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Sammanfattning 

Idrotten i Sverige och framförallt herrarnas fotbollsallsvenska genererar årligen 

mångmiljonbelopp i sponsorintäkter och i vissa fall omsätter till och med föreningen 

mer än dess sponsorer. Trots det här är tidigare forskning inom aktivering av 

sponsring ur den sponsrades perspektiv begränsad och nästintill obefintlig. Vi har 

däremot utgått från forskning ur sponsorns perspektiv för att sedan applicera den till 

ett föreningsperspektiv. 

Med utgångspunkt från det har vi format studiens syfte. Studiens syfte har varit att 

få en inblick i om föreningar i herrarnas fotbollsallsvenska går utöver avtalen och 

genomför aktiviteter vilket kan gynna sponsorskapet och i sådana fall varför. 

Studien har genomförts med en kvalitativ ansats och genom semistrukturerade 

telefonintervjuer med respondenter från föreningar i herrarnas fotbollsallsvenska.  

Resultatet av studien visade att det finns indikationer på att föreningar i herrarnas 

fotbollsallsvenska väljer att gå utöver avtalen och därmed aktivera sin sponsring. 

Omfattningen av föreningarnas aktivering sker däremot i mindre utsträckning i 

jämförelse med vad forskning menar att en sponsor bör aktivera sig. Den främsta 

anledningen till att föreningarna valde att genomföra aktiviteter utöver avtalet var 

att skapa goda och långa relationer med sina sponsorer. Dessutom kunde vi ana en 

bakomliggande faktor i form av att stärka föreningens egna organisation och därmed 

kunna erbjuda en mer attraktiv produkt på marknaden. 
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Abstract 

The sports in Sweden and the associations in the league Allsvenskan annually 

generates millions and millions in sponsorship revenues, in some cases the 

association capitalize even more than its sponsors. Previous research on sponsorship 

activation through the perspective of associations is very limited and almost absent. 

This study is therefore based on previous research from the sponsors perspective 

and is applied on the perspective of the associations. 

Based on this we have shaped the purpose of the study, which was to get an insight 

into whether associations in Allsvenskan goes beyond the agreement with activities 

that can benefit the sponsorship and if so, why. The study has been conducted with 

a qualitative approach and we have done telephone interviews with respondents 

from associations in Allsvenskan. 

The result of the study showed that there are indications that associations in 

Allsvenskan choose to go beyond the agreements and activate the sponsorship. But, 

the extent of the association´s activation is smaller compared to what extent research 

suggest that the sponsor should activate. The main reason why the associations 

choose to activate and go beyond the agreement was to create good and long 

relationships with their sponsors. In addition to this, we could assume an underlying 

reason in terms of strengthening the association's own organization and therefore 

offering a more attractive product on the market. 
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1. Introduktion  

I detta kapitlet presenteras studiens problemdiskussion samt studiens syfte. 

1.1 Problemdiskussion 

År 2015 genererade Allsvenskan 817 miljoner kronor i kommersiella intäkter 

(sponsring, reklam och rättigheter) vilket kan sättas i relation till matchintäkter och 

tv-rättigheter som tillsammans genererade 735 miljoner kronor (Deloitte, 2016). 

Föreningar i herrarnas fotbollsallsvenska skulle inte ha möjlighet att upprätthålla sin 

verksamhet utan sponsring, statusen på ligan skulle försämras och svensk fotboll 

skulle bli lidande. Detta är ett exempel som visar hur viktigt sponsring är vilket även 

intresserat många forskare till att forska inom området. Trots detta finns det få 

studier som lyfter aktivering av sponsring, som är en stor del av området, ur den 

sponsrades perspektiv vilket är problematiskt. Weeks, Cornwell och Drennan (2008) 

förklarar aktivering som en ytterligare marknadsföring utöver avtalet. Att belysa 

aktivering inom området ur den sponsrades perspektiv bör däremot vara av intresse, 

inte minst med tanke på den kommersialiseringen idrotten genomgått. Mycket av 

tidigare forskning inom området sponsring lägger alltså istället stor vikt vid hur 

marknadsförare i sponsorns organisation bör arbeta med aktivering av sponsorskap 

och hur ett sådant arbete kan påverka det på olika sätt. Tydliga exempel på studier 

och forskning som utgår från sponsorns sida hittar vi framförallt i Meenaghan 

(2001), Renard och Sitz (2011), Rifon, Choi, Trimble och Li (2004), Dalakas (2011) 

samt Weeks et al. (2008). Dessa studier behandlar hur man som sponsor kan arbeta 

med sponsring, den associationsrätt man köpt och vad som kan göra respektive 

samarbete framgångsrikt. Studierna fokuserar bland annat på aktivering och 

kongruens respektive inkongruens. Men trots att sponsring och dess område är stort 

och komplext är alltså forskningen ur den sponsrades perspektiv begränsad och 

nästintill obefintlig.  

Som vi nämnt är idrotten idag allt mer kommersialiserad och många 

elitidrottsföreningar har en hög omsättning med avlönad personal både på och 

utanför plan. Utvecklingen innebär större och bättre resurser från företag och andra 

kommersiella aktörer till idrotten. Jensen och Cornwell (2017) visar till exempel att 

företag världen över spenderade totalt 60,1 miljarder amerikanska dollar på 

sponsring 2016. Att sponsring även är en stor del av svensk elitidrott ser vi, som 
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tidigare nämnts, i herrarnas fotbollsallsvenska. Detta visar på vikten av 

sponsorintäkter för föreningar i herrarnas fotbollsallsvenska och elitidrotten i stort 

– utan sponsorintäkter skulle elitidrott inte vara genomförbar. Dessa föreningar är 

enormt stora och omsätter i vissa fall mer än dess sponsorer. Malmö FF, vilka är 

dem som varit mest framgångsrika, både historiskt sett och i nutid, omsatte 

exempelvis 231 miljoner kronor för sin koncern 2017 (MFF, 2017). Detta kan sättas 

i relation till två av deras sponsorer vilka har köpt rättigheten att synas på 

matchstället, Tictac Interactive AB som omsatte 29 miljoner kronor under 2017 

(Tictac, 2017) och Tillmobil AB som omsatte 22 miljoner kronor under 2017 

(Tillmobil, 2017). Utifrån tidigare reflektioner kan man fundera över varför enbart 

sponsorn bör aktivera sitt sponsorskap när den, som i fallet ovan, omsätter betydligt 

mindre än den sponsrade parten.  

På grund av kommersialiseringen som idrotten genomgått ökar dessutom kraven på 

elitidrottsföreningar. Forskning visar att svenska idrottsföreningar behöver ta ett 

större ansvar i arbetet med sponsring (Fyrberg Yngfalk, 2014). Larsson von 

Garaguly (2016) förklarar dessutom att: ”Idrottsföreningar behöver i dagens 

samhälle en högre och mer mångfacetterad kompetens rörande till exempel 

ledarskap, ekonomi och juridik för att klara kraven på kommersialisering.” (s. 35). 

Fyrberg och Söderman (2009) förklarar också att kommersialiseringen resulterar i 

att idrotten i stort behöver en djupare kompetens och därmed se över den egna 

verksamheten för att kunna möta nya, externa, krav. Utifrån detta krävs det således 

en större kunskap för den sponsrade inom området men det krävs också något mer 

för att upplevas som konkurrenskraftig och därmed överleva på den unika marknad 

som idrotten idag är. Ett sätt att göra detta på skulle kunna vara att erbjuda sina 

sponsorer något mer, exempelvis skulle det kunna vara en aktivitet som sträcker sig 

utöver avtalet. Det krävs alltså även en typ av aktivering från den sponsrades sida. 

Ett sätt att göra det på är att marknadsföra och uppmärksamma samarbetet ännu mer. 

Frågan blir då varför föreningar ska marknadsföra något som de redan sålt? En 

anledning skulle kunna vara att det stärker redan befintlig relation mellan parterna 

vilket tillslut kan resultera i ett visst lojalitetskapande. Dessutom skulle det kunna 

innebära att man som sponsrad kan erbjuda en mer attraktiv produkt till sina 

partners, vilket i längden kan leda till ökade sponsorintäkter. Även föreningen skulle 

möjligtvis kunna dra nytta av detta genom att dem uppmärksammas och syns mer. 
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Men på grund av den obefintliga forskningen om aktivering ur den sponsrades 

perspektiv blir detta bara spekulationer. Detta har bidragit till utformandet av 

studiens syfte.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en inblick i om föreningar i herrarnas 

fotbollsallsvenska går utöver avtalen och genomför aktiviteter vilket kan gynna 

sponsorskapet och i sådana fall varför? 
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2. Kommersialisering 

I detta kapitel presenteras en övergripande presentation av kommersialiseringen av 

idrotten för att visa hur den har påverkat och fortfarande påverkar 

idrottsföreningar. 

Kommersialisering innebär kortfattat att man gör något ”…till föremål för 

vinstgivande affärsverksamhet” (Peterson, 2004, s. 20), och inom idrottsvärlden 

handlar det främst om organisationerna (förbund, föreningar och klubb). Samtidigt 

förklarar Larsson von Garaguly (2016) att kommersialisering resulterar i att idrotten 

blir en produkt för en marknad. Föreningen säljer en associationsrätt till en sponsor. 

Tidigare har idrottsorganisationer haft ideella krafter som sina största byggstenar 

och fokus har således legat på det sportsliga. Men i takt med att samhället utvecklas 

har också idrotten gjort det. Andra värden som förut inte var viktiga har tagit över. 

Dessa värden är framförallt hämtade från företagsvärlden eller annan ekonomisk 

verksamhet vilket resulterat i att ett vinstsyfte inom idrottsorganisationer vuxit fram. 

Idrottsorganisationer genomgår med andra ord en typ av företagisering där man gör 

en större organisatorisk omvandling. Kommersialiseringen kan således ses som en 

effekt av företagisering (Larsson von Garaguly, 2016). 

Kommersialiseringen av idrotten hade sitt stora startskott i England och USA under 

1960-talet. Dåvarande amatörregler kom att ifrågasättas och en större acceptans att 

överträda vissa av dessa växte fram. Tillslut avskaffades bestämmelserna vilket 

öppnade dörren för den kommersiella idrotten. Det blev nu accepterat att förknippa 

idrott med ekonomiska medel. Kommersialiseringen kom under 1980-talet in i en 

ny fas och man fann ett sätt att kommersialisera Olympiska Spelen (OS). Los 

Angeles OS 1984 kom att bli en symbol för hur en ny typ av kommersialisering 

kunde gå till och har blivit milstolpe inom området. Arrangörerna hade en tajt budget 

men bestämde sig ändå för att göra en satsning vilket de också lyckades med. 

Intäkterna i spelen kom i huvudsak från två olika områden: tv-rättigheter och 

sponsorer. Tack vare detta gjorde man en vinst på 200 miljoner dollar. Detta var 

dessutom första gången sedan 1932 ett olympiskt spel genererat ett ekonomiskt 

överskott (Larsson von Garaguly, 2016). I Sverige avskaffades amatörreglerna 1967 

och öppnade därmed upp för en kommersialisering. Svensk idrott såg nu annorlunda 

på ekonomiska tillgångar. Innan 1967 sågs ekonomiska medel inom idrotten som ett 

hinder men blev efter att amatörreglerna avskaffades en tillgång med tanke på att 
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det nu blev legitimt att göra en ekonomisk vinning på sin idrott. Det här blev också 

startskottet för den svenska kommersialiseringsprocessen. Ett annat viktigt och 

delvis avgörande årtal för kommersialiseringen är 1999 när en regeländring gjorde 

det möjligt att bedriva ett så kallat idrotts-AB (Peterson, 2004). 

