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Sammanfattning: 
 

Stora idrottsevenemang är till stor del beroende av de intäkter som kommer från sponsrande 

företag. Inför skid-VM i Falun 2015 startade organisationen Beyond Skiing Foundation AB 

ett projekt i form av ett sponsornätverk. Projektet kom att kallas Beyond Skiing och syftet var 

att försöka locka regionala- företag, kommuner och organisationer att sponsra skid-VM. 

Tanken med sponsornätverket var att ge ett värde till projektets medlemmar som ville vara 

med och sponsra skid-VM, men som inte ville betala den summa pengar som krävdes för att 

bli huvudsponsorer till evenemanget. 

 

Syftet med denna undersökning är att förklara varför en heterogen grupp sponsorer utspridda 

över en stor region ingick i ett regionalt sponsornätverk. Urvalet bestod av medlemmarna i 

Beyond Skiing. Vidare gjordes ett urval att medlemmarna skulle vara lokaliserade i Dalarna, 

men utanför Falun. Anledningen till varför regionala sponsorer utan direkt geografisk 

koppling till Falun valdes, var att kopplingen mellan deras sponsring av skid-VM kan på 

förhand ses som mer komplex och onaturlig jämfört med sponsorer från Falun, eftersom 

sponsring i mindre skala tenderar att röra samarbeten med sponsrade enheter inom samma ort.  

 

Data till studien samlades in genom fem kvalitativa telefonintervjuer. Resultatet indikerar på 

att medlemmarna i Beyond Skiing hade tydliga kommersiella mål med sin sponsring av skid-

VM och att sponsra endast genom goodwill var i detta fall mindre förekommande. Studien har 

visat att sponsringssamarbetes specifika erbjudanden och regionala motiv har varit två 

bidragande orsaker till varför sponsorerna ville sponsra skid-VM. Särskilt nöjda var 

sponsorerna med nätverksträffarna som Beyond Skiing Foundation anordnade för 

medlemmarna inom Beyond Skiing.  
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Abstract: 
 

Major sporting events are largely dependent on the revenues that come from the sponsoring 

company. To the Ski World Championships in Falun in 2015 started the organization Beyond 

Skiing Foundation AB, a project in the form of a sponsorship network. The project was called 

Beyond Skiing and the purpose was to try to attract from regional companies, municipalities 

and organizations to sponsor the World Ski Championships. The idea of the sponsorship 

network was to provide a value to the members that wanted to sponsor the World Ski Cup. 

 

The purpose of this study is to explain why a heterogenous group of sponsors scattered over a 

large region wants to be a part of a regional sponsorship network. The sample consisted of the 

members of Beyond Skiing. Futhermore the sample only focused on members located in 

Dalarna, but outside Falun. The reason why I chose regional sponsors without direct 

geographic connection to Falun was that the link between their sponsorship of the World Ski 

Championships can be pre-viewed as more complex compared with the sponsors from Falun, 

because smaller scale sponsorship tend to concern partnerships with sponsored entities within 

the same locality. 

 

Data for the study was collected through five qualitative telephone interviews. The result 

indicates that the members of Beyond Skiing had clear commercial business objectives with 

its sponsorship and sponsoring only through goodwill was in this case of less importance. The 

study has shown that the sponsorship network Beyond Skiing’s design and regional 

development have been two contributing reasons why the sponsors wanted to sponsor the 

World Ski Cup. The members were particularly pleased with the network meetings that 

Beyond Skiing Foundation provided to the members in the Beyond Skiing.  

 
 

Nyckelord: 
 

Sponsring, regional sponsring, sponsornätverk  
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1. Inledning  
Mellan den 18/2 – 1/3 2015 avgjordes skid-VM i Falun. Det innebar att världseliten för både 

damer och herrar tog sig till Falun för att kämpa om de åtråvärda medaljerna inom 

längdskidåkning, nordisk kombination och backhoppning (Falun2015, 2015) [Internet]. 

