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Förord 

Vår studie handlar om motivation som skapas genom sponsring, organisationer kan använda 

aktiviteter inom sponsring för att motivera sin personal. Vid en föreläsning om sponsring så 

väcktes tanken att det faktiskt går att motivera personalen med hjälp av sponsring. Vi förstod 

att sponsring i största grad handlar om att synas externt ut mot kunder och att det inte 

existerade några stora mängder forskning av hur sponsring påverkar personalen. Därför tyckte 

vi att det skulle vara intressant att utföra en studie hos en organisation och se hur deras 

personal motiveras av sponsring. 

 

Vi vill tacka våra handledare Joacim Larsson von Garaguly, Sara Otterskog och Victoria 

Kihlström. Tack för ert stöd under arbetet! 
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utföra studien, ett speciellt tack till Lena Bogren hos Länsförsäkringar i Gävleborg.  

Även tack till Peter Berg och Paloma som lät oss använda deras enkätverktyg. 
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Sammanfattning 

Sponsring är ett utbyte och en marknadsföringsmetod som används av allt fler organisationer. 

Med syftet att påverka personalen i en organisation är sponsring en relativt oanvänd metod för 

marknadsföring. Trots detta så påverkar sponsring personalen oavsett organisationens 

målsättning med sponsring. Syftet med studien är att utvärdera om sponsring fungerar som ett 

verktyg för motivation i en specifik organisation, sedan utvärderas hur sponsring bidrar till 

motivation. 

 

För att besvara syftet genomfördes en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning. 

Denna genomfördes hos vårt studieobjekt Länsförsäkringar i Gävleborg. Analysen av den 

insamlade datan har genomförts med stöd av den teoretiska referensramen.  

 

Resultatet av studien visar att sponsring kan användas till att motivera personalen på 

Länsförsäkringar. Dock så är organisationens nuvarande sponsring något som inte tydligt 

motiverar personalen. Länsförsäkringar vill med sin sponsring bidra till samhället och på så 

sätt skapa engagemang och stolthet bland personalen. Sponsring får personalen att känna 

stolthet men däremot inget tydligt engagemang. Länsförsäkringar är bra på att informera 

personalen om sponsring, däremot så är organisationen inte lika bra på att lyssna till 

personalens värderingar kring sponsring. Det bristande engagemanget skulle då kunna bero på 

att personalen inte får tycka till om organisationens sponsring.      

 

 

Nyckelord: Motivation, Intern marknadsföring, Organisationskultur, Sponsring. 

  

 

 

  



 

 

 

 

Summary 

Sponsorship is an exchange and a marketing method that is used by more and more 

organizations. With the aim to influence the staff of an organization is sponsoring a relatively 

unused method of marketing. Despite this, sponsorship affects the staff regardless of the 

organization's goal of sponsoring. The purpose of this study is to evaluate if sponsorship 

serves as a motivational tool in a specific organization, then evaluate how the sponsorship 

contributes to motivation. 

 

To answer the purpose we conducted a quantitative study in the form of a questionnaire. The 

questionnaire was done at our research object, Länsförsäkringar Gävleborg. The analysis of 

the collected data was carried out with the support of the theoretical framework. 

 

The results of the study show that sponsorship can be used to motivate staff at 

Länsförsäkringar. However, the organization's current sponsorship is not clearly motivating 

their staff. Länsförsäkringar wants with its sponsorship to contribute to society and thus create 

commitment and pride among the staff. Sponsorship get staff to feel proud but no clear 

commitment. Länsförsäkringar is good at informing staff about sponsorship, however, the 

organization is not as good at listening to staff's values regarding sponsorship. The lack of 

commitment could then be due to staff being unable to speak up on the organization's 

sponsorship. 

 

 

Keywords: Motivation, Internal marketing, Organizational culture, Sponsorship.  
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1. Inledning 

Inledningskapitlet förklarar motivationens betydelse och vad som påverkar motivationen. 

Utöver motivation diskuteras värderingar, intern marknadsföring samt sponsring och hur 

dessa faktorer har en koppling till motivation. Detta leder sedan fram till studiens 

frågeställning och syfte. 

 

Motivation har enligt Deci & Ryan (2000) med individens känslor att göra. Att vara 

motiverad innebär att vara inspirerad, att känna glädje av att utföra en uppgift och uppnå olika 

målsättningar. En individ som aktiveras och upplever stark energi att sträva mot ett mål kan 

anses vara motiverad. Att istället vara omotiverad innebär att inte känna någon kraft och 

engagemang till att uppfylla olika målsättningar (Deci & Ryan 2000). Motivation kan därmed 

innebära många fördelar för en individ och dess omgivning.  

 

I en organisation med anställd personal är det viktigt att kunna motivera personalen för att 

uppnå organisationens målsättningar. En motiverad personal kan utföra ett bättre arbete 

eftersom personalen motiveras till att utföra arbetsuppgifterna (Grönroos, 2009; Kotler, 

Keller, Brady, Goodman & Hansen, 2012). Hur får organisationen då en motiverad personal? 

För att skapa motivation så krävs att organisationer studerar personalens värderingar. 

Motivation påverkas nämligen av individens värderingar. Om organisationens målsättning 

ligger i linje med individens värderingar så motiveras individen till att uppnå målsättningen 

(Deci & Ryan, 2000). Eftersom värderingar är en del av kulturen behöver organisationen 

studera kulturen för att ta reda på vad som motiverar personalen (Schein, 2010). Genom att 

studera kulturen kan organisationen få reda på individens värderingar som förklarar vad det är 

som inspirerar och engagerar individen i arbetet. Med information om kulturen har 

organisationen då möjlighet att påverka motivationen.  

 

Arbetet med att hitta de värderingar som skapar motivation kallas enligt Grönroos (2009) för 

intern marknadsföring. Intern marknadsföring innebär att organisationen i samspråk med 

personalen vidtar de åtgärder som krävs för att engagera personalen i arbetet, detta skapar då 

underlag till en motiverad personal och en ökad arbetsmoral (Grönroos, 2009). 

Organisationen kan då i sin interna marknadsföring använda sig av olika verktyg för att 

motivera personalen.  
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Vilka verktyg kan organisationen då använda sig av för att skapa motivation? Khan & Stanton 

(2010) samt Khan, Stanton & Rahman (2013) menar att sponsring kan användas som ett 

verktyg i den interna marknadsföringen. Genom att involvera personalen i “rätt” aktivitet kan 

sponsring skapa motivation. Organisationer som arbetar med sponsring kan då tjäna på att 

utreda hur sponsring kommer att påverka personalen.  

 

Definitioner av begreppet sponsring har genom tiderna varit många. Det som är 

återkommande för många av dessa definitioner är att sponsring innebär en form av utbyte 

mellan parter som ingår i avtalet (Dolphin, 2003; Zinger & O ‘Reilly, 2010; Khan & Stanton, 

2010). Sponsring skulle då kunna liknas med en marknadshändelse. Kotler et al. (2012) 

skriver att på en marknad sker ett utbyte av resurser mellan köpare och säljare. Kopplas det 

till sponsring blir den sponsrade då säljare och sponsorn blir köpare. För sponsorn innebär 

sponsoravtalet rättighet till att associeras med den sponsrade, den sponsrade får då finansiella 

resurser och på så sätt sker ett utbyte. Vår definition av sponsring blir då “ett avtal som 

innebär ett utbyte av resurser”.   

1.1 Problemdiskussion  

Khan & Stanton (2010) och Khan et al. (2013) menar att individer inom och utanför 

organisationen påverkas av sponsring. Oavsett målsättning med sponsringen så kommer alltså 

sponsring på något sätt att påverka den interna organisationen. Om organisationens 

sponsringsansvariga arbetar aktivt med att involvera personalen i “rätt” aktivitet så kan det 

innebära att organisationen får en motiverad personal (Khan & Stanton, 2010). Frågan är om 

sponsringsansvariga inom organisationen har detta i åtanke? Låt oss säga att personalen 

värderar en viss aktivitet högre, att sponsra i linje med denna aktivitet kan motivera 

personalen. Genom att involvera personalen i denna aktivitet kan organisationen då använda 

sponsring som ett motivationsverktyg i den interna marknadsföringen. Säg att personalen 

istället upplever sponsringen som negativ, personalens värderingar speglar då inte 

organisationens sponsring. Att involveras i en sådan aktivitet skulle istället kunna innebära att 

personalen känner sig omotiverad. Involvering i “rätt” aktivitet är något som kan motivera 

personalen, det är därför viktigt att sponsringsansvariga är medvetna om hur sponsringen 

kommer att påverka personalen, samt att organisationen har en målsättning för hur 

sponsringen ska påverka internt.  
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Sponsring har överlag målsättningen att påverka externa intressenter som t.ex. kunder och 

samhället (Khan & Stanton, 2010; Meenaghan 2013). Frågan är då om organisationer tar reda 

på hur sponsring påverkar personalen? Om en organisation bortser från personalens åsikter 

kan det leda till kostsamma konsekvenser. Ett så kallat “chairmans choice” då sponsring 

enligt Meenaghan (1991) styrs av ledningens intressen skulle kunna betyda att organisationen 

sponsrar en aktivitet som ogillas av personalen. Följden av detta kan då innebära negativa 

konsekvenser för personalens motivation. Hur skulle till exempel reaktionerna bli om en 

organisation i södra Sverige sponsrar en idrottsklubb i norra Sverige? Risken är då stor att 

personalen skulle ställa sig frågande till sponsringen. Om organisationen istället skulle 

sponsra en idrottsklubb i dess närhet skulle förmodligen personalen uppleva samarbetet mer 

motiverande. Att sponsorn och den sponsrade har någon form av koppling är viktigt för att 

sponsringen ska bli relevant för organisationens personal, detta skulle då öka chansen till att 

sponsringen motiverar personalen i arbetet (Cornwell, Weeks & Roy 2005). 

 

Frågan är om det ens är möjligt att hitta en aktivitet som tillfredsställer alla inom 

organisationen? Individer har olika värderingar och uppfattar saker på olika sätt. Detta kan 

innebära svårigheter i att använda sponsring för att skapa motivation bland all personal. 

Därför bör en organisation ställa sig ett antal frågor innan de bestämmer sig för att sponsra en 

aktivitet. Dessa kan vara; skapar involveringen motivation bland personalen? Vilka aktiviteter 

är det som kan motivera personalen? Kan sponsring användas till att motivera personalen? 