Resultatet av företagisering och därmed kommersialiseringen ser vi i dagens 

idrottsrörelse och hur svensk idrott fungerar. Vissa föreningar kan exempelvis 

uppleva en identitetskris när man står med ena benet i den ideella och med det andra 

i den privata sektorn (Sisu & RF, 2013). Kommersialiseringen innebär dessutom att 

kraven på resurser ökar och anskaffning av dessa typer av resurser blir allt mer 

central i idrottsorganisationers vardag. Detta innebär att idrottsorganisationer i stora 

drag blir beroende av externa aktörer i dess omgivning (Larsson von Garaguly, 

2016). Dessutom innebär de ökade kraven att en annan typ av kunskap är viktig 

(Fyrberg Yngfalk, 2014). För att idrottsorganisationer, av professionell karaktär, ska 

kunna bedriva sin verksamhet krävs det finansiering från andra marknadsmässiga 

håll: exempelvis via sponsorskap eller tv-rättigheter. För att idrottsorganisationer 

ska kunna överleva måste de alltså ha en kunskap inom dessa områden (Larsson von 

Garaguly, 2016).  
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3. Teoretiskt ramverk 

 Nedan presenterad teori fungerar som utgångspunkt i aktuell studie och sedan som 

ett stöd i kommande empirianalys. 

3.1 Sponsring  

Sponsring kan ses som en metod för kommunikation, marknadsföring och 

försäljning men mer specifikt kan det förklaras som associationsmarknadsföring. 

Det föreligger ett kommersiellt avtal mellan två parter, ett företag och exempelvis 

ett idrottsevenemang eller en idrottsförening. Företaget köper sedan sig rätten till 

kommersiell exploatering och utnyttjandet av att associeras med den sponsrade 

parten (Grönkvist, 2000). Liknande definition av sponsring ger Rifon et al. (2004) 

och Coppetti, Wentzel, Tomczak och Henkel (2009): en sponsor tillhandahåller 

resurser i form av ekonomiska medel eller andra resurser som till exempel varor. 

Rifon et al. (2004) delar samtidigt in sponsringen i två olika aktiviteter. Det handlar 

dels om ett utbyte mellan sponsorn och den sponsrade och dels om sponsorns 

marknadsföring. Det sker ett utbyte där den sponsrade säljer en produkt till sponsorn 

som i sin tur använder sig av samarbetet i sin marknadsföring och 

varumärkesspridning av organisationen. Enligt Grönkvist (2000) har sponsringen 

två attribut som är unika, dels associationen där den sponsrades image färgar 

sponsorns image och dels simultanförmågan. Simultanförmåga innebär att 

sponsring kan nå olika typer av mål till olika målgrupper samtidigt. 

Sammanfattningsvis kan alltså sponsring förklaras som ett kommersiellt avtal 

mellan två parter där det sker ett utbyte. Ur ett föreningsperspektiv kan sponsring 

förklaras som att föreningen erbjuder en produkt på en marknad och 

förhoppningsvis leder det till att en sponsor köper och ingår avtal med föreningen. 

Föreningen erhåller på så vis resurser för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. 

Hur de inblandade aktörerna ser på sponsring och vilket mål de faktiskt vill nå med 

sitt sponsorskap har under åren förändrats. Sponsring har i takt med 

kommersialiseringen utvecklats från en filantropisk handling till en 

marknadsstrategisk aktivitet. Sponsringsarbetet idag framförallt handlar om att 

lägga fokus på varumärkesrelaterade frågor. I en mer dåtida sponsring pratades det 

istället om gåvor utan att man som sponsor krävde någon motprestation. Men med 

tanke på att sponsringen i stora drag är unik och kan främja olika mål har den alltså 



 

 7 

utvecklats. Idag kan företag som väljer att sponsra ha olika mål med sponsringen. 

Exempelvis kan ett mål vara att stärka sitt relationsnätverk medans ett annat kan 

vara att man vill stödja den interna organisationen (Larsson von Garaguly, 2016). I 

takt med att sponsringen utvecklats har även den ekonomiska omsättningen i 

respektive avtal gjort det. Större summor och därmed större avtal har även resulterat 

i att inblandade aktörer bör se efter avtalen på helt annat sätt. Utvecklingen inom 

området resulterar i att sponsorer förväntar sig få något mer tillbaka vilket innebär 

ökade krav på idrottsföreningar. Idrottsföreningar bör göra mer för att tillfredsställa 

en sponsor och därför räcker det inte att bara vara en traditionell idrottsförening.  

3.1.1 Hur påverkar kongruens och inkongruens ett sponsorskap? 

Sponsring har i denna studie definierats som ett utbyte på en marknad där en 

idrottsförening ofta erbjuder en produkt till ett företag. Inom sponsringsområdet 

fokuserar man också på om det finns en naturlig koppling mellan de inblandade 

partnerna, det man benämner som kongruens. Rifon et al. (2004) beskriver 

kongruens som relevansen eller det upplevda släktskapet parterna emellan, alltså 

huruvida de passar ihop och hur lika de är varandra. För att förtydliga kongruens 

presenterar Fleck och Quester (2007) ett exempel på ett kongruent samarbete som 

syftar till ett företag som tillhandahåller sportdryck och som sponsrar ett 

idrottsevenemang. Detta är ett sponsorskap där man kan se en naturlig koppling 

mellan parterna är därmed kongruent. Finns ingen naturlig koppling är kongruensen 

låg och sponsorskapet ses då som inkongruent, vilket Cornwell, Humphreys, 

Maguire, Weeks och Tellegen (2006) förklarar som att samarbetet har en dålig 

passform. Samtidigt förklarar Dardis (2009) att upprepad kommunikation för 

sponsorn som ingår i inkongruenta samarbeten är av stor vikt. Upprepad 

kommunikation kan rentav förbättra samarbetet. Att ge ett inkongruent samarbete 

extra uppmärksamhet genom upprepad kommunikation är därför något även 

idrottsföreningar bör vara intresserade av. Framförallt för att det skulle kunna gynna 

sponsorskapet och därmed den egna föreningen. 

Kongruens har bevisligen en påverkan på effektiviteten på sponsorskapet, 

exempelvis stärks konsumenters attityd och uppfattningar om företagets motiv till 

ingått sponsorskap om samarbetet ses som kongruent (Rifon et al, 2004; Fleck & 

Quester, 2007). I en studie av Jensen och Cornwell (2017) framkommer det även att 
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ett kongruent förhållande mellan sponsorn och den sponsrade minskar risken för 

upplösning av avtalet. Forskning visar alltså på vikten av kongruens mellan parterna 

i ett sponsorskap, både för konsumenternas förväntade uppfattning och för att skapa 

ett långsiktigt förhållande.  

3.2 Aktivering - marknadsföring av sponsorskapet 

När en sponsor ingått avtal med den sponsrade, alltså när idrottsföreningen sålt 

associationsrätten till en sponsor, krävs det ytterligare marknadsföring för att skapa 

medvetenhet och kännedom om aktuellt samarbete hos målmarknaden. Detta kallas 

sponsringsaktivering. Weeks et al. (2008) menar att en aktivering kan se olika ut 

beroende på storlek, syfte och mål med sponsorskapet. Däremot går det att 

identifiera vanligt förekommande aktiviteter som till exempel reklam, direkt 

marknadsföring, kommunikation internt och kundvård. Dalakas (2011) menar att 

aktivering handlar om att maximera sitt sponsorskap, att nå ut till så många som 

möjligt och därmed nå sina mål med sponsringen. Reklam, utöver det som är avtalat, 

är ett effektivt sätt för att öka medvetenheten av samarbetet mellan sponsorn och 

den sponsrade. Aktiveringen innebär i de allra flesta fall en kostnad för sponsorn 

med tanke på att det ofta är den parten som vill få ut någon slags return of investment 

ur samarbetet. Att maximera sponsorskapet är däremot inte något enbart 

sponsorerna bör vara intresserade av. Som det ser ut nu ligger ansvaret hos sponsorn 

vad gäller aktivering av sponsorskapet. Men på grund av att dagens 

kommersialiserade idrottsföreningar drivs likt vilket företag som helst skulle 

därmed aktivering kunna ses som en naturlig del även för idrottsföreningen.  

Det finns inte några bevis för hur mycket aktivering det krävs för att maximera 

sponsorskapet men däremot ger forskning olika förslag på hur mycket man behöver 

investera utöver sponsorskapet. Det kan handla om allt från den dubbla till fem 

gånger grundinvesteringen (Papadimitriou & Apostolopoulou, 2009). Larsson von 

Garaguly (2016) förklarar detsamma och menar att kostnaden för att aktivera sin 

sponsring ofta innebär en minst lika stor kostnad som själva associationsrätten. 

O’Reilly och Lafrance Horning (2013) hävdar till och med att om företag inte har 

råd med aktivering, har de inte råd med sponsring alls. Forskning förklarar 

aktivering som något sponsorn genomför utöver sponsorskapet. Ansvaret att 

aktivera sponsorskapet ligger således hos sponsorn och efter att sponsorskap ingåtts 



 

 9 

har den sponsrade inte något större ansvar utöver vad som står skrivet i avtalet. 

Elitidrotten idag är däremot, som tidigare nämnts, i allra högsta grad 

kommersialiserad samtidigt som sponsring blivit en miljardindustri världen över. 

Med tanke på detta är aktivering något som även sponsrade föreningar kan dra nytta 

av, vilket exempelvis skulle kunna leda till starkare relationer med sponsorn och ett 

stärkt varumärke för den sponsrade. Detta skulle i slutändan kunna resultera i en 

konkurrensfördel gentemot andra idrottsföreningar. 

3.3 Relationer och dess påverkan på samarbeten 

Forskning som lägger fokus på relationsskapande sponsringssamarbeten trycker 

framförallt på de positiva effekterna långvariga relationer kan generera. En 

långvarig relation mellan två parter kan skapa en högre förståelse över hur den andra 

arbetar och vilka mål denne kan tänkas ha. Detta genererar i sin tur i en kunskap för 

hur man ska gå tillväga för att vidareutveckla samarbetet. Med tanke på att en 

långvarig relation resulterar i en djupare kunskap och förståelse reduceras också 

risken för att sponsorskapet löses upp och avslutas (Jensen & Cornwell, 2017). 

Forskning visar samtidigt att långvariga relationer underlättar i sponsorns arbete 

med att skapa en högre och förbättrad varumärkeskännedom, vilket i sin tur gynnar 

idrottsföreningen som kan få en nöjd sponsor. Resultatet av nämnda positiva effekter 

landar således i att långvariga och starka relationer skapar ovärderliga 

konkurrensfördelar hos de inblandade aktörerna. En sådan relation gynnar även den 

sponsrade idrottsföreningen och en bra relation mellan parterna bidrar 

förhoppningsvis till längre samarbeten vilket innebär att föreningen får fortsatta 

resurser. 