Sammanlagt befann sig 280 000 besökare på Lugnet Skidstadion för att uppleva evenemanget 

och ca en halv miljard tv-tittare har sett på VM i Falun (Sveriges Radio, 2015) [Internet]. För 

att en relativt liten ort som Falun skulle kunna arrangera ett evenemang i denna storlek så 

krävdes det att man organiserade ekonomin, infrastrukturen, rustade upp skidstadion etc. Den 

lokala, regionala och nationella sponsringen av evenemanget samordnades i ett 

sponsornätverk som styrdes av en organisation som heter Beyond Skiing Foundation AB. 

Enligt Beyond Skiing’s Sales Manager Janne Svedin (2015) [Mejl] är det första gången som 

denna organisering i form av ett sponsornätverk testas för skid-VM. Nätverket bestod av 463 

medlemmar och en stor del av dessa medlemmar är lokaliserade i Dalarna. Denna uppsats 

kommer att fokusera på varför en heterogen grupp sponsorer utspridda över en stor region vill 

ingå i ett regionalt sponsornätverk. Medlemmarna i Beyond Skiing som valts ut till denna 

studie är av olika storlekar och karaktär, verksamma inom olika branscher och är lokaliserade 

på olika platser runt om i Dalarna. Tanken med att välja sponsorer utanför Falun var för att 

minimera vad tidigare forskning menar är det vanligaste målet för mindre sponsorer, 

nämligen att ”ge tillbaka till samhället”. Då sponsorerna inte har en direkt geografisk 

koppling bör det återspegla att resultatet för ”ge tillbaka till samhället” modifieras. För att få 

en tydligare förståelse om medlemmarnas vilja att ingå i detta sponsringssamarbete, kommer 

jag i denna uppsats undersöka om och hur sponsringssamarbetets specifika erbjudanden och 

regionala motiv påverkar medlemmarnas beslut att ingå i projektet Beyond Skiing.    

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Sponsornätverket Beyond Skiing 
 

Skid-VM är en tävling som ägs av internationella skidförbundet FIS. Varje år genomförs skid-

VM på olika platser i världen och en ny stad utses varje år som arrangörsort för hela 

evenemanget. I och med detta överlåter FIS rätten att driva skid-VM till arrangörsorten.  Den 

organisation som tilldelades det övergripande ansvaret för att genomföra skid-VM i Falun 

hette Skid-VM i Falun 2015 AB.  Detta var ett aktiebolag som grundades av tre 
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organisationer; Svenska skidförbundet, Falu kommun och Svenska Skidspelen AB. Då det 

stod klart att Falun skulle få stå som arrangör för Skid-VM, delades det vidare upp 

ansvarsområden. Vissa inom Skid-VM i Falun 2015 AB arbetade med logi, media, logistik, 

säkerhet etc. På ett initiativ från Skid-VM i Falun 2015 AB’s styrelse startades ett projekt upp 

vid namn Beyond Skiing. Tanken med Beyond Skiing var att, genom ett sponsornätverk, 

försöka attrahera regionala organisationer att sponsra skid-VM. Till projektet utsågs en grupp 

människor att arbeta med detta och dessa ingick i ett eget aktiebolag vid namn Beyond Skiing 

Foundation AB (vidare BSF). Detta aktiebolag ägs till största del av Skid-VM i Falun AB, 

men också av Visit Södra Dalarna AB och Falun Borlänge-regionen AB. BSF startades som 

ett eget aktiebolag för att Skid-VM i Falun 2015 var ett bolag som bara skulle finns fram till 

efter skid-VM, medan BSF är ett bolag vars syfte är att arbeta med utveckling av stora 

evenemang i Dalarna en lång tid framöver. (Carl Johan Ingeström, huvudansvarig för Beyond 

Skiing Foundation AB, 2015) [personlig intervju] 

 

 

 

 

 

   

Figur 1. Äganderätt till organisationen Beyond Skiing Foundation AB. 

 

Nätverksstrukturen inom Beyond Skiing är uppbyggd på så sätt att det är ett orkestrerande 

nätverk, där BSF är den organisation som anordnar och styr sponsornätverket, under sig i 

hierarkin har de projektets medlemmar. Sponsornätverket hålls ihop av sponsoravtal mellan 

BSF och medlemmarna i projektet. (Beyond Skiing, 2015) [Internet].  Enligt Edgren och 
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Skärvad (2010) är ett orkestrerande nätverk uppbyggt av en ledande organisation. Det är den 

ledande organisationen som styr hela nätverket. Tillsammans med nätverkets medlemmar 

strävar den ledande organisationen efter att skapa en balans och interaktion mellan 

medlemmarna. Den ledande organisationen utformar en mall på hur nätverket ska se ut. 