 

Eftersom sponsring på ett eller annat sätt påverkar personalen så blir dessa frågor relevanta 

för sponsringsansvariga i en organisation. Med tanke på att personalen ofta inte ingår i 

målsättningen med sponsring är det tveksamt om dessa frågor verkligen blir belysta. Om en 

organisation har som målsättning att motivera personalen med sponsring så bör dessa frågor 

besvaras, annars uppstår frågan om sponsring verkligen fungerar som ett verktyg för att skapa 

motivation inom organisationen.  
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1.2 Frågeställning 

Fungerar sponsring som ett verktyg för att skapa motivation bland personalen? 

Hur används sponsring för att motivera personalen?  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att utvärdera om sponsring fungerar som ett verktyg för att skapa 

motivation hos vårt studieobjekt Länsförsäkringar i Gävleborg, samt hur organisationen kan 

använda verktyget för att motivera personalen i arbetet.  

 

Länsförsäkringar i Gävleborg är en organisation som arbetar med sponsring i syftet att 

motivera personalen. Utvärderingen ska då tydliggöra hur organisationen arbetar med 

sponsring och om de lyckas motivera personalen med hjälp av sponsring.  

1.4 Bidrag 

Resultatet av denna studie kommer att kunna användas av organisationer som arbetar med 

sponsring och vill utvärdera hur sponsring påverkar personalen i en organisation. 

Utvärderingen är till för att organisationer ska förstå vikten av att kommunicera med 

personalen vid val av sponsring. Organisationer ska kunna använda utvärderingen för att 

undvika att sponsring leder till oönskade effekter, i värsta fall en omotiverad personal. 

Resultatet av en utvärderande studie kan också användas för att stödja beslutsfattande och 

planering inom en organisation. En utvärderande studie ska leda till en djupare förståelse över 

området som undersöks (Steinke, Flick & Kardorff, 2004).  

 

Det finns begränsat med forskning som undersöker sponsring ur ett internt perspektiv och vad 

sponsring faktiskt kan göra med personalen i en organisation (Dolphin, 2003; Khan & Stanton 

2010; Khan et al., 2013). Med tanke på att sponsringen kan ha både positiv och negativ 

betydelse för individens motivation är det därför nödvändigt att komplettera tidigare forskning 

och göra en utvärdering om sponsring kan motivera personalen i en organisation. 
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2. Teori 

I den här delen av arbetet följer en fördjupning i motivationsbegreppet och de faktorer som är 

kopplade till motivation. Det redogörs för hur sponsring skulle kunna användas som ett 

verktyg i en organisations interna marknadsföring.   

2.1 Motivation 

Enligt Chaudhary & Sharma (2012) är motivation något som engagerar människor till att 

uppnå olika målsättningar. Enligt Deci & Ryan (2000) så innebär motivation att inspireras till 

att uträtta någonting. Motivation är alltså något som skapar ett engagemang hos individer 

vilket leder till att de strävar efter att uppfylla olika målsättningar. Att uppfylla olika 

målsättningar är något som bör vara av intresse för organisationer som söker framgång. Det är 

viktigt att individen har en stark vilja att arbeta mot organisationens mål. Motivation är då en 

viktig egenskap som kan hjälpa organisationen att snabbare nå sin målsättning, det har 

nämligen en stor inverkan på individens och organisationens produktivitet (Parks & Guay, 

2009; Chaudhary & Sharma, 2012; Jacobsen & Thorsvik, 2014). Produktivitet kan beskrivas 

som ett mått av effektivitet och är något som eftersträvas av organisationer. Produktivitet mäts 

genom att ställa det som producerats i förhållande till resursanvändning (Chaudhary & 

Sharma, 2012). Målsättningarna kan effektivare uppfyllas om organisationen präglas av 

produktivitet, därför är det viktigt att en organisation har en motiverad personal. 

2.1.1 Inre och yttre motivation 

Maslow menar i sin motivationsteori att människor motiveras av möjligheten att kunna 

tillfredsställa olika behov. De lägre motivationsbehoven kan tillfredsställas i form av yttre 

belöning, något individen får för att utföra arbetet, som t.ex. lön och arbetstrygghet. Inre 

belöning berör de högre behoven hos en människa, dessa tillfredsställs av känslor att göra 

något individen värderar som bra samt att kunna utvecklas som individ (Jacobsen & Thorsvik, 

2014). Inre belöning blir en del av inre motivation. Inre motivation upplevs, precis som inre 

belöning, när individen utför uppgifter för sin egen skull, t.ex. utbildning eller göra något som 

individen anser vara bra (Deci & Ryan, 2000). Detta är den starkaste typen av motivation och 

skulle enligt Deci & Ryan (2000) kunna tillfredsställas genom involvering i olika aktiviteter 

som individen värderar högt. Strävan efter materiella belöningar berör den yttre motivationen 

hos individen och är inte lika starkt motiverande (Deci & Ryan, 1987; Deci & Ryan 2000). 

Att tillfredsställa den inre motivationen är det som bör eftersträvas eftersom det är den högsta 
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Yttre 
faktorer
(materiella 
belöningar)

Inre 
faktorer
(individuella 
intressen och 
utveckling) 

Figur 1. Motivationsfaktorer  

(Deci & Ryan, 1987; Deci & Ryan 2000). Låg motivation 

graden av motivation. Inom en organisation är det lämpligt att arbeta med faktorer som 

påverkar den inre motivationen. Att belöna personalen med högre löner är något som påverkar 

motivationen ytligt men inte i högsta grad. Belöningar i linje med individens intressen som 

t.ex. utbildning samt olika aktiviteter skulle istället tillfredsställa den inre motivationen. I 

Figur 1 görs en illustration av hur inre och yttre faktorer påverkar motivation.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Deci & Ryan (1992) skapar inre motivation en vilja att engagera sig i andra uppgifter, 

kreativt tänkande samt ökat fysiskt och psykiskt välmående. Tillfredsställs den inre 

motivationen av olika aktiviteter blir det en form av inre belöning för personalen i en 

organisation (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Identifieras personalens intressen ökar chansen till 

att personalen får engageras i de "rätta" aktiviteterna, vilket kan bli gynnsamt för 

organisationen. Värderar individen aktiviteten som bra kan den inre motivationen stärkas. 

Värderas aktiviteten som mindre bra så skulle motivationen kunna missgynnas (Deci & Ryan, 

2000). Motivation är därför något som organisationer bör arbeta hårt med, den bidrar till ett 

sätt för organisationer att differentiera sig och skapa konkurrensfördelar genom motiverad 

personal.  

2.2 Värderingar 

Motivation stärks av involvering i aktiviteter som ligger i linje med individens värderingar 

(Deci & Ryan, 2000). Värderingar är därför något som påverkar motivationen. Värderingar 

grundar sig i en individs attityder. De anger vilken inställning en individ har till olika saker 
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(Parks & Guay, 2009). Till exempel skulle en individ som värderar ordning och reda vara 

missnöjd med en stökig arbetsplats. Värderingar är vägledande principer för hur individer 

reagerar i olika situationer (Parks & Guay, 2009). 

 

I en organisation är medlemmarnas värderingar enligt Schein (2010) en del av kulturen, 

Schein definierar organisationskultur som ett mönster av lösningar på olika problem, dessa 

lösningar har inom organisationen etablerats som det rätta sättet att ta sig an dessa problem, 

vilket benämns som grundläggande antaganden. Organisationskultur existerar enligt Schein 

(2010) i tre olika stadier, grundläggande antaganden, värderingar och normer samt 

artefakter. Grundläggande antaganden, det som individen tar för givet och betraktar som sant, 

är den undermedvetna och osynliga delen av organisationskulturen (Schein, 2010). Mellan 

grundläggande antaganden och artefakter hamnar våra värderingar och normer, värderingar är 

något som är gott och önskvärt hos en individ och normer är de oskrivna regler och rutiner 

som människor väntas följa i en organisation (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Artefakter 

beskrivs av Schein (2010) som en demonstration av organisationens kultur, detta i fysisk form 

(t.ex. kläder och inredning) samt verbala och beteendemässiga uttryck (det människor säger 

och gör). Artefakter kan på så vis avslöja individens värderingar. Genom att prata med 

medlemmar i organisationen går det att få fram de värderingar som styr medlemmarnas 

beteenden. Organisationen får då veta vad som enligt individen är rätt och fel. Värderingar är 

nära besläktat med grundläggande antaganden, dock så är individen mer medveten om sina 

värderingar, detta eftersom grundläggande antaganden är den djupaste och osynliga delen av 

organisationskulturen. Därför använder individen värderingar till att återberätta kulturen för 

sig själv och för andra, värderingarna kommer fram igenom artefakter och på så vis 

demonstreras kulturen. Värderingar är något som kan förklara vad individen vill uppnå, alltså 

vad som motiverar individen (Schein, 2010).       

  

Schein (2010) menar att om individer har gemensamma värderingar är organisationskulturen 

som starkast. Jacobsen & Thorsvik (2014) menar också att gemensamma värderingar skapar 

motivation bland medlemmarna. En stark organisationskultur skapar då underlag för 

motivation. Vill ledningen i organisationen skapa motivation blir individens värderingar 

viktiga. Tar ledningen reda på vilka värderingar som finns bland organisationens medlemmar 

så skulle organisationens ledning också kunna hitta gemensamma värderingar. På så vis kan 



 

 

8 

 

ledningen arbeta med aktiviteter som stöds av hela organisationen. Organisationens 

målsättning har då möjlighet att bli densamma som individens målsättning, individen och 

organisationen strävar då efter ett gemensamt mål. Deci & Ryan (2000) menar att individen 

motiveras som mest när de har chansen att uppfylla individuella målsättningar. Om individens 

värderingar inte blir uppmärksammade så är risken stor att organisationens och individens 

målsättning blir olika. Organisationens arbete kan därför dra stora fördelar om det ligger i 

linje med personalens rådande värderingar. När ledningen i en organisation arbetar med 

aktiviteter för att stärka det interna bör de gemensamma värderingarna bland personalen 

identifieras, vet ledningen inte vad som motiverar personalen så blir det svårt att hitta 

aktiviteter som gynnar den interna organisationen.  

2.3 Intern marknadsföring 

Personalen är en viktig del för alla organisationer, detta eftersom den har en stor inverkan på 

organisationens övriga intressenter (Grönroos, 2009; Kotler et al., 2012). Intressenter är en 

grupp eller individer som påverkar eller påverkas av att organisationen uppnår sin målsättning 

eller ej. Externa intressenter kan exempelvis vara nuvarande och potentiella kunder. Ett annat 

exempel är personalen som är en av de interna intressenterna (Kotler & Keller, 2006). 

Personalen är enligt Khan & Stanton (2010) en av de viktigaste intressenterna och bör 

behandlas med samma försiktighet som kunder. Grönroos (2009) samt Kotler et al. (2012) 

beskriver att en välskött personal bidrar till att personalen kan utföra ett bättre arbete. De 

förklarar att personalens engagemang avspeglar sig i arbetet som utförs.  