Morgan, Adair, Taylor och Hermens (2014) har gjort en studie som undersökte 

interorganisatoriska förhållanden mellan den sponsrade och dess sponsorer. Med 

andra ord fokuserar den på vilken relation organisationerna har till varandra och hur 

de kan utvecklas tillsammans. Den kvalitativa studien visade att den sponsrade 

parten ansåg att personliga relationer mellan dem och sponsorn var till stor hjälp vid 

exempelvis svåra förhandlingar eller komplexa situationer för den sponsrade. Det 

visade sig alltså att det inte bara var de formella relationerna som var viktiga. Även 

informella personliga relationer mellan personer i respektive organisation var högt 

värderade. Dessa informella relationer visade sig vara en viktig faktor för flera av 
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sponsorerna och något som värderades högt vid förhandlingar av nya avtal samt vid 

införing av nya i redan befintliga avtal (Morgan et al. 2014). Båda parter, sponsorn 

och den sponsrade, värderade olika typer av relationer högt för ett fungerande 

samarbete. För att skapa goda relationer, formella som informella, krävs det att båda 

parter gör sitt och engagerar sig i sponsorskapet. För att skapa en bra relation mellan 

två parter krävs det således att båda gör något och vill bidra till den. 

Idrottsföreningens sätt att bidra skulle kunna vara att lägga fokus på aktivering av 

sponsorskapet.  

3.4 Sammanfattning teoretiskt ramverk 

Efter en noggrann genomgång inom valt område kunde vi alltså identifiera vissa 

centrala delar som är relevanta i studien. Inledningsvis kan man konstatera att 

sponsring ses som ett verktyg för kommunikation, marknadsföring och en ökad 

försäljning. Men i grund och botten är det som tidigare nämnts en typ av 

associationsmarknadsföring där det föreligger ett kommersiellt avtal mellan två 

parter – ofta ett företag och en idrottsförening. Forskning visar också att sponsringen 

gått från en filantropisk handling till ett mer marknadsstrategiskt verktyg där den 

sponsrade i de allra flesta fall vill ha något i utbyte. I ett sponsorskap finner man två 

påverkande aspekter i kongruens och inkongruens. Ett kongruent samarbete finner 

man när man kan se en naturlig koppling mellan de inblandade parterna. Motsatsen 

till kongruens är inkongruens och är något man finner mellan två aktörer som inte 

har en naturlig koppling till varandra. 

Sponsringsområdet fokuserar också i stora drag på aktivering. När sponsorn köpt 

rätten till association krävs det ytterligare marknadsföring för att skapa medvetenhet 

och en kännedom om aktuellt samarbete hos målmarknaden. Aktivering innebär i 

de allra flesta fall en extra kostnad för sponsorn och kan se olika ut beroende på 

storlek, syfte och mål med sponsringen. Vanligt förekommande aktiviteter finner 

man däremot i reklam, direkt marknadsföring, intern kommunikation och kundvård.  

Som tidigare nämnts har synen på sponsringen ändrats och man pratar idag om ett 

utbyte snarare än gåvor. I och med detta har relationer blivit en alltmer central del 

och man fokuserar mycket på de positiva effekter en långvarig relation kan generera. 
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Som tidigare nämnts utgår i princip all forskning, gällande aktivering av 

sponsorskapet, ur sponsorns perspektiv och utelämnar därmed den sponsrades. 

Kraven på aktivering och marknadsföring av sponsorskap har således legat på 

sponsorn. Kommersialiseringen har däremot resulterat i ökade krav på 

idrottsföreningar som i stora drag fungerar och drivs som renodlade företag. Således 

ökar även kraven på idrottsföreningarna. Detta gör att en aktivering även är relevant 

för den sponsrade vilket gör att forskningen även skulle kunna vara aktuell för 

idrottsföreningar. Enligt tidigare beskrivning omsätter till exempel Malmö FF mer 

än två av sina dräktsponsorer vilket visar på relevans av området och att man hela 

tiden kan ändra forskningens perspektiv till den sponsrades. Detta är också fallet i 

aktuellt teoretiskt ramverk för att hela tiden förklara teorins relevans kopplat till 

studiens syfte.   
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4. Metod 

I det här kapitlet presenteras och argumenteras val av metod för studien, vidare 

kommer datainsamling, urval, intervjuguide, analysmetod, metodkritik samt 

trovärdighet och pålitlighet behandlas.  

 

4.1 Forskningsansats 

Vår studie utgår från tidigare forskning och teori inom ämnesområdet sponsring och 

framförallt aktivering av sponsring. Anledningen till det är framförallt för att det 

ligger i linje med studiens syfte samtidigt som det finns ett omfattande 

forskningsområde med fokus på sponsring och aktivering. Den valda forskningen i 

form av främst vetenskapliga artiklar har legat som grund i vår teoretiska 

referensram som sedan utgjort grundstenen i resterande del av studien. Däremot är 

forskningen ur den sponsrades perspektiv, som tidigare diskuterats, begränsad vilket 

är anledningen till valt ämne och perspektiv på studien. Detta har inneburit att vi 

hela tiden utgått från forskning för att sedan applicera den ur ett föreningsperspektiv.   

I utförandet av studien har en kvalitativ metod valts för att på så vis få en inblick i 

aktuellt studieobjekt via telefonintervjuer av semistrukturerad karaktär. Detta har 

gjort att vi kunnat, vid behov, följa upp en del av de svar vi fick. Val av metodansats 

ligger dessutom i linje med hur Repstad (2007) förklarar kvalitativa studier och att 

de ger forskaren en stark grund i sitt sätt att få en inblick i konkreta lokala avseenden. 

Samtidigt ger aktuell metodansats en avgränsning i specifika miljöer, i vårt fall 

herrarnas fotbollsallsvenska, där målet är att skaffa sig en bild över hur en specifik 

miljö tenderar att bete sig och fungera.  

4.2 Datainsamling genom intervjuer 

För att uppnå studiens syfte föll alltså valet på att genomföra intervjuer. Valet av 

intervjuform föll i sin tur på intervjuer av semistrukturerad karaktär via telefon. 

Repstad (2007) förklarar att semistrukturerade intervjuer, till skillnad mot en 

enkätundersökning, underlättar för respondenten i att ge egna svar på frågorna vilket 

är av stor vikt för att i ett senare skede dra en slutsats. Intervjuerna genomfördes via 

telefon på grund av respondenternas geografiska spridning. Då respondenterna som 

medverkade i studien är verksamma från Östersund i norr till Trelleborg i söder var 

detta en nödvändighet för att kunna genomföra studien. 



 

 13 

Genomförande av denna typ av intervju innebar att vi som intervjuade hade 

möjlighet att ställa följdfrågor för att försäkra oss om vilka aktiviteter som är 

avtalade och vilka som inte är det. Dessutom är en semistrukturerad intervju flexibel, 

eller som Repstad (2007) beskriver det som: ledig, vilket gör att respondenten kan 

svara fritt på frågorna och är därmed inte bunden till ett fast svar. Detta innebar att 

vi med större sannolikhet kunde få de svar vi strävade efter. Dessa typer av intervju 

menar Rennstam och Wästerfors (2015) öppnar för ifrågasättande och ger 

intervjupersonen en chans till eftertanke. För forskare resulterar detta i att en viss 

flexibilitet måste finnas och behärskas. Detta för att man ska kunna fånga det 

oförsägbara och därmed detaljer som kan vara viktiga (Dalen, 2015). 

4.3 Urval   

Urvalet i en kvalitativ studie är inte lika strikt som i en kvantitativ men bör ändå 

fokuseras på med tanke på att det påverkar studiens helhet. Studiens resultat ska 

exempelvis inte påverkas av att man råkat intervjua vissa personer och utelämnat 

andra (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Studiens urval är föreningar i herrarnas 

fotbollsallsvenska. Anledningen till det är den höga omsättning av kommersiella 

intäkter serien årligen generar. Dessutom gav det oss möjligheten att se området ur 

ett föreningsperspektiv vilket också ligger i linje med studiens syfte. Denna typ av 

val är det man kallar för val av Sociala miljö som syftar till en miljö där det man är 

intresserad av kan förekomma. Ett exempel på en sådan miljö är enligt Ahrne och 

Svensson (2015) just idrottsorganisationer. I herrarnas fotbollsallsvenska finns det 

fortsättningsvis 16 olika föreningar från norr till söder som i och med detta blev 

intressanta att kolla vidare på. Ett försök att nå alla 16 föreningar gjordes i en 

förhoppning om att alla ville delta i studien. Tillslut landade urvalet på sju olika 

föreningar: IF Brommapojkarna, IFK Göteborg, Kalmar FF, Östersunds FK, 

Trelleborgs FF, IF Elfsborg och IK Sirius Fotboll. Nio av totalt 16 föreningar 

behandlades med andra ord inte och detta bland annat på grund att några tackade nej 

och några inte valde att svara på förfrågan. När aktuell organisation valts 

identifierades individer i organisationen som kunde tänkas besitta den kunskap vi 

efterfrågade. Valet föll här på någon som hade kunskap om föreningens 

sponsringsarbete, antingen en marknadschef eller någon annan med liknande 

kunskaper som till exempel en säljare. Vilken typ av position respektive respondent 

hade kommer att presenteras i empirikapitlet.  
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4.4 Intervjuguide 

Efter valt huvudområde i studien har den presenterade teorin fungerat som en 

avgränsning samt bidragit till dess syfte vilket i sin tur legat som grund för vår 

intervjuguide. Dalen (2015) förklarar att utformandet av intervjufrågor är en svår 

och knepig process samtidigt som den är viktig. Tydligheten på intervjufrågorna är 

avgörande för hur fokuserad studien i slutändan blir. En intervjuguide används för 

att omsätta studiens frågeställningar eller syfte till olika teman med underliggande 

frågor. De teman vi valde var i tur och ordning: Övergripande, Relationer och 

Aktivering av sponsorskapen. Rangordningen av teman och frågor valdes ut 

strategiskt för att genomföra en så bra intervju som möjligt. Detta ligger i linje med 

vad Dalen (2015) menar är viktigt: att börja med lättare frågor i periferin för att 

sedan närma sig kärnämnet mot slutet av intervjun. På så sätt kan respondenten bli 

mer bekväm i situationen innan frågor som behandlar kärnämnet i studien ställs. 

4.4.1 Genomförande och motivering av intervjuguide 

Vad gäller genomförandet av intervjuerna kontaktades respondenterna innan i en 

fråga om att delta. Efter en presentation av studiens syfte och vilken typ av kunskap 

vi efterfrågade tackade en del ja och andra valde att avböja på grund av tidsbrist. 

Anledningen till att vi presenterade syftet och vilken typ av kunskap vi efterfrågade 

var framförallt för att vi ville försäkra oss om att respondenten hade kunskap inom 

området för att på så vis kunna genomföra en sådana bra studie som möjligt. Några 

föreningar fick vi aldrig kontakt med trots upprepade försök. I samråd mellan oss 

och dem som ville delta bestämdes sedan datum och tid för när telefonintervjun 

skulle äga rum. Intervjuerna, som tog mellan 30–45 minuter, spelades in efter 

samråd med varje respondent. Detta för att underlätta i vår empiri- och analysdel 

och för att efter genomförd studie raderas. En av respondenterna ville i efterhand 

kontrollera intervjun så att inga missförstånd uppstått, en sammanställning av 

transkriberingen skickades därför till berörd respondent för godkännande. 