Utgångspunkten i nätverket utgår oftast från medlemmarnas önskemål. I ett orkestrerande 

nätverk är det viktigt att organisera en värdeskapande process för medlemmarna.  Bildandet 

av nätverket sker ofta på den ledande organisationens initiativ. Den ledande organisationen 

har ansvar för att nätverket interagerar och gör medlemmarna medvetna om nätverkets 

grundläggande syfte.  

 

Projektet startades upp 2009, för att tidigt komma igång med förberedelserna innan skid-VM. 

Beyond Skiing’s resurs var att sälja rättighetspaket (sponsringsmöjligheter) till sponsorerna. 

Detta rättighetspaket togs fram i samarbete med internationella skidförbundet FIS och 

Europeiska radio- och TV-unionen EBU, som också de var två samarbetspartners med Skid-

VM i Falun 2015 AB. Rättighetspaketen delades upp i founder, selected supplier och 

supporter och dessa tre kategorier motsvarade tre olika kostnadsnivåer/rättighetspaket. Där 

founders var det dyraste rättighetspaketet, selected supplier var det nästa dyraste 

rättighetspaketet och supporter var det billigaste rättighetspaketet. Detta innebär att 

medlemmarna kunde investera olika mycket beroende på vilka sponsringsmöjligheter de ville 

komma åt. Sponsringssamarbetet gav medlemmarna möjlighet att nyttja 

associationsrättigheter, tillgång till information och delaktighet, relationsaktiviteter och 

marknadsföring. Exempel på sponsringsmöjligheter kunde vara associationsrätt till VM-

loggan, monterutställning och nätverksträffar. Förutom sponsormöjligheterna erbjöds 

medlemmarna andra erbjudanden såsom rabatter på VM-biljetter och ett ”VM kit” som 

innehöll kläder med skid-VM’s logga på. Till skid-VM skapade Beyond Skiing ”Taste of 

Dalarna” och ”Culture of Dalarna” som var en kraftsamling för att utveckla Dalarna som mat-

region och visa upp Dalarnas rika kulturarv. BSF hade som målsättning att sponsornätverket 

skulle vara tillgängligt för alla organisationer som ville delta. (Beyond Skiing, 2015) 

[Internet].   Gulati, Nohria och Zaheer (2000) menar att strategiska beslut om nätverkets 

utformning kan differentiera nätverken från varandra och således kan påverka hur 

nätverksmedlemmarna upplever nätverket.  
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 I gengäld för att få ingå i Beyond Skiing finansierade sponsorerna projektet med kontanter, 

material och kunskap. Även medlemmarnas medverkan i sig var av värde för BSF, för att 

kunna erbjuda ett bra sponsornätverk (Beyond Skiing, 2015) [Internet].  

 

För att tydliggöra BFS roll så fungerade organisationen som en förmedlare av skid-VM’s 

sponsringsmöjligheter. Därför sponsrar medlemmarna i Beyond Skiing skid-VM genom att 

ingå i projektet Beyond Skiing. (Beyond Skiing, 2015) [Internet].   

 

1.2 Problemdiskussion     

1.2.1 Varför ingå i ett samarbete med Beyond Skiing? 
Walliser (2003) hävdar att variationen av sponsorers mål är stor och det beror till stor del på 

det sponsrade området, sponsorns bransch och företagets storlek. Både i Mack (1999) och 

Zinger och O’Reilly’s (2010) studier om mindre företags mål med sponsring, har visat att 

goodwill i form av att göra en god tjänst för samhället som man verkar i, är den viktigaste 

anledningen till sponsring. Mack (1999) menar att anledningen till att mindre företag oftast 

bara sponsrar små lokala evenemang är att man inte har råd att sponsra större evenemang. 