 

Den interna marknadsföringen som enligt Grönroos (2009) är till för att engagera och skapa 

motivation bland personalen är viktig. Sköter organisationen den interna marknadsföringen på 

rätt sätt så får organisationen en motiverad personal. Med tanke på att dagens 

företagsmarknad innebär hård konkurrens ställer det krav på organisationens personal.  

Förmågan att behålla motiverad personal är därför av största betydelse. Det är då viktigt att 

organisationen kan hitta olika sätt att motivera individen. Att motivera personalen blir ett sätt 

för organisationen att differentiera sig på företagsmarknaden (Grönroos, 2009). 

 

För att uppnå motivation bland personalen arbetar organisationer med intern marknadsföring. 

I arbetet med den interna marknadsföringen strävar en organisation efter att motivera 

personalen och sprida ett tankesätt som genomsyrar hela organisationen. Detta gör 
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organisationer genom att ägna sig åt olika aktiviteter och kampanjer som är till för att stärka 

personalens arbetsmoral och motivation. För att uppnå detta är det viktigt att organisationens 

ledning kommunicerar med personalen. En fungerande kommunikation gör att personalens 

värderingar identifieras. Detta betyder att ledningen kan involvera personalen i aktiviteter som 

personalen uppskattar, vilket skapar engagemang och motivation bland personalen. Därför bör 

det råda en tvåvägskommunikation mellan ledning och övrig personal. Detta skapar 

förutsättningar till en motiverad personal som arbetar mot organisationens målsättningar 

(Grönroos, 2009).  

2.4 Sponsring som ett verktyg 

Khan & Stanton (2010) samt Khan et al. (2013) menar att sponsring är ett verktyg som kan 

användas i den interna marknadsföringen till att motivera personalen. Sponsring har sällan 

den primära målsättningen att stärka en organisation internt (Cornwell et al. 2005; Khan & 

Stanton, 2010; Meenaghan 2013). Trots detta så finns goda förutsättningar till att använda 

sponsring i den interna marknadsföringen (Khan & Stanton, 2010; Khan et al., 2013). För att 

sponsring ska fungera som ett sådant verktyg kan organisationer inte välja sponsring utan 

omtanke. Det krävs noga överväganden innan organisationen på ett effektivt sätt kan använda 

sponsring till att stärka personalens motivation.  

 

Sponsring har precis som motivation med känslor att göra (Meenaghan 2001; Cliffe & 

Motion, 2004), personalens värderingar av sponsringsaktiviteter påverkar nämligen viljan att 

prestera i arbetet (Khan & Stanton, 2010). Khan & Stanton (2010) menar också att 

involvering i sponsring endast skapar engagemang om aktiviteten föredras av personalen. På 

detta sätt skiljer sig sponsring ifrån reklam och många andra marknadsföringsmetoder. 

Sponsring handlar nämligen om känslor, vilket oundvikligen påverkar personalen. Oavsett 

målsättning så kommer sponsring på något sätt att påverka den interna organisationen (Khan 

& Stanton, 2010; Khan et al. 2013). Att sponsra en aktivitet som positivt berör individens 

känslor skulle kunna ha en motiverande effekt, att sponsra något som ogillas skulle ha en 

negativ effekt på personalens motivation i arbetet. Ska organisationen använda sponsring som 

ett verktyg i den interna marknadsföringen är det därför viktigt att organisationen noggrant 

analyserar val av aktivitet och hur sponsringen berör personalens känslor. Det kan vara svårt 

att identifiera personalens känslor över en viss aktivitet. För att identifiera känslor bör 

organisationens ledning ta reda på personalens värderingar. Eftersom värderingar är 
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individens uppfattning av vad som är bra och dåligt påverkar detta individens motivation 

(Deci & Ryan, 2000).  

 

Motivation har precis som sponsring med känslor att göra. Eftersom värderingar påverkar 

motivation så påverkar också värderingar individens uppfattning av sponsring. Det är då 

viktigt att organisationens sponsringsansvarige tar reda på personalens värderingar. Detta för 

att kunna hitta en aktivitet som genom involvering ska kunna motivera personalen. En 

fungerande tvåvägskommunikation blir viktig för att sponsring ska kunna skapa motivation. 

Personalens åsikter om sponsring kommer då fram samtidigt som ledningen kan redogöra 

varför organisationen sponsrar (Grönroos, 2009). Organisationen kan då övertyga att 

sponsringen ligger i linje med personalen och organisationens värderingar. 

 

Lyckas en organisations sponsringsansvarige hitta en aktivitet som överensstämmer med 

personalens värderingar så kan sponsring bli ett framgångsrikt verktyg i den interna 

marknadsföringen. Sponsring skulle nämligen kunna påverka den inre motivationen, detta 

eftersom att inre motivation enligt Deci & Ryan (2000) kan tillfredsställas av involvering i 

olika aktiviteter. Om rätt aktivitet sponsras kan alltså den högsta graden av motivation 

påverka personalen i arbetet, vilket skulle leda till ett effektivare arbete mot organisationens 

målsättning.  
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3. Metod 

I detta kapitel förklaras studiens metod och hur studien uppnår sitt syfte. Här redogörs bland 

annat för tillvägagångsätt i datainsamlingen, hur datan analyserats och trovärdigheten i 

datan.   

3.1 Angreppsätt 

Studien syftar till att utvärdera om sponsring fungerar som ett verktyg för att skapa motivation 

i en specifik organisation, samt hur organisationer kan använda verktyget för att motivera 

personalen i arbetet. En utvärdering innebär att utveckla tidigare erhållen kunskap inom ett 

område (Hassmén & Hassmén, 2008). För att kunna genomföra utvärderingen gjorde vi en 

datainsamling i form av en enkät (se bilaga 1 och 2). Vi ville med utvärderingen få en djupare 

förståelse för hur motivation kan skapas med sponsring och om sponsring kan skapa 

motivation hos vårt studieobjekt Länsförsäkringar i Gävleborg.  

3.2 Studieobjekt 

I denna studie utfördes enkätundersökningen på Länsförsäkringar i Gävleborg. Anledningen 

till varför vi valde just Länsförsäkringar i Gävleborg var först och främst för att de arbetar 

med sponsring. Detta uppmärksammade vi genom Länsförsäkringars i Gävleborgs samarbete 

med Brynäs IF och UNICEF:s gemensamma satsning på ”En bra start”. En annan anledning 

var att Länsförsäkringar i Gävleborg använder sponsring till att motivera personalen, vilket 

framkom i informationen om Länsförsäkringar i Gävleborgs arbete med sponsring (Brynäs IF 

& UNICEF, 2014; LFG Samhällsengagemang, 2014). Länsförsäkringar i Gävleborg var 

dessutom intresserade av att utvärdera sin sponsring och hur den påverkar personalen. Detta 

framkom när vi först tog kontakt med sponsringsansvarige inom organisationen. 

Länsförsäkringar i Gävleborg gav oss hjälp och kunde enkelt distribuera enkäten via sitt 

intranät, vilket underlättade datainsamlingen. Organisationen hade ett stort intresse i 

undersökningen och uppmuntrade därför personalen till att utföra enkäten, vilket också 

underlättade datainsamlingen. För enkelhetens skull kommer vi fortsättningsvis att benämna 

studieobjektet som Länsförsäkringar.  

3.3 Subjektivt urval  

Kriterierna i vårt urval var att hitta en organisation som på ett tydligt sätt arbetar med 

sponsring till att motivera personalen. Denscombe (2012) beskriver att ett subjektivt urval 

innebär att alla inte har samma möjlighet att medverka i undersökningen, den som utför 
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studien väljer medvetet studieobjekt för att samla in lämplig data. Urvalet i denna studie 

skulle därför kunna beskrivas som ett subjektivt urval eftersom vi valde att utgå ifrån vissa 

kriterier. Den utvalda organisationen skulle använda sig av sponsring, samt använda sponsring 

till att motivera personalen. Eftersom vi då medvetet valde en organisation vet vi att urvalet 

genomfördes med vår egen uppfattning.   

 

Hade vi inte varit lika noggranna med urvalet hade datainsamlingen blivit svag och 

tvivelaktig. Det subjektiva urvalet ger enligt Denscombe (2012) möjlighet att direkt vända sig 

till människor eller företeelser som kan vara avgörande för undersökningen. Detta skulle inte 

vara möjligt genom ett sannolikhetsurval, då riskeras att slumpen blandas in som en faktor i 

resultatet. Vi handplockade därför Länsförsäkringar till studien, men vi valde att inte göra 

något ytterligare urval bland personalen. Detta eftersom vi ville veta hur samtliga inom 

organisationen påverkas av sponsring. Därför skickades enkäterna ut till alla de 140 anställda 

inom organisationen. 

3.4 Bortfall 

Det bortfall som studien fick kategoriserades som externt och internt bortfall. Bortfallet utgörs 

genom att jämföra det insamlade materialet mot den hela populationen av urvalet (Trost, 

2014). Det externa bortfallet var de respondenter som fick möjlighet att utföra enkäten men av 

okända anledningar inte valde att genomföra den. Enkäten skickades ut till samtliga anställda 

hos Länsförsäkringar. Av totalt 140 anställda inom organisationen så var det 100 personer 

som lämnade ett svar. De personer som inte svarat ingår då i det externa bortfallet på 40 

personer. Totalt svarade alltså 100 personer på enkäten. Av de 100 personer som svarade på 

enkäten gav 10 personer inte ett fullständigt svar, vilket då blev det interna bortfallet. Även 

om det uppstår bortfall menar Trost (2014) att så länge 50-75 % av det totala antalet 

respondenter svarar så är det tillräckligt med data för att kunna få ett trovärdigt resultat. Totalt 

så svarade 90 personer (ca 64 %) av personalen fullständigt på enkäten. Dessa enkäter var de 

som senare användes i resultat och analys. 

3.5 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde i form av en enkätundersökning. Enkätens konstruktion gjordes med 

hjälp av den teoretiska referensramen. Detta för att kunna besvara syftet och frågeställningen 

(se bilaga 2). Enkäten konstruerades via ett internet-baserat verktyg där respondenterna sedan 

fyllde i enkäten. Att göra enkäten via internet var ett snabbt och effektivt sätt att få ut enkäten. 
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Det sparade oss en hel del tid i datainsamlingen. Gratton & Jones (2010) menar att 

internetbaserade enkäter, jämfört med enkäter i pappersform, ger tydligare data, är sparsamt 

både ur ett tidsmässigt och kostnadsmässigt perspektiv, miljövänligare, samt så är det ett 

snabbt och smidigt sätt att nå ut till de tänkta respondenterna. Nackdelen kan dock vara en låg 

svarsfrekvens. Detta försökte vi förhindra genom att låta Länsförsäkringar i Gävleborg skicka 

påminnelser före och under den period som enkäten var tillgänglig för personalen.     