Som intervjuguiden (bilaga 1) visar behandlades sex övergripande huvudfrågor för 

att sedan ge oss möjligheten till att ställa vissa följdfrågor beroende på vad 

respondenten svarat. Den första frågan handlar om respondenten. Frågan är inte 

ställd utifrån presenterad teori utan var istället relevant för att ge oss en överblick 

om vem vi intervjuade och samtidigt för att få en bra inledning på intervjun. 
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Fortsättningsvis ställdes en fråga om hur föreningens övergripande arbete med 

sponsring ser ut idag, vilket har koppling till 3.1 Sponsring. Anledningen till frågan 

var framförallt för att vi skulle få en kort sammanfattning över hur det generella 

sponsringsarbetet i föreningen fungerar och ser ut. Sedan diskuterades frågan kring 

hur föreningen marknadsför det som är avtalat i sponsorskapet och grundar sig i 3.1 

Sponsring. Det som med andra ord är bestämt att föreningen ska genomföra. Frågan 

var framförallt viktig för att vi i ett senare skede skulle kunna särskilja vad som 

faktiskt är avtalat och om föreningen gör något utöver det. Nästa fråga behandlade 

hur relationerna i sponsorskapen ser ut vilket är viktigt med tanke på att dem kan ha 

en inverkan på om idrottsföreningen väljer att göra något extra som inte på förhand 

är avtalat. En god relation kan exempelvis innebär att man gör något extra och 

tvärtom. Frågan är ställd utifrån relationsdelen i teorikapitlet. Den näst sista 

huvudfrågan fokuserade på om föreningarna samarbetar med sponsorerna i deras 

aktiveringsarbete och grundar sig i aktiveringsdelen i teorikapitlet. Frågan ställdes 

på grund av att vi ville belysa vilken typ av kunskap som föreningen besitter i dessa 

typer av områden. Samtidigt är frågan relevant eftersom att parterna i sponsorskapet 

i ett sådant fall skulle kunna ta hjälp av varandra och utbyta både kunskap och 

resurser. Avslutningsvis ställdes frågan om föreningar gör något som går utöver 

avtalet med sponsorn för att gynna samarbetet och grundar sig studiens syfte. Att 

denna fråga ställdes sist var ett strategiskt val från vår sida och på så vis kunde vi 

säkerställa att de eventuella aktiviteterna som nämndes här inte stod i avtalet. Skulle 

respondenterna nämna någon av de tidigare avtalade aktiviteterna hade vi i ett sådant 

fall kunnat ifrågasätta det. Beroende på vilket svar respondenten gav på våra frågor 

hade vi också ett antal följdfrågor planerade för att säkerställa att respondenten gav 

oss utförliga svar. Ordningsval av frågor ligger dessutom, som tidigare nämnt, i linje 

med det Dalen (2015) förklarar som en effektiv intervjuteknik där man hela tiden 

tar sig närmare studiens kärnämne.  

4.5 Analys och bearbetning av empiri  

Efter varje intervju har den transkriberats för att i sin tur ligga som grund i 

presenterad empiri. I bearbetningen av data och analysen av empirin valde vi att 

följa de tre steg som Rennstam och Wästerfors (2015) förklarar: 1) sortera 2) 

reducera och 3) argumentera. I det första steget, sortera, har vi identifierat olika delar 

som var återkommande i intervjuerna och hade en relevans för studiens syfte. Att 
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sortera det transkriberade materialet har varit en viktig del i bearbetningen av 

empirin för att skapa en ordning och se samband samt upprepningar från intervju till 

intervju. Därefter, i del två, har dessa delar reducerats för att skapa en bättre ordning 

i vår empiri. Delar som inte hjälpte oss att besvara studiens syfte har här reducerats 

bort för att kunna ge mer plats åt data som var av relevans till studien. Kvar av data 

efter de första två stegen är det som tillslut format vår empiri. I empirikapitlet har vi 

sedan valt att presentera varje förening var för sig då vi tycker det gett kapitlet en 

bättre struktur.  

Det sista steget, argumentering, genomfördes i vårt analyskapitel där vi har lyft 

empirin ur ett principiellt perspektiv för att sedan ha ställt detta mot teorin och på så 

vis haft möjlighet att urskilja likheter eller olikheter. Vad sa dessa likheter och 

olikheter och på vilket sätt var de relevanta till studien? Vidare valde vi att 

strukturera vår analys efter två frågor: Aktiverar föreningar i herrarnas 

fotbollsallsvenska sin sponsring? samt Varför eller varför inte man går utöver 

avtalet? Dessa frågor kan ses som studiens kärnämne och det som vi avsåg att få en 

inblick i, det var även dem som hade störst fokus i intervjuerna. Att inte bara veta 

om föreningarna aktiverar sin sponsring utan även varför eller varför inte de väljer 

att aktivera ligger i linje med studiens syfte.  

4.6 Metodkritik 

En nackdel med studiens urval är att antalet respondenter blir färre med tanke på vår 

avgränsning till föreningar i herrarnas fotbollsallsvenska. I vår studie deltog totalt 

sju respondenter som representerade sju olika föreningar. Även vald metod kan ha 

påverkat antalet deltagande respondenter, hade vi genomfört kortare enkäter över 

telefon eller mail skulle vi förmodligen ha kunnat få svar från fler respondenter med 

tanke på att detta inte är lika tidskrävande.  

Ett aktivt val från vår sida var att inte ställa en specifik fråga om kongruens och 

respektive inkongruens. Anledningen till det var att vi inte ville frångå studiens 

faktiska kärnämne som grundar sig i aktivering. Däremot ansåg vi att det vara en 

stor del inom området och något som kan påverka hur mycket man faktiskt aktiverar 

sin sponsring vilket också är anledningen till att begreppen finns med i studien. Med 

utgångspunkt ur det här bör man beakta aktuell del med delvis kritiska ögon. 
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Empirin och svaren skulle kunna visat något annat om frågorna varit mer riktade 

mot detta. Dessutom finns en medvetenhet om att respondenterna ville visa en så 

pass god sida som möjligt. Respondenternas svar om relationer och hur de ser ut i 

föreningarna kan därmed tendera att vara missvisande. Vi har en förståelse att våra 

respondenter är insatta i den dagliga verksamheten och vill föreningen väl vilket 

skulle kunna leda till att respondenterna inte vill ge svar som kan missgynna deras 

samarbeten.   

Rienecker, Stray-Jör̜gensen och Hedelund (2014) menar att man alltid ska förhålla 

sig kritisk till sina källor och därmed behålla ett kritiskt förhållningssätt till vad 

dessa visar. Det finns både yttre och inre faktorer som kan påverka resultatet. I vår 

studie ville en del av respondenterna ha frågorna på förhand. Det innebar att de 

kunde vara väl förbereda på vad som skulle diskuteras vilket också underlättade 

insamlingen av empirin. Men att respondenterna ville ha frågorna på förhand kan 

också ha resulterat i ett missvisande resultat. Respondenterna kunde därför 

förbereda sig innan intervjun och tänka igenom svaren för att visa upp en sådan bra 

sida av föreningen som möjligt. Detta var däremot ett krav för att en del respondenter 

skulle ställa upp och därmed en nödvändighet för att kunna genomföra studien. 

4.7 Studiens trovärdighet och pålitlighet 

Validitet och reliabilitet kan inom den kvalitativa forskningen sammanfattas som 

trovärdighet respektive pålitlighet, detta på grund av att det inte är lika lätt att 

bedöma validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie (Bryman, 2018; Denscombe, 

2016). Vi har genomfört studien med semistrukturerade telefonintervjuer vilket 

resulterat i att vi har kunnat höra respondentens olika tonlägen i olika svar. Genom 

en viss interaktion med respondenterna kan vi därmed öka studiens trovärdighet en 

aning vilket även Denscombe (2016) menar. Dock hade fysiska intervjuer varit mest 

optimalt, men på grund av den geografiska spridningen respondenterna haft var detta 

inte möjligt.  

För att skapa en bättre struktur i arbetet och för att stärka studiens pålitlighet har vi 

i aktuellt kapitel utförligt förklarat och argumenterat för de val vi gjort. Att tydligt 

förklara varför vissa frågor ställdes eller varför vi valde att intervjua de respondenter 

vi valde ger studien en större pålitlighet. En annan forskare eller läsare ska kunna 
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utläsa och förstå studiens utformning, metodval och datainsamling samt 

anledningarna till det. 
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5. Empiri 

I det här kapitlet presenteras vår empiri. Vi har medvetet valt att inte skriva ut 

namnet på respondenterna utan har endast skrivit föreningens namn. Dessutom har 

inga av föreningarnas sponsorer benämnts vid namn.  

 

5.1 IF Brommapojkarna 

IF Brommapojkarna grundades 1942 och är verksamma i västra Stockholm. 

Föreningen är nykomlingar i Allsvenskan för 2018 efter att ha vunnit Superettan 

förgående år. Telefonintervju med Affärsansvarig hos IF Brommapojkarna (BP) 

ägde rum måndagen den 23 april, 2018. 

Vid frågan hur deras arbete med sponsring ser ut idag var respondenten noga med 

att poängtera att de gärna pratar om ett partnerskap snarare än om sponsring. Vidare 

menade respondenten att BP dagligen arbetar med dess nuvarande partners och att 

de ständigt letar nya partners som kan tänkas samarbeta med föreningen. Här 

menade respondenten att det görs en noga analys av aktuell partner precis som i 

vilket annat säljbolag som helst. Hur BP ska marknadsföra sponsorskapet menade 

respondenten är avtalat på förhand samtidigt som det kan skilja sig åt vad som är 

avtalat och hur marknadsföringen ska gå till, beroende på samarbetsavtal.  

BP:s relation med partnerna är enligt respondenten goda och han/hon menade att 

avtalen som skrivs hela tiden utgår från företagens önskemål om exponering. Allt 

för att kunna maximera deras mål med samarbetet och därmed gör de nöjda. Det 

visar sig framförallt på huvudpartnernas tid i föreningen. Där två av huvudpartnerna 

samarbetat med föreningen i mer än tre år medans den tredje var aktiv i sju år.  

Vid frågan om BP gör något som går utöver vad som är avtalat för att gynna 

samarbetet menade respondenten att de gör en hel del. Däremot är det inte så att 

personalen går runt och inte har något att göra, det gäller att hitta en balans. 

Exempelvis nämnde respondenten att istället för att sälja tomma reklamplatser på 

arenan till nya partners erbjuder man dessa till sina befintliga partners och främst 

någon av dess huvudpartners. Detta är något som enligt respondenten är en 

självklarhet och man förväntas samtidigt inte få något tillbaka av de partners som 

får den extra exponeringen. Genom att arbeta på ett sådant sätt hävdade 

respondenten att det skapar ett gynnsamt förhållande mellan företaget och 



 

 20 

föreningen. Ett annat exempel än extra exponering på arenan som föreningen 

genomfört var när ett företag ville att BP skulle vara med och genomföra en 

fotbollsturnering. Detta var inte något som stod i sponsoravtalet mellan BP och 

partnern men trots detta bistod BP med planer och personal under turneringen. 

Enligt respondenten gjorde BP detta för att de ville värna om redan befintliga 

relationer och skapa en god känsla mellan parterna snarare än att få något tillbaka.  

”Vi lever efter filosofin att man får det man ger. Om vi behöver någon extrahjälp 

någon gång så hoppas vi att det ska gå jämnt upp. Vi är ju partners, då kan man 

inte behöva ta betalt för varandra grej” (Affärsansvarig, personlig kommunikation, 23 

april 2018). 

5.2 IFK Göteborg 

IFK Göteborg grundades 1904 och slutade förgående år tia i Allsvenskan. 

Telefonintervjun med Försäljningsansvarig för företag/partners hos IFK Göteborg 

(IFK) ägde rum måndagen den 23 april, 2018.   

