer helt
5

Stolthet i mitt arbete
Inspiration i mitt arbete
Meningsfullhet i arbetet
Energi i mitt arbete
Samarbetsvilja med kollegor
Gemenskap till kollegor i mitt arbete
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17. Genom att min arbetsgivare sponsrar känner jag ökat engagemang i mitt arbete eftersom...

Vänligen ange i vilken grad du instämmer med samtliga påståenden
Instämmer inte alls
1

2

3

4

Instämmer helt
5

Jag får vara med och bestämma
vilken aktivitet som ska sponsras
Jag anser att sponsring är en form
Av belöning i mitt arbete
Jag värdesätter aktiviteten
som sponsras
Jag får delta i olika aktiviteter
kring sponsring
Jag känner ett ökat engagemang
i arbetet på grund av sponsring

18. Jag upplever att min arbetsgivares sponsring kan tillfredsställa mina personliga målsättningar
Vänligen ange i vilken grad du instämmer med påståendet

5 Instämmer helt
4
3
2
1 Instämmer inte alls

19. Beskriv gärna hur din motivation påverkas av din arbetsgivares sponsring

43

20. Har du några övriga åsikter angående din arbetsgivares arbete med sponsring

21. Ange ditt kön

Kvinna
Man

22. Ange din ålder
18-34
35-49
50-65+

23. Hur länge har du arbetat hos din nuvarande arbetsgivare?
Skriv in antalet år du har arbetat

24. På vilken avdelning/sektion/enhet arbetar du?
Skriv in svaret nedan

Vi värdesätter att du tog dig tid att fylla i enkäten, tack för din medverkan!
Med vänliga hälsningar
Albin Tällberg & Joel Eneqvist
Falun, 25/4-2017
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Bilaga 2 – resultat från enkäten
Motivation genom sponsring
1. Att känna motivation i arbetet är för mig viktigt
Antal deltagare: 52
52 (100.0%): Ja
0 (0.0%): Nej
0 (0.0%): Vet ej/osäker

Ja: 100.00%

2. Att min arbetsgivare sponsrar (t.ex. idrottsföreningar, kulturföreningar, ungdomsverksamhet, välgörenhet etc.)
tycker jag är viktigt

Antal deltagare: 52
47 (90.4%): Ja
3 (5.8%): Nej
2 (3.8%): Vet ej/osäker
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3.

Jag är ... medveten om vilka aktiviteter min arb arbetsgivare sponsrar r

Antal deltagare: 52
17 (32.7%): Mycket väl
27 (51.9%): Ganska väl
8 (15.4%): Inte särskilt väl
- (0.0%): Inte alls

Ganska väl: 51.92%

46

4. Jag blir informerad om min arbetsgivares sponsring
Antal deltagare: 51
16 (31.4%): Mycket väl
26 (51.0%): Ganska väl

Inte särskilt väl: 15.69%

8 (15.7%): Inte särskilt väl
1 (2.0%): Inte alls

Ganska väl: 50.98%

5. Jag blir informerad om min arbetsgivares sponsring genom...
Antal deltagare: 51

14 (27.5%): Nyhetsbrev
33 (64.7%): Möten
9 (17.6%): Intranät
24 (47.1%): Anordnade aktiviteter
11 (21.6%): Annat
Svar från det tillagda
fältet:
- inget
- muntligt
- oftast muntligen
- Prata med varandra
- Vår affärsplan - Ser vår medverkan på idrottsarenor, klubbdräkter o i annonsering - årsredovisning
- Snack i korridoren
- Kollegor, muntligt
- Kollegor
- Kalender och vardagligt tal
Nyhetsbrev
Möten
Intranät
Anordnade aktiviteter
Annat
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6. Jag engageras i sponsringen genom att min arbetsgivare uppmuntrar mig att delta i aktiviteter kring sponsring

Antal deltagare: 52
11 (21.2%): Mycket väl
22 (42.3%): Ganska väl
12 (23.1%): Inte särskilt väl
7 (13.5%): Inte alls

Inte särskilt väl: 23.08%

Ganska väl: 42.32%
7. Min arbetsgivare låter mig påverka beslut om företagets sponsring
Antal deltagare: 51
4 (7.8%): Mycket väl
16 (31.4%): Ganska väl
18 (35.3%): Inte särskilt väl

Inte alls: 25.49%

13 (25.5%): Inte alls

Inte särskilt väl: 35.29%

8. Min arbetsgivare har informerat mig om företagets målsättning med sponsring
Antal deltagare: 52

9 (17.3%): Mycket väl
24 (46.2%): Ganska väl
11 (21.2%): Inte särskilt väl
8 (15.4%): Inte alls

Inte särskilt väl: 21.15%

9. Jag känner mig engagerad i arbetet då jag får involvera mig i företagets aktiviteter kring sponsring
Antal deltagare: 52
14 (26.9%): Mycket väl
14 (26.9%): Ganska väl

Mycket väl: 26.92%

20 (38.5%): Inte särskilt väl
4 (7.7%): Inte alls

Inte särskilt väl: 38.46%

Ganska väl: 26.92%

10. Jag känner mig inspirerad i arbetet då jag får involvera mig i företagets aktiviteter kring sponsring

Antal deltagare: 51
13 (25.5%): Mycket väl
19 (37.3%): Ganska väl
14 (27.5%): Inte särskilt väl
5 (9.8%): Inte alls

Inte särskilt väl: 27.45%

Ganska väl: 37.25%

11. Jag tycker att min arbetsgivares sponsring stämmer överens med mina värderingar
Antal deltagare: 52
16 (30.8%): 5 Instämmer helt
16 (30.8%): 4
18 (34.6%): 3
1 (1.9%): 2
1 (1.9%): 1 Instämmer inte alls

3: 34.62%

12. Rangordna dessa alternativ 1-5 där du anger hur betydelsefulla följande områden är i ditt liv för närvarande. Antal
deltagare: 52
1. kolumn
Ø
Fritidsaktiviteter (t.ex. rekreationsaktiviteter, hobbyaktiviteter etc.)