 

Till skillnad från kvalitativa metoder, som exempelvis djupintervjuer, så ger kvantitativa 

metoder ett mer ytligt resultat, för att få mer djupgående data av respondenterna hade vi 

behövt använda en kvalitativ metod. Meningen med vår datainsamling var dock att tillfråga en 

större grupp respondenter. En kvantitativ metod i form av enkäter är då mer passande jämfört 

med en kvalitativ metod (Hassmén & Hassmén, 2008). En kvantitativ metod ger samtidigt 

goda möjligheter att återskapa studien, genom att t.ex. använda enkäten hos en liknande 

organisation ska liknande resultat kunna uppnås. En kvalitativ metod är svårare att återskapa 

eftersom att resultathanteringen innebär mycket personlig tolkning istället för statistiska 

överväganden. Därför blir det svårare att uppnå liknande resultat med en kvalitativ metod. 

Den kvantitativa metoden bidrar till att studien blir mer standardiserad. Studien ska då enklare 

kunna återskapas genom att följa de stegen som beskrivs i metoden, på så vis kan liknande 

resultat uppnås (Hassmén & Hassmén, 2008; Denscombe, 2012).  

 

Innan datainsamlingen påbörjades så informerades respondenterna om att enkäten var frivillig 

och kunde avbrytas utan några som helst konsekvenser. Respondenterna garanterades 

fullständig konfidentialitet vilket innebar att respondentens svar förblir anonyma och kommer 

inte kunna kopplas till dem personligen. Vi försäkrade också respondenterna om att enkätens 

resultat endast kommer att användas i syfte för studiens ändamål. Länsförsäkringar i 

Gävleborg informerades också om möjligheten till konfidentialitet, att de som organisation 

hade möjlighet att förbli anonyma i studien.  

3.6 Enkät 

Kvantitativa undersökningar karaktäriseras av statistik mellan mätbara egenskaper (Hassmén 

& Hassmén, 2008). För att få med dessa egenskaper i vår enkät användes teorin för att forma 

olika begrepp som sedan kunde användas i enkäten. För att precisera hur sponsring kan 

påverka motivation bröt vi ned frågorna i olika delar som påverkar motivation. Frågor om 
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kommunikation i samband med sponsring ställdes. Detta för att få reda på hur organisationen 

arbetar med sponsring i sin interna marknadsföring för att motivera personalen. Frågor om 

värderingar kring sponsring ställdes eftersom att de påverkar motivation hos individen. Vi 

konstruerade även frågor om motivation kopplat till sponsring, detta för att utvärdera om 

sponsring motiverar och hur den kan motivera. I frågorna har vi, för att exempelvis inte fråga 

direkt om motivation, istället använt ord som “engagemang” och “stolthet” (se bilaga 2). 

Detta för att göra enkäten så enkel som möjligt och för att med större säkerhet kunna besvara 

syfte och frågeställning. Resultatet från enkäten (se bilaga 1) utgjorde ett statistiskt resultat, 

detta omarbetades sedan till ett resultat i form av ord (se kapitel 4). Den teoretiska 

referensramen användes på så sätt för att generera frågor, detta för att få en rättvis insamling 

av empiri som sedan kunde utvärderas med hjälp av teorin. På så sätt har vår egen tolkning 

uteblivit vid skapandet av enkäterna, detta bidrar till att resultatet blir mer tillförlitligt 

(Hassmén & Hassmén, 2008; Denscombe, 2012).  

3.6.1 Utformning av enkätfrågor 

Frågor om bakgrundsvariabler (fråga 1-4) togs med utifall de skulle kunna visa sig vara 

användbara. Dessa har dock inte redovisats i empiri eller analys. Detta eftersom vi ansåg att 

resultatet från dessa frågor inte var relevanta för studien. För att ta reda på hur 

Länsförsäkringar arbetar med sponsring i sin interna marknadsföring ställdes ett antal frågor. 

Fråga 5-7 och fråga 10 berörde hur personalen känner sig informerad av sponsringen, samt 

hur informationen når personalen. Fråga 8 ställdes för att ta reda på hur sponsringsansvariga 

använder sponsring för att motivera personalen. Fråga 9 ställdes för att ta reda på hur 

personalens kommunikation med ledningen fungerar och hur den kan påverka sponsring.  

 

I enkäten ställdes frågor kopplat till personalens värderingar. Fråga 12 ställdes för att ta reda 

på hur Länsförsäkringars nuvarande sponsring stämmer överens med personalens värderingar. 

I fråga 13 fick respondenterna rangordna olika kategorier. Detta för att ta reda på vilka av 

dessa kategorier som personalen värderade högst. Fråga 19 ställdes för att identifiera vilken 

typ av sponsring som personalen värderade högst.     

 

Ett antal frågor ställdes för att ta reda på om sponsring skapar motivation bland personalen. 

Fråga 11 ställdes för att ta reda på om involvering i sponsring hos Länsförsäkringar skapar 

motivation bland personalen. Fråga 16 och 17 ställdes för att ta reda på om det existerar 
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aktiviteter som vid sponsring skulle kunna skapa motivation. I fråga 18 fick personalen frågan 

om sponsring känns värdefullt och fråga 20 ställdes för att ta reda på om sponsring kan 

tillfredsställa personliga målsättningar. Detta för att ta reda på om sponsring kan motivera 

personalen.   

 

Det ställdes också frågor kopplat till motiverande känslor. Fråga 14 var till för att identifiera 

vilka motiverande känslor som väcks av sponsring. Även fråga 15 berörde motiverande 

känslor. I denna fråga var syftet att identifiera vad som skapar engagemang. Avslutningsvis 

innehöll enkäten två öppna frågor. I fråga 21 fick personalen möjlighet att med fria ord 

uttrycka hur individens motivation påverkas av sponsring. Fråga 22 var till för att personalen 

skulle kunna lämna övriga åsikter som de inte fått chans att uttrycka i enkäten. Enkäten i sin 

helhet finns bifogad i bilaga 2.  

 

Frågornas konstruktion gjordes med meningen att använda ett så enkelt och förståeligt språk 

som möjligt, detta för att undvika att respondenten skulle misstolka något eller inte förstå 

frågan, på så vis ska samtliga respondenter ha samma förståelse och därmed kan enkäten ge 

mer trovärdiga svar (Trost, 2014). I ett försök att säkerhetsställa att respondenterna uppfattade 

frågorna korrekt utfördes också en pilotstudie. Den beskrivs vidare under rubriken 

“Pilotstudie”. Även om tanken var att göra enkäten så enkel som möjligt är det dock inte 

omöjligt att vissa begrepp som använts i enkäten skulle kunna tolkas på olika sätt. Ett 

exempel på detta är begreppet ”samhälle”, vilket används i fråga 13 och 15. Detta begrepp 

kan användas i flera olika sammanhang och tolkningen kan därför vara olika bland individer. I 

enkäten kan vissa av frågorna också vara ställda så att resultatet fått en tydlig riktning. Fråga 

13 går ut på att individen ska rangordna olika alternativ efter betydelse i individens liv. Familj 

kan på förhand betraktas som en av de viktigaste och religion skulle kunna betraktas som den 

minst viktiga.  

 

Frågorna konstruerades med olika typer av svarsalternativ. I frågorna 12, 20 samt 14-18 

angavs påståenden där respondenterna med hjälp av fem olika svarsalternativ fick ange till 

vilken grad de "instämmer" med påståendet. Frågorna 5, 6 samt 8-11 besvarades av 

respondenterna med hjälp av fyra olika svarsalternativ, där fick respondenterna uppge hur 

"mycket väl" de samtycker till ett visst påstående. I fråga 7, 13 och 19 fick respondenterna 
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flervalsalternativ. Den olikartade utformningen gör att respondenten bibehåller intresset och 

kan på så vis enklare besvara frågorna som de är tänkta, datainsamlingen blir då mer trovärdig 

(Denscombe, 2012; Trost, 2014). För att fånga respondentens attityder utformades många 

svarsalternativ på ett sådant sätt att respondenten i olika grader hade möjlighet att göra ett 

ställningstagande. En del av frågorna konstruerades även med ett “vet ej/obestämd” alternativ, 

detta för att vi inte ville tvinga fram ett ställningstagande. Exempelvis fråga 12, “Jag tycker att 

Länsförsäkringar i Gävleborgs sponsring stämmer överens med mina värderingar” (se bilaga 

1). Trost (2014) menar att det är bra att inte tvinga respondenten till ett ställningstagande. Vi 

ville inte tvinga respondenten att svara på vissa frågor om känslor och värderingar. Har 

respondenten ingen uppfattning så ville vi inte tvinga fram ett svar. Eftersom respondenter 

kan uppleva frustration av att inte få uttrycka sina fullständiga åsikter så konstruerades 2 av 

22 frågor som öppna frågor (Trost, 2014). Enligt Trost (2014) bör enkäten innehålla några 

öppna frågor där respondenten får möjlighet att uttrycka sig fritt runt ämnet. Genom de öppna 

frågorna kan det komma fram kvalitativ data som kan användas för att komplettera det 

kvantitativa resultatet i enkäten. Enkäten i sin helhet finns bifogad i Bilaga 2. 

3.7 Generalisering 

Studien utvärderade en specifik organisation. Resultatet skulle dock kunna generaliseras till 

andra organisationer. Detta eftersom att studien är ett exempel som ingår i en bredare kategori 

(Denscombe, 2012). Ämnet motivation och sponsring är inte unikt, endast organisationen som 

utvärderas är unik. Att sponsring kan skapa motivation, samt hur sponsring skapar motivation 

ingår i studiens bredare kategori. Detta skulle kunna generaliseras till andra organisationer 

som arbetar med sponsring. Om sponsring motiverar personalen, samt hur den motiverar 

personalen hos Länsförsäkringar i Gävleborg blir svårt att generalisera till andra 

organisationer som arbetar med sponsring. Denscombe (2012) menar dock att specifika fall 

kan generaliseras. En liknande organisation med liknande sponsring skulle därför kunna 

använda sig av studiens resultat.  