Respondenten förklarade direkt i intervjun att sponsring är något man höll på med i 

dåtid, man pratar istället i IFK om ett partnerskap. Han/hon förklarade däremot att 

du kan sponsra din lilla lokala idrottsförening men att det inte alls är på samma nivå 

som i IFK. De företag som är med i partnerskapet investerar i IFK och då menade 

respondenten att man vill ha något tillbaka.  

Hur IFK exponerar deras partnerskap menade respondenten skiljer sig från avtal till 

avtal. Hur paketen man pratar om ser ut och vad aktuell partner vill få ut av avtalet 

påverkar dess uppbyggnad. Vidare förklarade respondenten att vissa inte ens vill 

exponera sitt varumärke utan är mer intresserad av affärsverket IFK erbjuder. Medan 

vissa alltså vill bli exponerade och då blir de det på hemsidan, på Gamla Ullevi 

(IFK:s hemmaplan), träningsanläggningar och i ett medlemsmagasin. Men det finns 

också de, som enligt respondenten, är jättefokuserade på exponering och köper till 

saker utöver sina avtal. Det kan till exempel handla om en till skylt, LED-reklam, 

storbildsexponering och dräktexponering men det beror mycket på vilket typ av 

partner det är.  
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Relationer är något som IFK värnar mycket om. Respondenten menade att utan goda 

relationer hade inte IFK kunnat bedriva sin verksamhet på en sådan hög nivå som 

de befinner sig på. Han/hon försöker vara lyhörd och nyfiken på vad sina partners 

gör i deras verksamhet, det är viktigt med tanke på att många av partnerna är 

leverantörer till föreningen. Enligt respondenten finns IFK dessutom till för de 

partnerna som vill ha hjälp i deras aktivering, de arbetar nästan på daglig basis för 

att hjälpa sina parters i hur de kan aktivera sig. Vidare förklarade han/hon att en del 

väljer att göra väldigt mycket själva medan andra ber IFK om hjälp. Respondenten 

förklarade dock att företagen däremot har olika fokus i deras aktivering. Några har 

exempelvis önskemål om familjeaktivering med sina anställda, vissa vill ha 

aktivering tillsammans med supporters/medlemmar och andra vill ha aktivering 

tillsammans med de andra nätverksföretagen.  

IFK arbetar efter en, som respondenten benämnde det som, miniminivå. De 

uppfyller denna miniminivå men försöker samtidigt göra något extra för sina 

partners. Han/hon förklarade att de har ett x-antal punkter som återfinns i avtalet 

men att de genomför vissa extra aktiviteter utöver avtalet men hur mycket det 

handlar om varierar från år till år. Ett exempel respondenten gav på en aktivitet som 

inte är avtalat är studiebesök hos en annan förening tillsammans med några av IFK:s 

partners. Vilka typer av aktiviteter det kan handla om och i vilken mängd dessa sker 

i skiljer sig från år till år. Vissa år genomför de mer och vissa år blir det mindre. 

Respondenten sa att: 

”Det handlar om timing och innehåll. Det är ingen idé att vi gör aktiviteter med 

dåligt innehåll” (Försäljningsansvarig, personlig kommunikation, 23 april 2018). 

En stor anledning till varför IFK strävar efter att göra det lilla extra förklarade 

respondenten framförallt är för att göra föreningen till en mer attraktiv produkt. 

Han/hon menade att man hela tiden strävar efter att skapa unika upplevelser. Något 

som respondenten menade är viktigt med tanke på att det är svårt att hålla en hög 

sportslig nivå under en längre tid:  

”Alla vill komma till en punkt där man får partners att säga att dom inte har råd 

att hoppa av, det ska ge såpass mycket tillbaka” (Försäljningsansvarig, personlig 

kommunikation, 23 april 2018). 
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5.3 Kalmar FF 

Kalmar FF grundades 1910, men då med namnet IF Göta, som senare bytte namn 

till Kalmar IS för att 1927 byta namn till nuvarande Kalmar FF. Förgående år 

slutade man 12a i Allsvenskan. Telefonintervjun med Marknadschef hos Kalmar FF 

(KFF) ägde rum måndagen den 23 april, 2018 

Det första respondenten förklarade är att man i KFF inte pratar om sponsring utan 

benämner det som ett partnerskap och att dess partners ska känna att de får oerhört 

mycket tillbaka. Han/hon menade att sponsring är något som man ger bort utan att 

få något tillbaka.  

Enligt respondenten försöker KFF hela tiden ha goda relationer till sina partners, 

han/hon nämner vidare att man här försöker jobba mycket med personlig 

bearbetning. Hur KFF:s partners marknadsförs enligt avtalen menade respondenten 

kan skilja sig åt beroende på avtalet. Vidare förklarade respondenten att KFF delar 

upp partnerskapet i två olika nivåer: nätverkspartner som är den lägsta nivån medans 

loge-partner, dräktpartner, platinumpartner är exempel på partners som befinner sig 

på den högre nivån. De exponeras lite olika enligt respondenten, nätverksparters får 

framförallt vara men på nätverksträffarna och synas på tv-skärmar på arenan. De 

som tillhör den högre nivån av partners har ytterligare exponering beroende på avtal, 

men alla har minst en skylt på arenan och möjlighet att följa med på två partnerresor 

arrangerade av KFF. 

Respondenten förklarade att det finns tre delar man kan jobba med när man pratar 

om partnerskap. Dels är det varumärkesbyggande vilket man kan bygga på genom 

dräktreklam eller skylt på arenan. Den andra delen är att nätverka, träffa människor 

och göra fler affärer med hjälp av KFF:s nätverk. Den tredje och sista delen är HR 

och handlar helt enkelt om att ge medarbetare mervärde genom exempelvis ett 

säsongskort. Respondenten förklarade att det oftast är en blandning mellan dessa tre 

delar i ett partnerskap och att de fungerar som grundpelare hos KFF. 

KFF går ibland utöver vad som är avtalat, förklarade respondenten. De kan ge någon 

partner något mer än vad som är avtalat, exempelvis har en partner som ingår i den 

högre nivån fler skyltar på arenan än vad denne betalar för. Respondenten förklarade 

samtidigt att KFF har en dialog med sina partners och utbyter tjänster som inte 
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behöver vara avtalade. Han/hon menade att det exempelvis kan vara om KFF 

behöver någon interiör till ett konferensrum och då kontaktar de en partner som kan 

bistå med detta. Partnern får i gengäld något tillbaka, exempelvis ett antal 

säsongskort. På så vis utbyter de tjänster som inte nödvändigtvis måste vara 

avtalade. Partnern ska hela tiden känna att de får någonting tillbaka.  

5.4 Trelleborgs FF 

Trelleborgs FF grundades 1926 och är nykomling i Allsvenskan efter att ha kvalat 

upp från Superettan. Telefonintervjun med Försäljningschef hos Trelleborgs FF 

(TFF) ägde rum fredagen 27 april, 2018. 

Grunden för TFF i deras arbete med sponsring idag menade respondenten är deras 

nätverk. De har där två olika nivåer på nätverk. I det högre steget i 

sponsorstrukturen, som han/hon kallar Boxen, ingår dom största sponsorerna och 

dom är färre till antalet. I det andra nätverket är det betydligt fler företag som är 

med. Utöver detta förklarade respondenten att det finns de som vill synas och då 

handlar det främst om exponering på arenan eller på matchdräkten. Respondenten 

förklarade att det finns både färdigsydda sponsorpaket men att de också kan 

skräddarsy paket, det är olika vad företagen väljer att ha.  

Respondenten ansåg att TFF har en väldigt bra relation med sina sponsorer, de 

nätverksträffar TFF arrangerar tillåter föreningen att komma sina sponsorer nära. I 

nätverket Boxen, där antalet sponsorer var färre och varje sponsor har en till två 

representanter på plats, förklarade respondenten att de ofta kommer sponsorerna 

nära. Men han/hon förklarade samtidigt att det också fungerar bra att bygga goda 

relationer och skapa en nära kontakt på de nätverksträffar som har upp emot 50 

deltagande personer.  

Att vara med och hjälpa sponsorer med sin aktivering var något som TFF ibland 

gjorde. Han/hon sa att det kunde vara vid speciella tillfällen då sponsorn efterfrågar 

representanter från TFF och vill att de ska vara på plats. Respondenten sa följande: 

”Men sen om de är att dom har 50årsjubileum eller öppet hus helg eller 

nypremiär, ja då försöker vi va delaktiga där också. Allt de kanske inte är 

nerskrivet i avtalet utan de är bara nånting som dom önskar att vi är på plats med 
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nån spelare, och vi tackar ju inte nej till att synas där det finns mycket folk” 

(Försäljningschef, personlig kommunikation 27 april, 2018). 

Respondenten förklarade också att TFF kan genomföra andra aktiviteter som inte är 

avtalade med sina sponsorer. Exempelvis kan de i samband med att de går ut med 

ett meddelande till den lokala tidningen trycka in några av sponsorernas logotyper 

beroende på sammanhanget. Han/hon menade också att vid tillfällen de har 

reklamplats över på arenan kan de ta fram en extra reklamskylt för en befintlig 

sponsor, utan att sponsorn betalar för det. Anledningen till att man i TFF gör detta 

menade respondenten är för att skapa en positiv grej. 

”Finns möjligheten å överleverera så får man ju en nöjd kund som förmodligen är 

med framöver också.” (Försäljningschef, personlig kommunikation, 27 april 2018). 

Att skapa långvariga relationer var något som respondenten menade att TFF 

arbetade efter men att det kan vara svårt på grund av osäkerheten i vilken serie de i 

framtiden kommer spela i. Han/hon menade att osäkerheten kommer från att de 

pendlat mycket i seriesystemet där man bland annat spelat i Superettan och Division 

1 för bara något år sedan. Men genom att överleverera och genomföra aktiviteter 

som sponsorerna inte förväntar sig menade respondenten resulterar i att de 

förmodligen även är med framöver. 

5.5 Östersunds FK 

Östersunds FK grundades 1996 och slutade förgående år på en femteplats i 

Allsvenskan, de nådde även stor framgång i Europa League. Telefonintervjun med 

Säljledare hos Östersunds FK (ÖFK) ägde rum fredagen 27 april, 2018 

De sportsliga framgångarna har, enligt respondenten, gått för snabbt i jämförelse 

med ÖFK:s administrativa organisation vilket gör att man är i en uppbyggnadsfas 

mot att bli en allsvensk organisation. Han/hon menade att man vill ta nästa steg och 

bli en ännu större förening. Vidare förklarade respondenten att Östersund som stad 

är relativt liten vilket gör att många lokala företag är med och stöttar men det 

genererar inte några större summor som man strävar efter. Därför letar man nya 

partners nationellt, utanför både stad och län.  
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Relationerna, förklarade respondenten, är goda mellan ÖFK och dess sponsorer. 

Man har lyckats bygga upp en vi-känsla i den lilla staden. Det visar sig framförallt 

under turbulenta tider när det blåser på toppen. Respondenten menade att ÖFK 

känner sponsorernas stöd och att de alltid står bakom deras arbete vilket resulterat i 

ytterligare gemenskap.  

Hur man marknadsför sina sponsorskap ser olika ut beroende på vilket avtal det är. 

Ett tydligt exempel vilket respondenten redogjorde för är den traditionella 

exponeringen där företag vill synas. Han/hon menade att ÖFK samtidigt samarbetar 

med sponsorerna gällande deras aktivering av avtalet. Ett tydligt exempel på det är 

samarbetet med en matvarubutik i Östersund, där man gör aktiva grejer tillsammans. 