Summorna för att sponsra ett mästerskap i skid-VM’s storlek är höga och om man vill skapa 

varumärkeskännedom genom tv-exponering så krävs det att man betalar summor som gör att 

man blir en av de största sponsorerna till hela evenemanget. I och med uppstarten av projektet 

Beyond Skiing har det dock dykt upp nya möjligheter, särskilt för mindre regionala- företag, 

kommuner och organisationer som vill sponsra. BSF har gjort det möjligt för dessa regionala 

organisationer att t ex för en mindre summa köpa associationsrätten till VM-loggan, 

någonting som aldrig skulle ha varit möjligt annars. De möjligheter som erbjuds inom 

sponsornätverket i form av monterutställningar, nätverksträffar etc. ger sponsringen för 

Beyond Skiings medlemmar nya förutsättningar och utmanar Mack’s (1999) påstående om att 

mindre företag inte kan sponsra större evenemang och Walliser’s (2003) kommentar om att 

den viktigaste anledningen till att mindre företag deltar inom sponsring är att “ge tillbaka till 

samhället”. Beyond Skiing bör kunna visa att det finns fler anledningar för regionala 

organisationer att sponsra än bara ”ge tillbaka till samhället”, detta på grund av storleken och 

professionaliteten på evenemanget, närverkets olika erbjudanden till sponsringsmöjligheter 

och kontakten med det regionala näringslivet som Beyond Skiing erbjuder. Det sista 
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antagandet har sin grund i tidigare litteratur där Cobbs (2011) hävdar att mer än en fjärdedel 

av alla företag använder sponsring som ett marknadsföringsverktyg, med den lokala 

företagssfären som sitt främsta mål.  

 

1.2.2 Hela Dalarnas Evenemang 
Som tidigare nämnts var alla organisationer som ville välkomna att ingå i sponsornätverket 

Beyond Skiing. Detta gjorde att det i sponsornätverket samlades en heterogen grupp av 

organisationer från hela Dalarna som utgjorde medlemsbasen i Beyond Skiing. Medlemmarna 

var verksamma inom olika branscher och deras storlek skiftade från mindre byggföretag till 

större kommuner. Från arrangörernas håll var man mån om att hela regionen Dalarna skulle 

känna sig delaktiga i genomförandet av skid-VM, med citat av Falun2015’s 

organisationskommitté (2015) ”Vi vill även tacka alla härliga volontärer, aktiva, tränare, 

ledare, media, internationella sponsorer, medlemmar i Beyond Skiing, föreningar och 

organisationer, Dalarnas alla kommuner, region Dalarna, Länsstyrelsen samt alla våra 

fantastiska besökare. Ni har alla bidragit till att vi fått visa världen det bästa vår region kan 

åstadkomma.” Genom detta citat gör Skid-VM i Falun 2015 AB det tydligt att uppladdningen 

inför och genomförande av skid-VM har varit en kraftsamling från hela Dalarna. Enligt 

Sveriges Radio (2015) [Internet] var skid-VM ”ett skyltfönster för Dalarna som inte går att 

mäta i pengar, menar vissa, och som förhoppningsvis ger långsiktiga effekter.”   

Anders Ahlgren, ordförande i Beyond Skiing, säger till Sveriges Radio (2015) i en intervju att 

“Vi har försökt lansera det här som hela Dalarnas evenemang och till stor del tycker jag att 

vi har lyckats med det.” Går det verkligen att marknadsföra ett evenemang som genomförs i 

Falun som hela Dalarnas evenemang? Jones (2005) menar att den snabba 

kommersialiseringen av idrottsevent har lett till stor medieexponering, väldiga åskådarsiffror 

och signifikanta inkomster från stora sponsorer, medieupphandling och merchandising. 

Därför är det inte ovanligt att både tillväxtföretag och eventorganisatörer marknadsför att 

evenemangets bidrag leder till regional och nationell ekonomisk utveckling. 