3.8 Pilotstudie 

Innan enkäten delades ut så utfördes en pilotstudie, detta för att säkerhetsställa att enkätens 

utformning fungerar som beräknat. Enkäten delades ut till 6 olika individer som inte hade 

några förkunskaper om studien eller ämnet. Pilotstudien utfördes för att testa om frågorna 

uppfattades korrekt, att frågorna inte var för svåra att förstå och att respondenten förstod hur 

de skulle svara. Testpersonerna förstod frågorna och pilotstudien visade även att 
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svarsalternativen var heltäckande eftersom att respondenterna kunde besvara frågorna med de 

alternativ som fanns i enkäten. Denscombe (2012) menar att pilotstudie är bra för 

tillförlitlighetens skull. Om frågorna uppfattas på ett korrekt sätt så ökar chansen till att den 

insamlade datan besvarar syfte och frågeställning.  

3.9 Bearbetning av data  

Analysen hade som utgångspunkt att utvärdera om sponsring fungerar som ett verktyg för att 

skapa motivation i en specifik organisation, samt hur organisationer kan använda verktyget 

för att motivera personalen i arbetet. Denscombe (2012) menar att i analys av kvantitativ data 

ingår att leta efter trender eller samband i två eller flera olika uppsättningar av data. I analysen 

identifierade vi därför i vilken grad faktorer har ett samband. Den insamlade datan jämförs då 

med den teoretiska referensramen. Om det finns en matchning i den insamlade datan och 

teorin så identifieras ett samband. Det som redovisas i empirin förklaras då med hjälp av 

teorin. På så vis ska olika grader av samband i de olika datauppsättningarna kunna 

identifieras. En grad av samband uppstår när en faktor korrelerar med en annan faktor 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Exempelvis tar studien upp hur sponsring har ett samband med 

motivation. De huvudsakliga teorier vi använder för att utvärdera eventuella samband är 

värderingar, intern marknadsföring samt sponsring och motivation. De samband vi identifierar 

leder till konsekvenser, vilket även diskuteras i analysen. Här redogörs för konsekvenser som 

exempelvis uppstår av att personalens värderingar inte efterföljs vid val av 

sponsringsaktivitet. Konsekvenserna blir då att sponsring inte skapar högsta motivation, detta 

eftersom att personalens värderingar inte tillfredsställs.  

    

Resultatet från frågorna i enkäten var till stor del av den kvantitativa formen. Analys av 

kvantitativa data görs i form av statistiska metoder och siffror, det gör att analysen blir mer 

fördelaktig och precis i förhållande till analys av kvalitativ data. Siffror lämpar sig bättre för 

jämförelse medan kvalitativ data lämpar sig till mer invecklade beskrivningar (Denscombe, 

2012). I analysen använde vi oss av procenttal för att kunna se skillnader mellan de olika 

svarsalternativen. Genom att analysera svaren på detta sätt kunde vi göra resultatet tydligare 

och jämförbarheten större (Trost, 2014). Enkäten innehöll även två stycken öppna frågor, 

dessa frågor ställdes för att få in djupare data. Detta bidrog till analysen av den kvantitativa 

datan. Trost (2014) menar att genom öppna frågor framkommer ofta intressanta svar och idéer 

som kan vara användbara vid analys. 
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3.10 Metodkritik 

Hade vi valt en mer djupgående studie hade vi kunnat fånga mer detaljerad data för att bättre 

förstå individens känslor. En enkät är ganska begränsad då den fångar mer ytlig data. 

Enkätens konstruktion hade samtidigt kunnat vara mer utförlig och mer precis. 

Svarsalternativet “vet ej/obestämd” hade kunnat ersättas eller tagits bort, vi hade då fått 

klarare ställningstagande från våra respondenter. Exempelvis hade vi i vissa frågor kunnat 

ersätta alternativet “vet ej/obestämd” med “ganska väl” för att få ett ställningstagande. Att 

respondenterna inte kunnat ta ställning kan ha berott på flera olika anledningar. En av dessa 

skulle kunna vara att personalen inte känner sig tillräckligt insatta i organisationens sponsring 

och därför inte kunnat svara utförligt på frågan, detta har ett antal respondenter nämnt i de 

kommentarer som lämnats i de avslutande öppna frågorna. En annan anledning kan vara att 

individen har svårare att dela med sig av känslor och även kunna relatera dessa till sponsring. 

Vid formuleringen av frågor försökte vi ändå få fram information genom att ställa frågor på 

olika sätt, vissa bra och vissa mindre bra. Vi uteslöt inte att vissa frågor i enkäten kan ha varit 

svårtolkade. Trots detta så lyckades vi samla in data som behövdes för att få ett resultat och 

besvara syftet. Urvalet gjordes utifrån vår egen uppfattning eftersom vi hade vissa kriterier 

som vi ansåg vara nödvändiga för att få fram relevant data. Detta skulle kunna granskas 

kritiskt eftersom vi till stor del blandar in våra egna åsikter i urvalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

19 

 

4. Empiri 

Här beskrivs studieobjektet Länsförsäkringar i Gävleborg och deras arbete med sponsring. 

Därefter följer en detaljerad redovisning av den insamlade datan. 

4.1 Länsförsäkringar i Gävleborg  

Länsförsäkringar i Gävleborg målsättning med sponsring är bland annat att positivt påverka 

personalen med hjälp av sponsring. På så vis används sponsring till att stärka organisationen 

internt. En av Länsförsäkringar satsningar på sponsring görs genom att sponsra Brynäs IF och 

UNICEF:s gemensamma satsning på “En bra start”, en satsning som innebär att 

organisationen vill bidra till samhället och dess utveckling. Med detta samarbete är 

organisationen övertygad om att sponsringen ska skapa ett engagemang bland den egna 

personalen. I sin motivering till samarbetet säger organisationen bland annat att: ”Emotionellt 

är vi övertygade om att vi bygger såväl engagemang som stolthet hos medarbetare” (Brynäs 

IF & UNICEF, 2014, s. 1). I det stora hela så fokuserar Länsförsäkringar sin sponsring till ett 

samhällsengagemang, de gör detta på följande vis: ”Vårt samhällsengagemang ska förena 

samhällsnytta med affärsnytta – oavsett om det är ett arbete vi själva driver eller om vi gör det 

i samarbete med andra. Som kundägt bolag är vi måna om att våra medel används på rätt sätt 

och i sammanhang där de gör verklig nytta.” (LFG Samhällsengagemang, 2014, s. 2). I och 

med att Länsförsäkringar är ett kundägt bolag så finns ett stort fokus på organisationens 

kunder. Organisationens sponsring är därför inte enbart till för att stärka personalen. 

Sponsring används också till att attrahera kunder, på så sätt blandar organisationen 

samhällsnytta med affärsnytta (Brynäs IF & UNICEF, 2014; LFG Samhällsengagemang, 

2014). Länsförsäkringar lägger dock ett allt större fokus på samhällsengagemang, vilket ska 

kunna motivera såväl personal som kunder (Brynäs IF & UNICEF, 2014).   

4.2 Resultat 

Här redovisas resultatet från den genomförda enkäten. Resultatet är också sammanställt i 

bifogat dokument (Bilaga 1). I resultatet samt bilaga 1 är samtliga frågor avrundade till 

närmast jämna procenttal. Till vissa frågor har vi redovisat tabeller. Detta för att det ansågs 

vara lämpligt att tydliggöra resultatet i dessa frågor.   

 

Med koppling till intern marknadsföring ställdes efter sakfrågorna flera frågor om hur pass 

informerade personalen var om Länsförsäkringars sponsring. 13 % av personalen känner sig 
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mycket väl medvetna om vilka aktiviteter organisationen sponsrar, 74 % är ganska väl 

medvetna och 12 % är inte särskilt väl medvetna. 11 % % känner att organisationen mycket 

väl informerar om sponsring, 66 % ganska väl och 23 % inte särskilt väl (se Tabell 1).  

 

Tabell 1: Länsförsäkringar i Gävleborg informerar mig om sponsring 

 

 Mycket väl 10 

1 Ganska väl 59 

2 Inte särskilt väl 21 

3 Inte alls 0 

999 Total 90 
 

 
 

22 % har samtidigt blivit mycket väl informerade om organisationens målsättning med 

sponsring, 59 % ganska väl, 16 % inte särskilt väl och 3 % inte alls (se Tabell 2).  

Häpnadsväckande var att inga respondenter var ovetande om vilka aktiviteter organisationen 

sponsrar. Ingen respondent känner heller att den inte fått någon information om sponsringen. 

Detta betyder att samtliga i personalen är medvetna om sponsringen och fått information om 

den. 

 

Tabell 2: Ledningen har informerat mig om Länsförsäkringar i Gävleborgs målsättning 

med sponsring 

 

 Mycket väl 20 

1 Ganska väl 53 

2 Inte särskilt väl 14 

3 Inte alls 3 

999 Total 90 
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Personalen anger att den främsta informationen kommer via möten och intranät. Även om 

informationen kommer fram till personalen så var det inte lika tydligt att personalen får vara 

med och påverka beslut om sponsring. 2 % känner att de mycket väl kan påverka beslut om 

sponsring, 16 % ganska väl, 51 % inte särskilt väl och 31 % känner att de inte har någon 

påverkan alls. På frågan om personalen känner uppmuntran till att delta i aktiviteterna kring 

sponsringen blev svaren blandade, 10 % känner sig mycket väl uppmuntrade till att delta i 

aktiviteter, 39 % anger att de känner sig ganska väl uppmuntrade, 45 % känner sig inte 

särskilt uppmuntrade och 6 % svarar att de inte alls blir uppmuntrade.  

 

Vid frågor om personalens värderingar så svarade största delen av personalen att deras 

värderingar stämmer bra överens med Länsförsäkringars arbete sponsring, 33 % instämmer 

helt i detta, 47 % instämmer delvis, 18 % vet ej/obestämd, 1 % instämmer inte och 1 % 

instämmer inte alls (se Tabell 3). Personalens värderingar stämmer alltså överens med 

organisationens sponsring vilket gjorde resultatet intressant, samtidigt så hade nästan inga i 

personalen värderingar som inte alls stämde överens med sponsringen.  

 

Tabell 3: Jag tycker att Länsförsäkringar i Gävleborgs sponsring stämmer överens med 

mina värderingar 

 

  Instämmer helt 30 

1  Instämmer delvis 42 

2 Vet ej/obestämd 16 

3 Instämmer inte 1 

4 Instämmer inte alls 1 

999 Total 90 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 

 

Ungdomsverksamhet och idrott var de populäraste alternativen till sponsring medan 

välgörenhet och kultur upplevdes som sekundära. På frågan om vad som var mest betydande i 

individens liv svarade personalen att familjen var viktigast, fritid kom på en andraplats, arbete 

trea, samhälle fyra och religion var minst betydande. 62 % av personalen instämmer helt till 

att sponsring utgör samhällsnytta, 31 % instämmer delvis, 4 % vet ej/obestämd, 1 % 

instämmer inte och 1 % instämmer inte alls. Sponsring uppfattas av personalen som en 

samhällsnytta. Det som då var häpnadsväckande var att samhälle rankas lågt i personalens liv, 

samtidigt anser personalen att deras värderingar stämmer överens med Länsförsäkringars 

arbete med sponsring.   