198,00

3,81

Samhällsengagemang (t.ex. ideella organisationer, fackföreningar, politiska organisationer etc.)

121,00

2,33

Arbete

183,00

3,52

Religion

76,00 1,46

Familj och umgänge

224,00 4,31

13. Jag tycker det är betydelsefullt att min arbetsgivare sponsrar aktiviteter som:
Antal deltagare: 50
44 (88.0%): Idrott
13 (26.0%): Kultur
37 (74.0%): Ungdomsverksamhet
23 (46.0%): Välgörenhet
1 (2.0%): Man bör inte sponsra
0 (0.0%): Annat

∑

14. Om min arbetsgivare sponsrar aktiviteter som intresserar mig känner jag mig engagerad i arbetet
Antal deltagare: 52
11 (21.2%): 5 Instämmer helt

5 Instämmer helt: 21.15%

20 (38.5%): 4
15 (28.8%): 3
4 (7.7%): 2

3: 28.85%

2 (3.8%): 1 Instämmer inte alls

15. Om min arbetsgivare sponsrar aktiviteter som intresserar mig känner jag mig inspirerad i arbetet
Antal deltagare: 51
9 (17.6%): 5 Instämmer helt
17 (33.3%): 4
18 (35.3%): 3
3 (5.9%): 2
4 (7.8%): 1 Instämmer inte alls

3: 35.29%

16. Då jag får involvera mig i företagets sponsrade aktiviteter känner jag…
Antal deltagare: 52

Instämmer helt

Instämmer inte alls
1
(1)

Stolthet i mitt arbete 1x

% 1,92

2

3

4

5

(2)

(3)

(4)

(5)

∑

∑∑
5x

% 9,62

% ∑

∑
% 34,62
11x
17x 32,69 18x

Aritmetiska medelvärdet (Ø)

Ø

±

% 21,15
3,63 0,99

Inspiration i mitt arbete4x

47,69

6x

11,54 19x 36,54 16x 30,77 7x

13,46

3,31 1,09

Meningsfullhet i arbetet4x

7,69

7x

13,46 20x 38,46 17x 32,69 4x

7,69

3,19 1,03

Energi i mitt arbete

7,69

10x 19,23

21x 40,38 13x 25,00

4x

7,69

3,06 1,04

Samarbetsvilja med koll…
7x

13,73

7x 13,73

19x 37,25 14x 27,45

4x

7,84

3,02 1,14

Gemenskap till kollegor6x
…

11,54

4x 7,69

21x 40,38 14x 26,92

7x

13,46

3,23 1,15

4x

17. Genom att min arbetsgivare sponsrar känner jag ökat engagemang i mitt arbete eftersom...
Antal deltagare: 52

Instämmer helt

Instämmer inte alls
1
(1)
∑
16x
Jag får vara med och bes…

% 30,77

∑

2

3

4

5

(2)

(3)

(4)

(5)

% ∑

% ∑

% ∑

8x 15,38 15x 28,85 8x 15,38 5x

Aritmetiska medelvärdet (Ø)

Ø
% 9,62
2,58 1,33

Jag anser att sponsring ä…
13x

25,00

17x 32,69 12x 23,08 7x 13,46 3x

5,77

2,42 1,18

Jag värdesätter aktivitet…
2x

3,85

6x 11,54 19x 36,54 14x 26,92 11x

21,15

3,50 1,08

Jag får delta i olika aktiv…
5x

9,62

7x 13,46 12x 23,08 12x 23,08 16x

30,77

3,52 1,32

Jag känner ett ökat enga…
12x

23,08

11x 21,15 11x 21,15 15x 28,85 3x

5,77

2,73 1,27

±

18. Jag upplever att min arbetsgivares sponsring kan tillfredsställa mina personliga målsättningar
Antal deltagare: 52
6 (11.5%): 5 Instämmer helt
14 (26.9%): 4

1 Instämmer inte alls: 19.23%

10 (19.2%): 3
12 (23.1%): 2

4: 26.92%

10 (19.2%): 1 Instämmer inte alls

2: 23.08%

19. Beskriv gärna hur din motivation påverkas av din arbetsgivares
sponsring
Antal deltagare: 13

20. Har du några övriga åsikter angående din arbetsgivares arbete med sponsring
Antal deltagare: 12

21. Ange ditt kön
Antal deltagare: 51
19 (37.3%): Kvinna
32 (62.7%): Man

22. Ange din ålder
Antal deltagare: 51
10 (19.6%): 18-34
26 (51.0%): 35-49
15 (29.4%): 50-65+

35-49: 50.98%

23. Hur länge har du arbetat hos din nuvarande arbetsgivare?
Antal deltagare: 50

24. På vilken avdelning/sektion/enhet arbetar du?
Antal deltagare: 47