I både tv och radio pratade man om skid-VM i Falun, men jag tror att det var väldigt få som 

reflekterade över att evenemanget hölls i Dalarna. Från arrangörssynpunkt kan det anses som 

självklart att man vill dra in så mycket pengar, kompetens och övriga resurser som möjligt, av 

så många som möjligt, för att kunna uppvisa ett evenemang av högsta klass och det var också 



 

 
 
 
 

10 

därför man valde att rikta sig mot företag och kommuner från hela regionen Dalarna 

(Falun2015, 2015). Men vad får organisationer från varierande branscher, storlekar och 

geografiska platser ut av att ingå i samma sponsringsnätverk? Att organisationer använder 

sponsring på orten där man verkar kan anses vara mer naturlig, då det både kan leda till lokal 

varumärkeskännedom och sprida goodwill till den lokala befolkningen. Att sponsra ett 

evenemang som man inte har direkt geografisk anknytning till är inte ovanligt och det kan 

man se på skid-VM i Falun’s huvudsponsor Viessman (2015) [Internet] som är ett 

multinationellt företag som grundades i Tyskland, men ett sådant sponsorskap tenderar att ha 

starka strategiska företagsmål som t ex varumärkesexponering i media. Detta var inget som 

Beyond Skiing kunde erbjuda till medlemmarna som ingick och därför blir det intressant att ta 

reda på vad det var som motiverade medlemmarna att sponsra skid-VM. Med hjälp av frågor 

riktade mot dessa medlemmarnas mål, medlemmarnas motivation på grund av 

sponsorsamarbetets specifika erbjudanden och regionala motiv till sponsring, hoppas jag 

kunna få svar på detta. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att förklara varför en heterogen grupp sponsorer utspridda över en 

stor region vill ingå i ett regionalt sponsornätverk. Studien kan användas av den sponsrade 

enheten vid utformningen av ett sponsornätverk. 

  

 

2. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen kommer att behandla företags mål med sponsring för att 

beskriva varför organisationer engagerar sig inom sponsring. Abratt, Clayton och Pitt (1987) 

menar att företags mål med sponsring kan härledas från frågan varför företag använder 

sponsring som ett marknadsföringsverktyg. Vidare kommer studien att undersöka 

medlemmarnas motivation på grund av sponsringssamarbetets specifika erbjudanden. Detta 

för att göra studien mer applicerbar på just detta sponsringssamarbete. Även regionala motiv 

till sponsring kommer att inkluderas, för att urvalet är regionala organisationer utan direkt 

geografisk koppling till platsen för evenemanget. En generell genomgång av teori inom 

nätverk och projektledning kommer att avsluta den teoretiska referensramen. 
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2.1 Mål med sponsring 
Cornwell, Weeks och Roy (2005) menar att en vanligt använd definition av sponsring är att 

ett företag bidrar med pengar eller resurser till den sponsrade enheten och får tillbaka tillgång 

till att exploatera kommersiella möjligheter sammankopplade med den sponsrade enheten. 

 

Abratt et al. (1987) menar att det finns ett antal olika områden för företag att sponsra, detta 

kan var t ex böcker, utställningar, utbildning, kulturella aktiviteter, lokala event, men enligt 

Mack (1999) är idrottsevent fortfarande det område som attraherar flest sponsorer. Abratt et 

al. (1987) menar vidare att idrott är ett populärt område att sponsra eftersom parterna i avtalet 

kan dra fördel av varandra utifrån sponsoravtalets specifika bestämmelser och att idrotten är 

av stort allmänintresse och når därför ut till en stor publik som uppmärksammar detta 

samarbete. Även bilden av idrotten som en hälsosam och karaktärsbyggande aktivitet, i detta 

tävlingsinriktade samhälle vi lever i, har gjort idrotten mer attraktiv för sponsorer. Abratt et 

al. (1987) hävdar vidare att idrottssponsring används som en metod för att kommunicera 

företagets budskap till en viss målmarknad. Hur man väljer att göra detta beror på vilken typ 

av sponsring som man ägnar sig åt. Walliser (2003) anser att den generellt viktigaste 

anledningen till varför företag ägnar sig åt sponsring är att förbättra och förstärka sin 

varumärkesimage. I både Mack (1999) och i Zinger och O’Reilly’s (2010) studie visade det 

sig att mindre och mellanstora företags främsta mål med sponsring var att ”ge tillbaka till 

samhället”. Abratt et al. (1987) tar upp tio generella mål som företag har med sin sponsring; 

engagemang i det lokala samhället, att öka allmänhetens medvetenhet om företaget, att 

förändra allmänhetens uppfattning av företaget, att bygga goodwill bland opinionsbildare och 

beslutsfattare, att tillfredsställa intressenter, att motverka negativ publicitet, att fungera som 

ett verktyg för personalrelationer, att underlätta personalrekrytering, att identifiera företaget 

med ett visst marknadssegment och att förutse framtidsutsikterna för försäljningspersonalen. 