 

Många av frågorna ställdes med koppling till motivation och känslor. Den tydligaste känslan 

som personalen kände att sponsringen skapade var stolthet, 26 % mycket väl, 49 % ganska 

väl, 13 % vet ej/osäker, inte särskilt alls 8 % och inte alls 3 %. Sponsring skapade också 

känslor som glädje, gemenskap, inspiration, energi och samarbetsvilja på Länsförsäkringar. 

Dessa känslor var dock inte lika tydliga. 15 % av personalen känner mycket väl glädje, 42 % 

ganska väl, vet ej/osäker 24 %, inte särskilt alls 13 % och inte alls 7 %. 11 % av personalen 

känner mycket väl gemenskap, 44 % ganska väl, vet ej/osäker 25 %, inte särskilt alls 14 % 

och inte alls 6 %. Inspiration upplevs mycket väl av 10 %, ganska väl 45 %, vet ej/osäker 24 

%, inte särskilt alls 15 % och inte alls 7 %. Känslan av energi upplevdes mycket väl av 12 %, 

ganska väl 40 %, vet ej/osäker 28 %, inte särskilt alls 12 % och inte alls 7 %. Samarbetsvilja 

upplevdes mycket väl av 13 %, ganska väl 36 %, vet ej/osäker 31 %, inte särskilt alls 15 % 

och inte alls 4 %.  

 

Vid fråga om personalen upplevde att involvering i sponsring skapade motivation så var 

svaren spridda, de som motiveras mycket väl utgjorde 11 %, ganska väl 38 %, inte särskilt väl 

31 % och inte alls 20 %. 19 % av personalen instämmer helt till att engagemanget inte ökar på 

grund av sponsring, 29 % instämmer delvis, vet ej/obestämd 27 %, instämmer inte 16 % och 

instämmer inte alls 10 % (se Tabell 4).  
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Tabell 4: Jag känner inte ett ökat engagemang i arbetet på grund av sponsring 

 

  Instämmer helt 17 

1  Instämmer delvis 26 

2 Vet ej/obestämd 24 

3 Instämmer inte 14 

4 Instämmer inte alls 9 

999 Total 90 

 

 

Detta var överraskande resultat eftersom personalen tidigare angett att deras värderingar 

tydligt stämde överens med Länsförsäkringars sponsring. Det var än mer häpnadsväckande 

eftersom att vid frågan om personalen bidrar till något värdefullt när organisationen arbetar 

med sponsring så svarade 17 % av personalen instämmer helt, 45 % instämmer delvis, vet 

ej/obestämd 22 %, instämmer inte 10 % och instämmer inte alls 6 % (se Tabell 5).  

 

Tabell 5: Jag känner att jag utför någonting värdefullt i mitt arbete eftersom att 

Länsförsäkringar i Gävleborg arbetar med sponsring 

 

 Instämmer helt 15 

1 Instämmer delvis 40 

2 Vet ej / obestämd 20 

3 Instämmer inte 9 

4 Instämmer inte alls 5 

999 Total 89 
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2 % av personalen instämmer helt till att sponsring kan uppfylla personliga målsättningar, 38 

% instämmer delvis, vet ej/obestämd 33 %, instämmer inte 19 % och 8 % instämmer inte alls. 

Personalen var mer enig i frågan om sponsring fungerar som en form av belöning, 2 % 

instämmer helt till att sponsring fungerar som en belöning, 8 % instämmer delvis, vet 

ej/obestämd 27 %, instämmer inte 33 % och instämmer inte alls 30 %. Vad som dock var 

intressant så visade resultatet tydligt att om personalen finner ett intresse i aktiviteten så ökar 

engagemanget hos många, 27 % instämmer helt till att engagemanget ökar, 41 % instämmer 

delvis, vet ej/obestämd 16 %, instämmer inte 10 % och instämmer inte alls 7 % (se Tabell 6). 

 

Tabell 6: Mitt engagemang i arbetet ökar om aktiviteten som sponsras intresserar mig 

 

 Instämmer helt 24 

1  Instämmer delvis 37 

2 Vet ej/obestämd 14 

3 Instämmer inte 9 

4 Instämmer inte alls 6 

999 Total 90 
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Tycker personalen att aktiviteten som sponsras är bra så skulle engagemanget öka hos många, 

33 % instämmer helt till att engagemanget skulle öka, 34 % instämmer delvis, vet ej/obestämd 

20 %, instämmer inte 8 % och instämmer inte alls 4 % (se Tabell 7).  

 

Tabell 7: Mitt engagemang i arbetet ökar om jag anser att aktiviteten som sponsras är 

bra 

 

  Instämmer helt 30 

1 Instämmer delvis 31 

2 Vet ej/obestämd 18 

3 Instämmer inte 7 

4  Instämmer inte alls 4 

999 Total 90 
 

 

 

 

     

I de avslutande öppna frågorna framkom det ett antal kommentarer. Dessa beskrev bland 

annat hur personalen ser på sponsring. Exempelvis angav respondenterna att “Vi använder 

inte ordet sponsring” och vidare “Vi ser det som samhällsengagemang som ger trygghet!”.  
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5. Analys 

I denna del kommer den insamlade datan att hanteras och analyseras. I analysen kopplar vi 

ihop den insamlade datan med den teori som presenteras inom ramen för detta arbete, detta 

för att utvärdera eventuella samband. Det redogörs också för eventuella vinster eller 

konsekvenser av de olika samband som identifieras. 

5.1 Värderingar 

Länsförsäkringars nuvarande sponsring har syfte att utgöra samhällsnytta. Resultatet visar att 

personalen instämmer till att Länsförsäkringars sponsring utgör en samhällsnytta. 

Organisationen har då lyckats få ut budskapet bland personalen. Detta tydliggörs också i de 

kommentarer som personalen lämnat i enkäten. En respondent säger: “Vi använder inte ordet 

sponsring” och vidare “Vi ser det som samhällsengagemang som ger trygghet!”. Personalen 

på Länsförsäkringar rankar däremot samhälle som en av de minst betydande faktorerna i 

individens liv, endast religion hade en lägre ranking. Detta betyder att även om personalen 

värderar samhället som en viktig del så finns faktorer som är mer betydande för individen. 

Samhällsfrågor skapar inte mest motivation bland personalen. Information om vad som skapar 

mest motivation borde vara av högsta intresse för en organisation som vill motivera 

personalen med sponsring.  

 

Deci & Ryan (2000) menar att det som kan skapa mest motivation är det som värderas högst 

av individen, får individen chans att uppfylla personliga målsättningar så kan högsta graden 

av motivation uppnås. På Länsförsäkringar värderades familj och fritid som det viktigaste i 

personalens liv. Ungdomsverksamhet och idrott var de aktiviteter som personalen värderade 

högst och anses vara de bästa alternativen till sponsring. Dessa värderingar är då det som 

personalen värderar högst och kan skapa mest motivation. Det är också det som personalen 

gemensamt värderar högst, med andra ord gemensamma värderingar. Gemensamma 

värderingar är viktigt eftersom det enligt Jacobsen & Thorsvik (2014) stärker motivationen 

bland gruppens medlemmar, enligt Schein (2010) stärker gemensamma värderingar också den 

rådande organisationskulturen och därmed motivationen. 

 

Personalen anser att Länsförsäkringars nuvarande sponsring stämmer överens med 

personalens värderingar. Personalen värderar gemensamt nuvarande sponsring som bra, vilket 

innebär att involvering då stärker motivationen bland personalen. Resultatet visar dock att 
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organisationen kan hitta sponsring som ytterligare stärker personalens motivation. I 

Länsförsäkringars fall skulle då sponsring och involvering i aktiviteter som berör personalens 

familj och fritid, samt ungdomsverksamhet och idrott kunna stärka motivationen allra mest. 

Ett exempel på detta kan vara sponsring av lokala idrottsföreningar med koppling till 

personalens familj.   

5.2 Intern marknadsföring 

Personalen på Länsförsäkringar är väl medvetna om organisationens sponsring och vad 

organisationen vill åstadkomma med sponsring. Informationen om organisationens sponsring 

finns det gott om och når personalen väl. Något som var märkbart i resultatet var att inga 

respondenter kände att de inte alls var informerade om organisationens sponsring och 

målsättningen med denna. För att uppfylla syftet med den interna marknadsföringen och hitta 

aktiviteter som stärker personalens motivation menar Grönroos (2009) att kommunikation är 

en viktig del. Information om sponsring når ut till personalen vilket är en styrka i den interna 

marknadsföringen och hos sponsringsansvariga på Länsförsäkringar.  

 

Grönroos (2009) menar dock att tvåvägskommunikation är en förutsättning för att kunna hitta 

aktiviteter som motiverar personalen. I dagsläget så uppger stora delar av personalen på 

Länsförsäkringar att de inte har någon chans att påverka vilken aktivitet som sponsras. För 

organisationen är det viktigt att också lyssna till personalen vid val av sponsring. På så sätt 

kan värderingar identifieras och sponsringsansvariga gör sig medvetna om vilka aktiviteter 

som kan skapa mest motivation bland personalen. Det kan vara så att det råder en 

tvåvägskommunikation mellan sponsringsansvariga och personal på Länsförsäkringar. Av det 

framkomna resultatet att döma är det däremot inte lika troligt att personalens värderingar blir 

uppmärksammade vid val av aktivitet. Detta innebär då att det uppstår en osäkerhet om 

organisationen har valt sponsring av “rätt” aktivitet som personalen får ut mest motivation av. 

I värsta fall kan en “felaktig” aktivitet väljas och bidra till en omotiverad personal, risken är 

då att personalen blir missnöjd och inte utför arbetet lika bra som en motiverad personal. 

 

Precis som Grönroos (2009) samt Kotler et al. (2012) skriver så bidrar en motiverad personal 

till ett bättre utfört arbete. Involvering i de aktuella sponsringsaktiviteterna verkar i dagsläget 

inte vara en motivationshöjare för personalen. Över hälften av personalen känner mindre eller 

ingen uppmuntran att delta i aktiviteter kring sponsring. Detta skulle exempelvis kunna bero 
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på att sponsringsansvariga inte lyckats uppmuntra tillräckligt, samt att aktiviteten inte 

värderas högt bland personalen. Värderas aktiviteten högt av personalen så är det mer troligt 

att personalen känner sig uppmuntrad att involveras i aktiviteten. Detta skulle då innebära att 

involvering i aktiviteten skapar högre motivation.  