Respondenten förklarade att spelare i ÖFK exempelvis är i butiken några gånger per 

år, där de lagar mat och på så sätt uppmärksammar samarbetet. Dessutom har 

matvarubutiken köpt ett så kallat matchvärdskap där man lägger ett enormt fokus på 

att uppmärksamma samarbetet. Detta sker dagen innan match i samband med 

butiken men också under matchdagen och är något som på förhand är avtalat.  

ÖFK gör en del saker som faktiskt går utöver sponsoravtalen. Respondenten 

redogjorde för ett exempel där man bjuder in en sponsor till en VIP-loge under en 

match, något som annars kostar ett par tusen kronor. Enligt respondenten var det i 

år även planerat att genomföra extra nätverksträffar som inte är avtalade och därmed 

inte något som sponsorerna förväntar sig. Vidare förklarade han/hon att de kan 

genomföra mer vardagliga saker: 

”Sen är det mycket bra traditionella grejer som att bjuda med nån på lunch, 

golfrunda. Man kan överraska någon med en signerad tröja eller fotboll – lite 

såna smågrejer” (Säljledare, personlig kommunikation, 27 april 2018) 

Anledningen till att ÖFK genomför dessa aktiviteter utöver avtalet menade 

respondenten var dels för att bygga relationer. Men att man samtidigt vill värna om 

redan befintliga relationer.  

”Det kan ju också mynna ut i att en sponsor vill höja sitt sponsorskap. Att gå in 

lite större eller på en bredare plan” (Säljledare, personlig kommunikation, 27 april 2018). 
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Ytterligare anledningar till dessa aktiviteter kan enligt respondenten också vara om 

det skulle ha hänt något mindre bra, aktiviteter utöver avtalet kan då fungera lite 

som plåster på såren som respondenten uttrycker det.  

5.6 IF Elfsborg  
Föreningen grundades 1904 och är verksamma i Borås. Förgående år slutade man 

på en åttondeplats i Allsvenskan. Telefonintervju med Marknad hos IF Elfsborg 

(IFE) ägde rum fredagen den 11 maj.  

IFE:s sponsorer består, enligt respondenten, till stor del av lokala företag och där 

tror han/hon att föreningen är ledande i Sverige. Vidare förklarade respondenten att 

de enligt statistik ligger tvåa i Sverige på sponsring, efter Malmö FF. Anledningen 

till det, menade respondenten, är att de hade en bra sportslig period där de tog 10 

medaljer på 11 år och hade 10 år med spel i Europa vilket ökade sponsorintäkterna 

markant. Vidare förklarade respondenten att han/hon trodde att de var 

marknadsledande när det kommer till aktiviteter för sponsorer. De aktiverar mycket 

och med en stor omtanke, vilket respondenten förklarade var nyckeln i det hela. 

Respondenten förklarade också att konkurrenssituationen i Borås är och har varit 

tacksam med tanke på att IFE varit ganska ensamma vilket gjort dem till 

flaggskeppet i Borås.   

Vid frågan om de gör något som går utöver avtalet svarade respondenten att de 

egentligen inte gör mycket. Vidare förklarade han/hon att det kan vara vid enstaka 

tillställningar som sponsorn vill att man ställer upp med någon spelare eller att 

föreningen håller föredrag.  

”jag menar det är viktigt idag, gratis är ju jäkligt gott men det börjar bli för 

mycket gratis nu” (Marknad, Personlig kommunikation, 11 maj, 2018).  

Mycket av de aktiviteter de gör menade respondenten istället grundar sig i deras 

sponsorpaket. När en avtalad aktivitet genomförs ”bjuder de upp till dans” och ser 

till att den håller en hög klass, det kan till exempel vara aktiviteter under 

hemmamatcher. Dock menade respondenten att de gör aktiviteter som går utöver 

avtalet för vissa sponsorer, men som de betalar för. Exempelvis nämnde han/hon att 

de i år ska åka till Ryssland och fotbolls-VM under fyra dagar, där 
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huvudsponsorerna samt guldsponsorerna har detta i avtalet och de andra 

sponsorerna som väljer att åka med får betala för resan.  

Relationerna mellan IFE och deras sponsorer, menade respondenten, var väldigt 

starka och mycket tack vare de aktiviteter som föreningen genomför tillsammans 

med sina sponsorer. Respondenten förklarade också att eftersom han/hon varit med 

under en lång period har man kunnat skapa personliga band till sponsorerna.  

5.7 IK Sirius Fotboll 
Föreningen grundades 1907 och är verksamma i Uppsala. Förgående år slutade 

föreningen på en sjundeplats i Allsvenskan. Telefonintervju med Säljare hos IK 

Sirius (IKS) ägde rum fredag 15 maj, 2018.  

Respondenten från IKS förklarade att föreningen arbetar med utbyten och partners 

snarare än med sponsring. En viktig del här återfinns i deras affärsnätverk. Det finns 

exempelvis tröjpartners som får ta del av affärsnätverken samtidigt som de blir 

exponerade på arenan och på dräkten. Sedan finns det en del större avtal som i och 

med det blir skräddasydda. Här arbetar man, enligt respondenten, med att skapa en 

upplevelse med tanke på att det är den som säljer. Man vill ge ett liknande värde 

tillbaka till sina sponsorer.  

Har man en partner som varit med väldigt länge är det klart att man byggt upp en 

god relation vilket gör att man kanske väljer att underhålla det ännu mer. Detta 

menade respondenten som också förklarade att relationerna i IKS tillsammans med 

sina partners är goda. Respondenten menade också att man som säljare ofta har sina 

”egna” partners och att företagen hela tiden har en och samma kontaktperson vilket 

resulterar i att man lägger mycket fokus på den personliga relationen.  

Respondenten förklarade att man är med i sina sponsorers aktiveringsarbete 

framförallt när det kommer till deras CSR-arbete som grundar sig i att IKS 

arrangerar nattfotboll i de mest utsatta områdena i Uppsala. IKS underlättar hela 

tiden i sina sponsorers arbete och strävar efter att de ska öka sin lönsamhet.   

Respondenten förklarade att man försöker ge och göra något extra för att gynna 

aktuellt samarbete. Ett exempel som respondenten redogjorde för var extra 

exponering på LinkedIn där man uppmärksammade nya reklamskyltar som suttits 
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upp på Studenternas IP som är föreningens hemmaplan. Det är en säljkanal för både 

företaget men också föreningen som marknadsför sitt sätt att arbetar med sponsring 

vilket gör att båda parter gynnas av det. Ett annat exempel finner man i samband 

med nätverksträffarna som IKS arrangerar. Respondenten förklarade att man gärna 

lyssnar på redan befintliga nätverkspartner för att på ett sådant sätt höra om dem har 

något önskemål när det kommer till att hitta nya partners. Kanske finns det något 

företag som vill göra affärer med ett annat men som inte är en del av nätverket. IKS 

kollar då på dessa möjligheter och bidrar således med en typ av service.  

Anledningen till varför man går utöver avtalen är framförallt för att värna om 

befintliga relationer:  

”Det är framförallt för relationen och det långsiktiga … det handlar hela tiden om 

att ge och ta och att göra det lilla extra för den andra parten för det ska funka i det 

långa loppet. Man får inte bli egoistisk får då har du inga vänner i slutändan” 

(Säljare, personlig kommunikation 15 maj, 2018). 

”Det var ju nån smart som nån gång sa att vill du gå snabbt så går du själv, vill 

du gå långt så går man tillsammans, det är ett bra citat på den frågan” (Säljare, 

personlig kommunikation 15 maj, 2018). 

Däremot var respondenten tydlig med att föreningen har saker att göra och att det i 

och med detta finns begränsade resurser. Finns däremot tiden till att göra något 

extra gör man det. 
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6. Analys 
I det här kapitlet presenteras analysen av empirin. En argumenterande analys har 

genomförts där vi identifierat två olika frågor, dessa frågor grundar sig i 

repetitioner från respondenterna och som ligger i linje med studiens syfte.  

 

6.1 Aktiverar föreningar i herrarnas fotbollsallsvenska sin sponsring? 

Att genomföra aktiviteter som går utöver vad som är avtalat är något som nästan 

samtliga respondenterna menade att de självklart gör. Endast en av respondenterna, 

IFE, menade att aktiviteter utöver avtalet inte var något de aktivt arbetade med men 

att de vid förfrågan från en sponsor kunde genomföra sådana aktiviteter. Istället 

förklarade respondenten hos IFE att när de väl genomför avtalade aktiviteter ser de 

till att dessa är av hög kvalité. Att föreningar går utöver avtalet ligger i linje med 

vad Weeks et al. (2008) förklarar som aktivering av sponsring, att man gör något 

extra för att gynna samarbetet. Vad det är för aktiviteter och i vilken utsträckning 

dessa genomförs varierade lite från förening till förening. De två aktiviteter som var 

återkommande hos flera av respondenterna var däremot kundvård och extra 

exponering (reklam). Aktiviteter respondenterna nämnde som kundvård och som 

inte hade avtalats på förhand var exempelvis att bjuda in sponsorn till VIP-loge 

under hemmamatcher, studiebesök hos en annan förening eller extra nätverksträffar. 

Kundvård är enligt Weeks et al. (2008) en vanligt förekommande aktiveringsåtgärd 

för sponsorer vilket alltså även visade sig vara en återkommande aktivitet hos våra 

respondenter. Att föreningen genomför aktiveringsåtgärder i form av kundvård kan 

exempelvis leda till starkare relationer med deras sponsorer. Genom att träffas under 

mindre formella omständigheter kan man lära känna varandra på ett annat sätt och 

skapa personliga relationer på ett liknande sätt som Morgan et al. (2014) förklarar. 

Genom att till exempel bjuda in en sponsor till en VIP-loge kan dessutom föreningen 

skapa ett gott rykte omkring sig. Sponsorns anställda, som deltar i aktiviteten, kan i 

ett sådant fall associera föreningen med något positivt vilket gynnar föreningen 

ytterligare med tanke på att de ökar chansen att man som privatperson väljer att 

återkomma till arenan.  

Extra exponering i form av reklam, förekom oftast genom reklamskyltar på arenan 

som sponsorn inte betalade för. En respondent, TFF, nämnde också att de i samband 

med att de publicerade något i den lokala tidningen kunde bifoga sponsorers loggor 
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i annonser. Att föreningar genomför extra aktiviteter i form av reklam ökar chansen 

till att parterna kopplas ihop med varandra. Detta förklarar Dalakas (2011) som ett 

effektivt sätt att öka medvetenheten om aktuellt sponsorskap för de inblandande 

parterna. Varför föreningar väljer att exponera sponsorer extra och öka 

medvetenheten om samarbetet skulle kunna vara för att man kan nå en sponsors 

målgrupp. Att starkt förknippas med en sponsor kan leda till att en sponsors lojala 

kunder även väljer att följa föreningen. Men det kan också leda till en tillfredsställd 

sponsor som i framtiden väljer att fortsätta sponsra föreningen. Precis som 

respondenten hos TFF sa: genom att överleverera får man en nöjd kund som 

förhoppningsvis är med framöver. Detta kan öka möjligheten till framtida 

sponsorintäkter och därmed skapa en säkrare ekonomisk framtid.  