Dessa generella mål har sin grund i att ge företaget en bra image, öka allmänhetens 

medvetenhet om företaget och dess produkter, och att bygga goodwill bland företagets 

kunder. Abreu Novais och Acordia (2013) menar att företags mål kan delas upp i 

kommersiella och icke-kommersiella mål. Meenaghan och Shipley (1999) hävdar att 

kommersiella mål med sponsring ska uppfylla ett marknadsföringssyfte för sponsorn, d.v.s. 
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det företaget vill uppnå med sin sponsring och några exempel på det kan vara att skapa 

förbättrad varumärkesimage, exponering, intern marknadsföring och nå ut till speciella 

målmarknader. I denna studie kommer medlemmarnas mål att definieras som medlemmarnas 

alla kommersiella mål som man vill uppnå genom sin medverkan i Beyond Skiing. Studien 

kommer även ta hänsyn till vad Abreu Novais och Acorida (2013) hävdar är ett icke 

kommersiellt mål, i form av goodwill.   

 

Abratt et al. (1987) menar att företags mål kan kategoriseras i fem olika kategorier, denna 

studie kommer även att lägga till goodwill, eftersom Mack (1999) och Zinger och O’Reilly’s 

(2010) studier visar att goodwill är ett viktigt icke-kommersiellt mål för mindre företag att 

delta i sponsring: 

 

Produktrelaterade mål: 

Är samlade mål som försöker identifiera företagets produkt eller varumärke med ett visst 

marknadssegment. Sponsorer försöker att länka samman ett varumärke med en viss 

sponsringsinsats och på så sätt åstadkomma produkt- eller varumärkesrelaterade mål (Abratt 

et al., 1987). 

 

Försäljningsmål: 

Oavsett vilket marknadsverktyg som ett företag använder, så är det ultimata målet att skapa en 

ökad försäljning (Abratt et al., 1987). 

 

Exponeringsmål: 

Ett av de viktigaste målen för företag som engagerar sig i sponsring är att uppnå 

medieexponering. Betydelsen av detta varierar från sponsor till sponsor, beroende på vilken 

bransch och vilka övergripande mål man har med sponsringen (Abratt et al., 1987). 

 

Affärsmöten under evenemang: 

Sponsring ger en möjlighet för sponsorn att underhålla potentiella och nuvarande kunder 

genom att träffas under ett evenemang. Sådana möten sker oftast i koppling till ett evenemang 

som t ex en fotbollsmatch och förhoppningen är att kunden känner en skyldighet att i 

framtiden göra affärer med företaget. Denna form av sponsring kan också användas för att 

tacka kunder för tidigare affärssamarbeten (Abratt et al., 1987). 
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Personliga mål: 

Att företagets ledning engagerar sig i ett sponsringssamarbete utifrån ett ”hobby motiv” är 

ovanligt när det kommer till beslutsfattande inom sponsring. Det som dock inte går att bortse 

ifrån är att valet av idrott ofta har en koppling till beslutsfattarnas intressen (Abratt et al., 

1987). 

 

Goodwill: 

Det finns flera olika definitioner av goodwill. Mack (1999) menar att goodwill betyder att 

göra en god gärning för samhället. Abreu Novais och Acordia (2013) hävdar att goodwill kan 

vara allt från att sponsorn inte förväntar sig någonting tillbaka av sponsringen till att det ligger 

strategiska motiv bakom sponsringen som att allmänheten ska få en bättre bild av sponsorn 

som ett ansvarstagande företag. Denna studie kommer att definiera goodwill som: medlemmar 

som primärt vill hjälpa till och stötta skid-VM som en god gärning. 

 

Ovanstående sektion avser att ge en introduktion om några generella orsaker till vad företag 

har för mål med sin sponsring. Genom att undersöka detta så kan man ta reda på vad 

medlemmarna vill uppnå med sin medverkan i Beyond Skiing. I analysen kommer insamlade 

data att kategoriseras i en tabell för att ge läsaren en bättre översikt över medlemmarnas mål 

med detta sponsringssamarbete.   