5.3 Sponsring och motivation 

Personalen upplever att sponsring medför stolthet, vilket stämmer överens med 

Länsförsäkringars målsättning med sponsring. Däremot så är det inte lika tydligt att sponsring 

skapar motivation. Motivation är något som enligt Deci & Ryan (2000) samt Chaudhary & 

Sharma (2012) engagerar individer till att uppfylla olika målsättningar. Inre motivation som är 

den högsta graden av motivation kan skapas om individen värderar en aktivitet högt och 

upplever sig kunna uppfylla personliga målsättningar (Deci & Ryan 2000). Länsförsäkringar 

har av resultatet att döma inte lyckats motivera personalen till fullo. Över hälften av 

personalen känner att involvering i sponsring inte skulle öka motivationen, medan mer än 

hälften anser att sponsring inte fungerar som en belöning i arbetet och nästan hälften medger 

att sponsring inte innebär ett ökat engagemang i arbetet. Organisationen har väckt 

motiverande känslor som glädje, gemenskap, inspiration, energi och samarbetsvilja med hjälp 

av sponsring. Resultatet visar däremot att dessa känslor inte skapats på ett tydligt sätt. 

Samtidigt följer organisationens sponsring inte de högre värderingar som råder bland 

personalen. Därmed motiveras inte personalen till fullo av att involveras i 

sponsringsaktiviteterna.    

 

Stora delar av personalen upplever trots detta att de bidrar till något värdefullt när 

organisationen arbetar med sponsring. Personalen uppger också att om det finns intresse för 

aktiviteten och om aktiviteten anses vara bra så skulle motivationen öka. Detta talar för att det 

existerar aktiviteter som vid involvering kan skapa motivation bland personalen på 

Länsförsäkringar. Precis som Khan & Stanton (2010) samt Khan et al. (2013) menar så skulle 

alltså sponsring, på ett tydligare sätt, kunna fungera som ett motivationsverktyg i den interna 

marknadsföringen på Länsförsäkringar. Med en annan strategi skulle sponsring kunna vara ett 

bra alternativ till att skapa motivation i arbetet bland personalen på Länsförsäkringar i 

Gävleborg.  

 

 



 

 

29 

 

6. Diskussion 

I denna del av studien diskuterar vi de samband som framkommit i analysen. Avslutningsvis 

presenteras slutsatser och förslag till vidare forskning. 

 

I inledningen beskrivs att sponsring påverkar en organisations personal och att sponsring kan 

användas som ett verktyg för motivation. Involvering i “rätt” aktivitet, den sponsring som går 

att matcha med personalens värderingar, ska kunna motivera personalen i arbetet. På 

Länsförsäkringar i Gävleborg skapas i dagsläget en viss motivation bland personalen. 

Resultatet av denna studie talar dock för att det finns mer motivation att utvinna genom 

omstruktureringar i organisationens arbete med sponsring. Länsförsäkringars aktuella 

sponsring är nödvändigtvis inte “felaktig”. Involvering skapar däremot inte högsta motivation 

bland personalen. Detta skulle exempelvis kunna bero på att personalen inte involveras 

tillräckligt eller att aktiviteten inte tilltalar. Organisationens målsättning med sponsring är att 

bidra till samhällsnytta och på så sätt öka motivationen bland personalen. Resultatet visar att 

organisationen, med sponsring som verktyg, till viss del lyckats skapa motivation bland 

personalen. Man har till viss del involverat, till viss del uppfyllt värderingar och till viss del 

väckt motiverande känslor. Frågan är då om sponsringsansvariga är nöjda med att skapa en 

viss motivation bland personalen eller om de vill få ut mer motivation av sin sponsring. 

 

För att sponsring ska kunna användas som ett effektivt motivationsverktyg i den interna 

marknadsföringen krävs att organisationens målsättning med sponsring ligger i linje med 

personalens målsättning. Ska sponsringsansvariga få ut mer motivation av sponsringen så bör 

aktiviteten förena samhällsnyttan med personalens värderingar. Individen kan då uppfylla 

egna målsättningar och samtidigt uppfyller organisationen sin egen målsättning. Sponsring 

blir då en gemensam angelägenhet mellan individ och organisation.  

 

Resultatet visar att en sponsringsaktivitet kan skapa flera motiverande känslor bland 

personalen. Eftersom att motiverande känslor påverkas av individers värderingar behöver 

involvering i aktiviteten som sponsras därför kunna tillfredsställa flera individers värderingar. 

Det är då viktigt att personalens värderingar kommer fram och att dessa övervägs vid valet av 

aktivitet. Det kan vara svårt att hitta en aktivitet som tillfredsställer alla inom en organisation. 

Detta kan vara en lösning om organisationen vill motivera så många individer som möjligt i 
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personalen. En aktivitet som t.ex. inte bara innebär samhällsnytta utan också bidrar till 

familjeliv innebär att fler värderingar tillfredsställs och fler motiverande känslor väcks. Detta 

ökar då möjligheten till att skapa motivation bland personalen. Motiverad personal innebär att 

organisationen skapar sig fördelar i form av ökad produktivitet och tillfredsställd personal. 

6.1 Slutsatser        

Syftet med studien är att utvärdera om sponsring fungerar som ett verktyg för att skapa 

motivation i en specifik organisation, samt hur organisationer kan använda verktyget för att 

motivera personalen i arbetet. Studier om motivation finns det gott om, studier med sponsring 

kopplat till motivation är däremot begränsad (Dolphin, 2003; Khan & Stanton 2010; Khan et 

al., 2013), vilket gör att denna studie lämnar ett bidrag till området. Det är sedan tidigare känt 

att sponsring kan motivera personalen i en organisation (Khan & Stanton, 2010; Khan et al. 

2013). Med hjälp av resultatet har vi bekräftat att inom en specifik organisation kan sponsring 

användas som ett verktyg för att höja personalens motivation. I denna utvärdering har vi också 

fått en djupare förståelse för hur sponsring kan skapa motivation bland personalen i en 

organisation. Studien visar att sponsring väcker känslor bland personalen och påverkar på så 

sätt motivationen i den interna organisationen. Detta bekräftar det som beskrivs av Khan & 

Stanton (2010) och Khan et al. (2013), att sponsring oavsett målbild kommer att påverka det 

interna inom en organisation. För att på bästa sätt skapa motivation bör organisationer koppla 

sponsring till personalens värderingar, därmed kan involvering i sponsring påverka 

motivationen på ett önskvärt sätt. Det blir då viktigt med en fungerande dialog mellan ledning 

och personal, personalens värderingar måste få vara med och påverka organisationens 

sponsring.    

6.2 Vidare forskning 

För vidare forskning och en utveckling av fältet kan det vara intressant med en utvecklad 

enkät eller en kvalitativ studie. På så sätt går det att få rikare data och bygga vidare på denna 

studie. Att göra studien hos andra organisationer är även aktuellt. Denna studie visar endast 

om sponsring kan motivera personalen på Länsförsäkringar i Gävleborg. Denna studie visar 

att samhällsnytta har en koppling till känslan av stolthet, det skulle därför vara intressant att i 

en annan studie bekräfta att samhällsnytta leder till stolthet bland personalen.  

 

För att utveckla och öka motivation behöver organisationer lyssna in personalens åsikter och 

välja sponsringsaktivitet efter att en tvåvägskommunikation genomförts, organisationen kan 
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då väcka fler motiverande känslor. Frågan är vilken aktivitet som väcker dessa känslor? 

Svaret varierar förstås väldigt från organisation till organisation. Förslagsvis är då att göra en 

studie för att ta reda på hur sponsring påverkar personalen. Det skulle även vara intressant att 

upprepa studien hos Länsförsäkringar om några år, organisationen skulle då kunna se om 

personalen förändrat sin syn på sponsring. Ett förslag till vidare forskning är att tillämpa ett 

mer praktiskt tillvägagångssätt, där forskaren får möjligheten att ingå i organisationens interna 

marknadsföringsarbete. Då tror vi att studien skulle få en djupare förståelse för hur motivation 

skapas av sponsring.  
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Fråga 1

Ange ditt kön

Kvinna 47

1 Man 43

### Total 90

Fråga 2

Ange din ålder:

18-35 9

1 35-50 46

2 50-65+ 35

### Total 90

Fråga 3

Hur länge har du arbetat på Länsförsäkringar i Gävleborg?
skriv in antalet år du har arbetat

Svar 1 90

### Total 90

Fråga 4

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

90

### Total 90



Fråga 5

Fyll i tomrummet med passande alternativ

Mycket väl 12

1 Ganska väl 67

2 Inte särskilt väl 11

3 Inte alls 0

### Total 90

Fråga 6

Länsförsäkringar i Gävleborg informerar mig om sponsring

Mycket väl 10

1 Ganska väl 59

2 Inte särskilt väl 21

3 Inte alls 0

### Total 90

Fråga 7

Hur informerar Länsförsäkringar i Gävleborgs om sponsring?
Kryssa i ett eller flera alternativ

Nyhetsbrev 13

1 Möten 61

2 Intranät 69

3 21

4 Annat 2

### Total 166

Fråga 8

Mycket väl 9

1 Ganska väl 34

2 Inte särskilt väl 40

3 Inte alls 5

### Total 88

Jag är ….. medveten om vilka aktiviteter Länsförsäkringar i Gävleborg 
sponsrar

Annordnade aktiviteter

Personalen engageras i sponsringen genom att ledningen uppmuntrar 
till att delta i aktiviteter kring sponsring



Fråga 9

Mycket väl 2

1 Ganska väl 14

2 Inte särskilt väl 46

3 Inte alls 28

### Total 90

Fråga 10

Mycket väl 20

1 Ganska väl 53

2 Inte särskilt väl 14

3 Inte alls 3

### Total 90

Fråga 11

Mycket väl 10

1 Ganska väl 34

2 Inte särskilt väl 28

3 Inte alls 18

### Total 90

Fråga 12

 Instämmer helt 30

1  Instämmer delvis 42

2 Vet ej/obestämd 16

3 Instämmer inte 1

4 Instämmer inte alls 1

### Total 90

Ledningen engagerar personalen i sponsringen genom att låta 
personalen påverka beslut om sponsring

Ledningen har informerat mig om Länsförsäkringar i Gävleborgs 
målsättning med sponsring

Jag känner ökad motivation i arbetet då ledningen involverar mig i 
Länsförsäkringar i Gävleborgs sponsring

Jag tycker att Länsförsäkringar i Gävleborgs sponsring stämmer 
överens med mina värderingar



Fråga 13

1 är det mest betydelsefulla och 5 är det minst betydelsefulla

89

1 89

2 Arbete 89

3 Religion 88

4 Familj 89

### Total 444

Fråga 14

Eftersom Länsförsäkringar i Gävleborg sponsrar känner jag
Svara på samtliga påståenden

Samarbetsvilja med kollegor

Mycket väl 12

1 Ganska väl 32

2 Vet ej/ osäker 28

3 Inte särskilt alls 13

4 Inte alls 4

### Total 89

Stolthet i mitt arbete

Mycket väl 23

1 Ganska väl 44

2 Vet ej/ osäker 12

3 Inte särskilt alls 7

4 Inte alls 3

### Total 89

Inspiration i mitt arbete

Mycket väl 9

1 Ganska väl 40

2 Vet ej/ osäker 21

3 Inte särskilt alls 13

4 Inte alls 6

### Total 89

Glädje i mitt arbete

Mycket väl 13

1 Ganska väl 37

2 Vet ej/ osäker 21

3 Inte särskilt alls 12

4 Inte alls 6

### Total 89

 Rangordna dessa alternativ 1-5 och ange hur betydelsefulla följande 
områden är i ditt liv för närvarande.