Vår studie har genomförts ur ett föreningsperspektiv på aktivering av sponsorskap 

men som teorin visar är aktivering en aktivitet sponsorn bör genomföra. Däremot 

hävdade några respondenter att de kunde hjälpa sponsorerna i deras aktivering av 

samarbetet. Detta var något som inte var avtalat och kan således ses som en 

aktivering från föreningens sida. Exempelvis uppgav respondenten hos TFF att om 

en sponsor hade ett speciellt evenemang kunde de vara på plats med några spelare 

för att visa upp sig tillsammans med sponsorn och för att uppmärksamma 

samarbetet. Att synas på plats där det befinner sig mycket människor skulle kunna 

resultera i ett igenkännande av föreningen vilket respondenten förklarade var en av 

anledningarna till att vara på plats. Dessutom förklarade respondenterna hos både 

IFK och IKS att de hjälper partners som ber om hjälp i deras aktivering och hur de 

kan aktivera sig mer. Detta var något som inte var avtalat på förhand för varken TFF, 

IFK eller IKS, utan något som de ställt upp på om en sponsor efterfrågat det. Även 

denna typ av aktivitet kan ses som en kundvård från föreningen likt den typ av 

kundvård som Weeks et al. (2008) förklarar. Genom att ställa upp för en sponsor vid 

dessa tillfällen skapar det en tillfredställelse och en nöjdhet hos sponsorn som i detta 

fall ses som en kund till föreningen. Vi kan se tendenser på att föreningar drivs likt 

företag på samma sätt som Larsson von Garaguly (2016) förklarar. Idrottsföreningar 

vill ha tillfredsställda kunder vilket även visar på relevansen av att belysa aktivering 

av sponsring ur ett föreningsperspektiv. 
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Utifrån vad empirin visar och hur teorin definierar aktivering kan man se en tendens 

till att föreningar i herrarnas fotbollsallsvenska aktiverar sina sponsorskap genom 

exempelvis extra exponering och kundvård. Detta trots att Weeks et al. (2008) och 

Dalakas (2011) visar och förklarar begreppet aktivering som något sponsorn 

genomför. Sex av sju respondenter hävdade att de genomför icke avtalade aktiviteter 

för att gynna samarbetet och det sågs som en självklarhet. Att det sågs som en 

självklarhet menar vi delvis kan förklaras med att de pratar om ett partnerskap och 

inte sponsring. Som partners handlar det mer om att utbyta resurser snarare än att en 

part sponsrar en annan. Att majoriteten av respondenterna pratade om ett 

partnerskap istället för sponsring menar vi är en effekt av kommersialiseringen som 

Larsson von Garaguly (2016) och Fyrberg Yngfalk (2014) redogör för. De stora 

summorna som läggs på sponsring i Allsvenskan idag menar vi kan leda till att det 

blir missvisande att enbart prata om sponsring. Företag gör så pass stora 

investeringar att de idag kräver mer tillbaka än vad man gjorde förr, vilket också 

gjort att kraven på idrottsföreningar ökat samtidigt som anskaffningen av 

ekonomiska medel blivit en mer central del. Vår studie visar indikationer på att 

föreningar i herrarnas fotbollsallsvenska idag har en kunskap om aktivering och att 

de är medvetna om vad dess partners vill ha i utbyte. Denna typ av kunskap menar 

vi kan likställas med den kunskap Larsson von Garaguly (2016) förklarar är viktig 

och krävs för att klara de krav som ställs i och med kommersialiseringen. 

Det var en förening, IFK, som stack ut i deras arbete med just aktiviteter utöver 

avtalet och det som kan ses som en typ av aktivering. Deras sponsorer, eller partners 

som dom benämner det som, har i avtalen en miniminivå med vad de får i deras 

utbyte med föreningen. Utöver den här avtalade miniminivån genomför IFK 

ytterligare aktiviteter. Vad det är för aktiviteter eller hur mycket extra det blir 

varierar från år till år. Respondenten hos IFK menade att det inte handlar om hur 

mycket extra man gör utan att de aktiviteter man genomför istället ska hålla en hög 

kvalité. För IFK är det timing och innehåll som styr de extra aktiviteterna. Hur 

mycket aktivering som krävs är något som Papadimitriou och Apostolopoulou 

(2009) och O’Reilly et al. (2013) diskuterarar vilka visar att det inte finns några 

bevis för hur mycket man bör aktivera. Dessutom kan man i en jämförelse mellan 

de övriga föreningarna utläsa att man aktiverar i olika stor utsträckning. Exempelvis 

menade respondenterna hos BP och IKS att de gör aktiviteter om utrymme ges men 
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de förklarade också att det inte alltid finns tid och resurser till att planera dessa. 

Detta visar återigen på att det skiljer sig i hur mycket man aktiverar men i detta fall 

handlar det kanske snarare om en fråga om resurser i form av tid och personal än 

om vilja. Respondenten från IFE menade, till skillnad från de övriga, att man inte 

aktivt arbetar med aktivering. Detta visar en indikation på att den 

kommersialiseringsprocess Peterson (2004) förklarar har pågått sedan 

amatörreglerna avskaffades 1967 och fortfarande pågår. Föreningar i herrarnas 

fotbollsallsvenska har kommit olika långt i deras kommersialiseringsrelaterade 

arbete vilket också vår studie indikerar på. Vi kan återigen koppla detta till det 

kunskapskrav kommersialiseringen inneburit och som Larsson von Garaguly (2016) 

och Fyrberg Yngfalk (2014) redogör för. Exempelvis finns det en stor skillnad i hur 

IFK arbetar med aktivering till skillnad mot IFE.  

Detta visar att elitidrottsföreningar rent generellt arbetar med sponsring på olika sätt. 

Man tacklar de ökade kraven kommersialiseringen ställer på idrottsföreningarna på 

olika sätt och hittar egna strategier för hur man ska göra detta. Majoriteten av 

respondenterna nämnde aktivering av sponsorskapet som ett sätt att göra sponsorer 

nöjda, de använde alltså aktivering som strategi i sitt arbete med sponsring. Vi kan 

däremot se att målet med sponsring i stort sett är detsamma oavsett strategi och man 

arbetar som förening för att göra sin partner tillfredsställd för att i sin tur få till ett 

lyckat sponsorskap. När det gäller aktivering av sponsorskap ser vi att det skiljer sig 

åt i hur mycket föreningarna aktiverar sig och på vilket sätt de väljer att göra detta. 

Någon väljer att genomföra mycket avtalade aktiviteter och genomför dessa bra 

medans någon väljer att ha mindre avtalat och hela tiden ger något extra till den 

andra aktören. För de som väljer att ha mindre avtalat och istället gör mer extra 

aktiviteter kan man däremot tänka sig att de har dessa budgeterade redan på förhand. 

Man vet om inför varje säsong vad man kommer att göra och vad det kommer att 

kosta. Har föreningen budgeterat för extra aktiviteter kan man tänka att sponsorerna 

någonstans redan betalat för detta, utan att de vet om det. Samtidigt visar studiens 

empiri att sponsorerna ibland efterfrågar något från föreningen som inte är avtalat 

och dessa aktiviteter kan föreningen ha svårighet att budgetera för på förhand med 

tanke på att de inte vet vad eller om en sponsor kommer att efterfråga. Det vi däremot 

kan se i studien är alltså att samtliga föreningar är måna om att göra dess sponsorer 

nöjda men hur de väljer att göra detta skiljer sig åt. De arbetar efter olika strategier 
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eller filosofier i hur man får en sponsor att känna sig nöjd och hur man får dem att 

fortsätta sponsra föreningen.  

Utifrån teorin är kongruens och inkongruens viktigt och ibland avgörande för hur 

lyckat sponsorskapet ska bli samtidigt som det påverkar längden på det. 

Inkongruenta samarbeten kräver större exponering och upprepad kommunikation 

för att bli framgångsrikt (Dardis, 2009), vilket i ett sådant fall skulle kunna visas i 

svaren hos respondenterna. Dock var det ingen av respondenterna som nämnde att 

de gav någon sponsor mer exponering beroende på hur bra parterna passar ihop. 

Istället upplevde vi det som att storleken på sponsorskapet och ekonomiska faktorer 

spelade en större roll i om man aktiverade eller inte. Exempelvis förklarade två av 

respondenterna, från KFF och BP, att några av deras huvudpartners hade extra 

exponering på arenan och dessutom var det främst dessa som erbjöds extra 

exponering om utrymme för det fanns. Respondenten hos ÖFK förklarade också att 

de la mycket fokus på sponsorer som befinner sig på en lägre nivå men som enligt 

föreningen hade potential att växa. Peterson (2004) och Larsson von Garaguly 

(2016) förklarar har kommersialiseringen resulterat i att det vuxit fram ett vinstsyfte 

inom idrottsföreningarna vilket också detta visar indikationer på. Föreningar i 

herrarnas fotbollsallsvenska tenderar med andra ord att fokusera på storleken och på 

vad de kan få ut av sponsorskapet snarare än att lägga fokus på om aktuellt samarbete 

är kongruent eller inkongruent.  

6.2 Varför eller varför inte man går utöver avtalet  

En återkommande anledning till varför man som idrottsförening väljer att aktivera 

sin sponsring var enligt flera respondenter att skapa eller stärka relationerna till sina 

sponsorer. Något som Jensen och Cornwell (2017) förklarar är viktigt i ett 

sponsorskap. Exempelvis menade respondenten hos BP att man ville värna om redan 

befintliga relationer och skapa en god känsla mellan parterna. Vidare nämnde 

respondenten att de arbetar efter filosofin att man får vad man ger och 

förhoppningsvis kan sponsorn i ett senare skede hjälpa föreningen för att på så vis 

ge tillbaka. Detta resulterar i en relation mellan föreningen och sponsorn där man 

kan utbyta tjänster. Även respondenterna hos TFF, IKS och ÖFK pratade specifikt 

om att relationer var en av anledningarna till att de valde att aktivera sponsorskapet. 

Fyra av respondenterna nämnde alltså specifikt att relationer var en anledning till 
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aktivering av sponsringen, men samtliga respondenter förklarade att de hela tiden 

strävar efter att ha goda relationer med sina sponsorer. Jensen och Cornwell (2017) 

förklarar att långvariga relationer mellan två parter kan skapa en högre förståelse för 

hur den andra aktören i avtalet arbetar och vilka mål denne kan tänkas ha. Risken 

för upplösning av sponsorskapet menar Jensen och Cornwell (2017) dessutom 

reduceras när sponsorn och den sponsrade befinner sig i en långvarig relation. 

Studien ger en indikation på att föreningar i herrarnas fotbollsallsvenska arbetar 

efter att ha en god och förhoppningsvis långvarig relation till sina sponsorer samt att 

de har en kunskap om relationers betydelse. Detta ser vi främst i hur mycket fokus 

respondenterna menade att de lägger på just relationer. Vår studie indikerar på att 

denna kunskap faktiskt finns i föreningar i herrarnas fotbollsallsvenska och kanske 

främst kunskapen om vad som gör ett sponsorskap framgångsrikt. Detta kan vara en 

bakomliggande faktor till att herrallsvenskan årligen genererar så pass mycket 

sponsorintäkter som den faktiskt gör. Att föreningarna aktivt arbetar efter att ha goda 

och långvariga relationer till sina sponsorer kan således resultera i att Allsvenskan 

som marknad ses som attraktiv.  