Fritid (t ex hobbyer, sport, rekreation, umgänge med 
vänner)

Samhälle (t ex frivilliga organisationer, 
fackföreningar, politiska organisationer)



Energi i mitt arbete

Mycket väl 11

1 Ganska väl 35

2 Vet ej/ osäker 25

3 Inte särskilt alls 11

4 Inte alls 6

### Total 88

Gemenskap till kollegor i mitt arbete

Mycket väl 10

1 Ganska väl 39

2 Vet ej/ osäker 22

3 Inte särskilt alls 12

4 Inte alls 5

### Total 88

Fråga 15

Svara på samtliga påståenden

Jag får vara med och bestämma vilken aktivitet som ska sponsras

Instämmer helt 4

1 Instämmer delvis 14

2 Vet ej  / Obestämd 18

3 Instämmer inte 24

4 Instämmer inte alls 30

### Total 90

Jag anser att sponsring är en form av belöning i mitt arbete

Instämmer helt 2

1 Instämmer delvis 7

2 Vet ej  / Obestämd 24

3 Instämmer inte 30

4 Instämmer inte alls 27

### Total 90

Jag anser att sponsring utgör en samhällsnytta

Instämmer helt 56

1 Instämmer delvis 28

2 Vet ej  / Obestämd 4

3 Instämmer inte 1

4 Instämmer inte alls 1

### Total 90

Sponsring gör att jag känner ett ökat engagemang i mitt arbete 
eftersom



Jag får delta i olika aktiviteter kring sponsring

Instämmer helt 6

1 Instämmer delvis 34

2 Vet ej  / Obestämd 23

3 Instämmer inte 12

4 Instämmer inte alls 15

### Total 90

Jag känner inte ett ökat engagemang i arbetet på grund av sponsring

Instämmer helt 17

1 Instämmer delvis 26

2 Vet ej  / Obestämd 24

3 Instämmer inte 14

4 Instämmer inte alls 9

### Total 90

Fråga 16

Instämmer helt 24

1  Instämmer delvis 37

2 Vet ej/obestämd 14

3 Instämmer inte 9

4 Instämmer inte alls 6

### Total 90

Fråga 17

 Instämmer helt 30

1 Instämmer delvis 31

2 Vet ej/obestämd 18

3 Instämmer inte 7

4  Instämmer inte alls 4

### Total 90

Fråga 18

Instämmer helt 15

1 Instämmer delvis 40

2 Vet ej / obestämd 20

3 Instämmer inte 9

4 Instämmer inte alls 5

### Total 89

Mitt engagemang i arbetet ökar om aktiviteten som sponsras 
intresserar mig

Mitt engagemang i arbetet ökar om jag anser att aktiviteten som 
sponsras är bra

Jag känner att jag utför någonting värdefullt i mitt arbete eftersom att 
Länsförsäkringar i Gävleborg arbetar med sponsring



Fråga 19

Jag tycker det är värdefullt att sponsra aktiviteter som:
Välj ett eller flera alternativ som passar dig

Idrott 63

1 Kultur 30

2 Ungdomsverksamhet 83

3 Välgörenhet 37

4 Man bör inte sponsra 1

5 Annat 2

### Total 216

Fråga 20

Instämmer helt 2

1 Instämmer delvis 34

2 Vet ej/obestämd 30

3 Instämmer inte 17

4 Instämmer inte alls 7

### Total 90

Fråga 21

 Beskriv gärna hur din motivation påverkas av sponsring

0

### Total 0

Fråga 22

15

### Total 15

Jag upplever att sponsring kan tillfredställa mina personliga  målsättningar J
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Har du några övriga åsikter angående Länsförsäkringar i Gävleborgs 
arbete med sponsring:



Sponsring och motivation

1. Ange ditt kön

 Kvinna

 Man

2. Ange din ålder:

 18-35

 35-50

 50-65+

Enkät sponsring 1

Hej!

Vi är två studenter som studerar Sport Managementprogrammet vid Högskolan Dalarna i Falun. Just nu skriver vi vårt examensarbete med inriktning
sponsring och motivation. Studiens syfte är att ta reda på till vilken grad Länsförsäkringar i Gävleborg engagerar sin personal i arbetet med
sponsring. Om sponsring uppskattas av helheten inom organisationen så kan nämligen motivationen påverkas positivt.

Det är av intresse för studien att se hur personalen engageras i sponsring, Länsförsäkringar i Gävleborg jobbar mycket med sponsring, bland annat
samarbetar man med Brynäs IF och “En bra start”, detta gör Länsförsäkringar i Gävleborg till en utmärkt kandidat för studien. Därför skulle det
betyda otroligt mycket om just du vill delta i vår enkät!

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas utan några som helst konsekvenser. Svaren kommer att behandlas fullständigt konfidentiellt vilket innebär
att era svar kommer att förbli anonyma och kommer inte kunna kopplas till er personligen. Resultatet kommer endast användas i syfte för studiens
ändamål.

Tack för ditt deltagande! 

Jacob & Simon

Jacob Robbins
h12jacro@du.se
070-441 19 43

Simon Hansson
h12simha@du.se
070-234 66 89



3. Hur länge har du arbetat på Länsförsäkringar i Gävleborg?
skriv in antalet år du har arbetat

Svar 1

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

5. Jag är ….. medveten om vilka aktiviteter Länsförsäkringar i Gävleborg sponsrar
Fyll i tomrummet med passande alternativ

 Mycket väl

 Ganska väl

 Inte särskilt väl

 Inte alls

6. Länsförsäkringar i Gävleborg informerar mig om sponsring

 Mycket väl

 Ganska väl

 Inte särskilt väl

 Inte alls



7. Hur informerar Länsförsäkringar i Gävleborgs om sponsring?
Kryssa i ett eller flera alternativ

 Nyhetsbrev

 Möten

 Intranät

 Annordnade aktiviteter

 Annat

8. Personalen engageras i sponsringen genom att ledningen uppmuntrar till att delta i aktiviteter kring
sponsring

 Mycket väl

 Ganska väl

 Inte särskilt väl

 Inte alls

9. Ledningen engagerar personalen i sponsringen genom att låta personalen påverka beslut om
sponsring

 Mycket väl

 Ganska väl

 Inte särskilt väl

 Inte alls

10. Ledningen har informerat mig om Länsförsäkringar i Gävleborgs målsättning med sponsring

 Mycket väl

 Ganska väl

 Inte särskilt väl

 Inte alls



11. Jag känner ökad motivation i arbetet då ledningen involverar mig i Länsförsäkringar i Gävleborgs
sponsring

 Mycket väl

 Ganska väl

 Inte särskilt väl

 Inte alls

12. Jag tycker att Länsförsäkringar i Gävleborgs sponsring stämmer överens med mina värderingar

 Instämmer helt

 Instämmer delvis

 Vet ej/obestämd

 Instämmer inte

 Instämmer inte alls

13. Rangordna dessa alternativ 1-5 och ange hur betydelsefulla följande områden är i ditt liv för
närvarande.
1 är det mest betydelsefulla och 5 är det minst betydelsefulla

Fritid (t ex hobbyer, sport,
rekreation, umgänge med
vänner)
Samhälle (t ex frivilliga
organisationer,
fackföreningar, politiska
organisationer)
Arbete

Religion

Familj



14. Eftersom Länsförsäkringar i Gävleborg sponsrar känner jag
Svara på samtliga påståenden

Mycket väl Ganska väl Vet ej/ osäker Inte särskilt alls Inte alls

Samarbetsvilja med kollegor

Stolthet i mitt arbete

Inspiration i mitt arbete

Glädje i mitt arbete

Energi i mitt arbete

Gemenskap till kollegor i mitt arbete

15. Sponsring gör att jag känner ett ökat engagemang i mitt arbete eftersom
Svara på samtliga påståenden

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Vet ej /
Obestämd

Instämmer
inte

Instämmer
inte alls

Jag får vara med och bestämma vilken aktivitet
som ska sponsras

Jag anser att sponsring är en form av belöning i
mitt arbete

Jag anser att sponsring utgör en samhällsnytta

Jag får delta i olika aktiviteter kring sponsring

Jag känner inte ett ökat engagemang i arbetet på
grund av sponsring

16. Mitt engagemang i arbetet ökar om aktiviteten som sponsras intresserar mig

 Instämmer helt

 Instämmer delvis

 Vet ej/obestämd

 Instämmer inte

 Instämmer inte alls



17. Mitt engagemang i arbetet ökar om jag anser att aktiviteten som sponsras är bra

 Instämmer helt

 Instämmer delvis

 Vet ej/obestämd

 Instämmer inte

 Instämmer inte alls

18. Jag känner att jag utför någonting värdefullt i mitt arbete eftersom att Länsförsäkringar i Gävleborg
arbetar med sponsring

 Instämmer helt

 Instämmer delvis

 Vet ej / obestämd

 Instämmer inte

 Instämmer inte alls

19. Jag tycker det är värdefullt att sponsra aktiviteter som:
Välj ett eller flera alternativ som passar dig

 Idrott

 Kultur

 Ungdomsverksamhet

 Välgörenhet

 Man bör inte sponsra

 Annat



20. Jag upplever att sponsring kan tillfredställa mina personliga målsättningar

 Instämmer helt

 Instämmer delvis

 Vet ej/obestämd

 Instämmer inte

 Instämmer inte alls

21. Beskriv gärna hur din motivation påverkas av sponsring

22. Har du några övriga åsikter angående Länsförsäkringar i Gävleborgs arbete med sponsring:
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