Att goda relationer är viktiga förklarade respondenten hos ÖFK som dessutom 

menade att det kan resultera i en utveckling av samarbetet och att en sponsor vill 

höja sitt sponsorskap och i framtiden gå in med större resurser till föreningen. Detta 

är något som även teorin belyser, exempelvis förklarar Morgan et al. (2014) att goda 

relationer är en viktig faktor vid omförhandlingar och införande av nya element i 

redan befintliga sponsoravtal. Genom att aktivera sitt sponsorskap och skapa goda 

relationer till sina sponsorer kan det därför leda till att sponsorn i framtiden väljer 

att höja sitt sponsorskap, vilket resulterar i större sponsorintäkter till föreningen. 

Detta var även något som flera andra respondenter förklarade var en anledning till 

aktivering av sponsorskapet. Exempelvis menade respondenten hos IFK att man vill 

göra det lilla extra utöver avtalet för att göra IFK till en mer attraktiv produkt. Vidare 

förklarade respondenten att de ville komma till en punkt där partners inser att de inte 

har råd att hoppa av partnerskapet med IFK. Ovan nämnd anledning för aktivering 

av sponsring kan återkopplas till varför man enligt teorin väljer att aktivera där 

Dalakas (2011) förklarar att aktivering genomförs för att maximera sponsorskapet. 

Genom att aktivera och genomföra aktiviteter utöver avtalet kan föreningen skapa 
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en god relation som skulle kunna skapa en mer attraktiv produkt. En mer attraktiv 

produkt skulle i sin tur leda till en ökad försäljning.  

Som nämndes inledande i analysen var det en förening, IFE, som menade att de inte 

aktivt arbetade med att genomföra aktiviteter utöver det avtalade. Istället såg de till 

att ha fler aktiviteter avtalade och genomför dem väldigt väl. Respondenten hävdade 

att man idag ger bort för mycket gratis vilket inte är hållbart i ett längre perspektiv. 

Det var endast i vissa specifika fall då en sponsor ber om att de ska ställa upp med 

en spelare eller liknande till något event. Det här går mot vad både teorin säger och 

vad övriga respondenter i studien uppger gällande aktivering av sponsorskapet. 

Weeks et al. (2008) och Dalakas (2011) menar att det krävs något utöver avtalet för 

att maximera sponsorskapet vilket även vår studie visar indikationer på med tanke 

på att sex av sju respondenter uppgav detta. Anledningarna till varför 

idrottsföreningarna genomför detta i olika stor utsträckning tror vi främst är en fråga 

om resurser men även en fråga om konkurrens. Exempelvis menade respondenten 

hos IFE att konkurrenssituationen i Borås är och har varit väldigt tacksam med tanke 

på att IFE i princip varit själva på den lokala marknaden. Fyrberg och Söderman 

(2009) förklarar däremot att på grund av kommersialiseringen krävs det en större 

kunskap hos idrottsföreningarna för att möta nya krav, det krävs något mer för att 

upplevas som konkurrenskraftig. Men på grund av konkurrenssituationen i Borås 

menar vi att IFE inte är lika beroende av att aktivera sin sponsring som exempelvis 

IFK är. IFK är verksamma i Göteborg och konkurrerar med bland annat Frölunda 

HC och BK Häcken vilket gör deras konkurrenssituation mer utsatt till skillnad mot 

IFE. 
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7. Slutdiskussion 

I detta kapitel presenteras en avslutande diskussion, studiens kunskapsbidrag och 

förslag på framtida forskning.  

Studiens syfte var att få en inblick i om föreningar i herrarnas fotbollsallsvenska går 

utöver avtalen och genomför aktiviteter vilket kan gynna sponsorskapet och i sådana 

fall varför. Efter genomförd studie kan vi se att föreningar i herrarnas 

fotbollsallsvenska väljer att aktivera sina sponsorskap. Det är alltså inte bara 

sponsorerna som aktiverar sponsringen utan detta är något som även 

idrottsföreningar gör. Vi kan se att aktivering är något positivt och något som kan 

gynna den egna föreningen, framförallt ur ett långsiktigt perspektiv. Varje situation 

är däremot unik och således blir det svårt att hitta ett generellt strategiskt verktyg 

som föreningar kan arbeta efter. Vår studie indikerar på att det inte finns något 

bestämt sätt i hur man arbetar med sponsring eller hur/om man ska aktivera sitt 

sponsorskap. Detta menar vi beror på att varje situation är unik och varje förening 

har olika förutsättningar: vissa har en begränsad lokal marknad, vissa har en utsatt 

konkurrenssituation och vissa har ingen lokal konkurrens. De olika situationerna 

kräver olika strategier för att skapa nöjda sponsorer men ett effektivt sätt ligger i 

någon form av aktivering. Slutsatsen av detta menar vi är att aktivering fungerar 

som en strategi i föreningens arbete med sponsring och ett sätt att skapa nöjda 

sponsorer även om inte alla respondenter aktivt arbetade med aktivering. Detta ser 

vi alltså i herrarnas fotbollsallsvenska men är samtidigt något som skulle kunna gälla 

för elitidrottsföreningar i Sverige rent generellt. 

Vi kan däremot se att de aktiviteter som föreningarna genomför är relativt små och 

enkla som nödvändigtvis inte tar mycket tid eller resurser från föreningen. 

Framförallt i relation till den omfattning forskning visar att en sponsor bör aktivera. 

Att ge extra reklamskyltar på arenan eller bjuda in en sponsor till en VIP-loge under 

en hemmamatch är inte alls lika stora aktiviteter i jämförelse med hur företag bör 

aktivera. Att det skiljer sig åt i vilken utsträckning en förening aktiverar kontra hur 

en sponsor aktiverar var enligt oss väntat – det är trots allt föreningen som erbjuder 

sponsorn en produkt. Däremot anser vi att det i framtiden, om kommersialiseringen 

av idrotten i Sverige fortsätter i den takt den gör idag, kommer kunna bli vanligare 

att föreningar aktiverar sig och i vilken utsträckning de gör det. Detta med tanke på 
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kommersialiseringen som är en ständigt pågående process och ställer således hela 

tiden nya krav på idrotten. Resultatet av detta skulle kunna innebära att ansvaret på 

att aktivera sponsorskapet delas mellan parterna. Således skulle sponsorn kunna 

lägga mindre pengar på aktiveringen och därmed öka grundinvesteringen, vilket 

leder till ökade sponsorintäkter till idrottsföreningarna. 

Den vanligaste anledningen till att föreningarna väljer att aktivera sitt sponsorskap 

visade sig vara att skapa goda relationer med sina sponsorer. Att kunna ge något 

extra till sina sponsorer menade respondenternas skapar en god relation som i sin 

tur sträcker sig över en längre tid. Men vi kunde också se att det var några 

respondenter som uttalade sig om att de hoppades på en ekonomisk vinning. Man 

vill skapa en mer attraktiv produkt vilket förhoppningsvis kan leda till att 

sponsorn/sponsorerna väljer att gå in med mer resurser i föreningen. Dessa två 

hänger också ihop med varandra. En del respondenter nämnde endast 

relationskapande som anledning till varför man aktiverar sin sponsring. Vi anser att 

en god relation i slutändan leder till en lång relation, vilket i sin tur innebär säkrade 

sponsorintäkter under en längre tid. Således kan vi ana en bakomliggande faktor i 

att skapa en god relation vilket är att säkra sponsorintäkter för föreningen. I 

slutändan handlar det ändå om att utveckla föreningens verksamhet vilket 

förhoppningsvis leder till framgång på fotbollsplanen.  

Vi kunde också se att IFE valde att inte aktivera sina sponsorskap i lika stor 

utsträckning som de övriga föreningarna. Respondenten här hävdade att det gått för 

långt. Det inte är hållbart ur ett långsiktigt perspektiv och att man av den 

anledningen inte självmant aktiverar sin sponsring. Man väljer istället att göra de 

redan avtalade aktiviteterna på ett bra sätt. Det som övriga respondenter menade var 

en självklarhet och ett steg i utvecklingen menade IFE är att gå för långt, att 

föreningar inte kan ge sina sponsorer för mycket gratis. Här framställs två olika 

strategier att tackla kommersialiseringen och de ökade kraven föreningarna ställs 

inför: att antingen aktivera sponsorskapen för att skapa en god relation till sina 

sponsorer eller genomföra de avtalade aktiviteterna på ett bra sätt och därmed göra 

sponsorn tillfredsställd.  
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7.1 Studiens kunskapsbidrag 

Kunskapen om att vissa föreningar faktiskt väljer att genomföra aktiviteter utöver 

vad som är avtalat och att de aktiverar sitt sponsorskap kan vara av intresse för både 

andra föreningar men även företag. Andra föreningar kan ta lärdom i hur de kan 

arbeta med sponsring för att skapa goda relationer med sina sponsorer och därmed 

gynna den egna föreningen. I vilken utsträckning man bör aktivera sig kunde vi inte 

med denna studien avgöra, det skiljer sig åt från förening till förening och beroende 

på dess situation. Däremot kunde vi se att aktivering är något som fungerar som en 

vanligt förekommande strategi och något som många föreningar i Allsvenskan 

arbetar med för att gynna sponsorskapet och i slutändan den egna föreningen. Att 

använda aktivering som strategi är därför något andra föreningar kan ta lärdom av 

men man bör samtidigt vara vaksam på att varje förening är unik och det blir således 

svårt att kopiera någon rakt av.  

Även företag kan ha användning av resultatet i vår studie, det bidrar till en större 

kunskap i hur föreningar arbetar och vad de strävar efter i deras arbete med 

sponsring. Studien visar också att föreningarna som medverkade i vår studie är 

villiga att genomföra extra aktiviteter utöver vad som avtalats, vilket också är en 

viktig aspekt för företagen. Detta visar att föreningar hela tiden strävar efter att möta 

vad sina sponsorer efterfrågar och därmed tillfredsställa dessa. 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Denna studien indikerar alltså på att föreningar i herrarnas fotbollsallsvenska gör 

aktiviteter som går utöver vad som är avtalat, något som kan ses som en aktivering 

från föreningens sida. Vi har valt att begränsa oss till enbart fotboll och 

herrallsvenskan men det skulle vara intressant att se om även föreningar inom andra 

idrotter aktiverar sig och i vilken utsträckning. Exempelvis Svenska Hockeyligan 

(SHL) som vi menar är en fullt kommersialiserad liga. Det skulle också vara 

intressant och se om individuella idrottare väljer att aktivera sitt sponsorskap, samt 

jämföra om det skiljer sig åt mellan föreningar och individuella idrottare.   
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Bilaga 1 – Intervjuguide  

Syftet med denna studie är att få en inblick i om föreningar i herrarnas 

fotbollsallsvenska går utöver avtalen och genomför aktiviteter vilket kan gynna 

sponsorskapet och i sådana fall varför? 

Övergripande 

• Kortare beskrivning om vem du är och vilken position du har inom 

föreningen.  

• Beskriv hur ert arbete med sponsorerna ser ut idag, exempelvis rekrytering 

av nya samt förlängning av befintliga?  

• Är det avtalat att ni ska marknadsföra era sponsorskap på något specifikt 

sätt? (Med marknadsföring, menar vi hur ni som förening exponerar samarbetet till era fans 

och medlemmar).  

Relationer 

• Kan du beskriva hur era relationer med sponsorerna ser ut?  

Aktivering 

• Samarbetar ni med sponsorn gällande deras aktivering av sponsorskapet? 

(Med aktivering menar vi de aktiviteter sponsorn gör för att skapa en 

medvetenhet och vetskap om samarbetet hos dess målgrupp).  

• Gör ni någonting som går utöver avtalet med sponsorn för att gynna 

sponsorskapet?  
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