 

2.2 Motivation till sponsring 
För att kunna ta reda på varför medlemmarna vill ingå i detta sponsringssamarbete, är det av 

betydelse att studera vad som motiverar dem att ingå i just detta sponsringssamarbete. De 

ovan nämnda målen är självklart motivationsfaktorer till varför organisationer använder sig av 

sponsring i sig men förklarar inte varför detta specifika sponsringssamarbete är attraktivt. 

Därför kommer motivation att definieras som de orsaker vilka har påverkat medlemmarna att 

delta i Beyond Skiing, förutom de orsaker som kan härledas till medlemmarnas mål. För att 

förstå varför Beyond Skiing’s medlemmar vill sponsra skid-VM har denna studie fokuserat på 

två motivationsområden: sponsringssamarbetes specifika erbjudanden och regionala motiv till 
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sponsring i hopp om att ge en bättre förklaring till varför medlemmarna vill ingå i detta 

sponsringssamarbete.   

2.2.1 Motivation på grund av sponsringssamarbetets specifika erbjudanden  
På grund av kommersialiseringen av idrott liknar dagens sponsringsrelationer 

affärssamarbeten mellan sponsorn och den sponsrade enheten, där båda parterna använder 

resurser i att uppfylla gemensamt fördelaktiga mål (Farrelly & Quester, 2005). De mest 

lyckosamma sponsringssamarbetena baseras på en bra relation mellan sponsorn och den 

sponsrade enheten (Nufer & Bühler, 2011). Som ovan beskrivs liknar dagens 

sponsringsrelationer affärssamarbeten mellan sponsorn och den sponsrade enheten, där båda 

parterna är i behov av varandra för att kunna uppfylla sina respektive mål. Detta indikerar att 

BSF, som är en av två parter i sponsringssamarbetet, är en viktig del i varför medlemmarna 

vill ingå i ett sponsringssamarbete med dem.  

 

Projektet Beyond Skiing kan beskrivas som ett orkestrerande sponsornätverk, utformat som 

ett utbytesnätverk. Sponsornätverket är temporärt, då det avslutas efter att skid-VM är slut. 

Cook, Emerson, Gillmore och Yamagishi (1983) menar i korta drag att ett utbytesnätverk är 

utformat med ett antal aktörer som överför värderade produkter mellan varandra. Gulati, 

Nohria & Zaheer (2000) framhåller att nätverkets styrande organ kan differentiera sitt 

strategiska nätverk genom nätverksstrukturen som inkluderar konkurrensen och graden av 

svårighet att ingå, positionering inom nätverket som inkluderar strategiska grupper och graden 

av svårighet att mobilisera sig. Utformningen av nätverket har således en betydelse för hur 

aktörerna upplever nätverket.  

 

Erickson & Kushner (1999, s 350) definierar ett offentligt evenemang som ”ett 

underhållningsevenemang som utspelar sig framför publik” och därför kan även skid-VM 

ingå under denna kategori. Erickson och Kushner (1999) hävdar vidare att nätverk inom 

officiella evenemang, mycket väl kan vara utformade på annorlunda sätt jämfört med 

produktionsnätverk. Detta för att egenskaperna hos officiella evenemang inte är lämpade för 

flertalet grundade nätverkskoncept, som t ex långvariga samarbeten mellan företag. Även om 

relationen mellan parterna kan vara ihållande, så är de fortfarande informella.  
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Vissa offentliga evenemang kan ses som den mest extrema organisationen av 

sponsringsrelationer, eftersom deltagarna bokstavligt talat träffas en enda gång för att 

iscensätta ett evenemang, för att sedan gå skilda vägar när detta är slut. En viktig parameter 

för ett nätverk skapat för ett officiellt evenemang är graden av ömsesidighet mellan parterna 

och resurs och kompetensdelning inom nätverket (Erickson & Kushner, 1999). Frågor 

kommer att ställas om medlemmarnas användningsgrad och upplevelser av sponsornätverkets 

olika erbjudanden t ex nätverksträffarna, rabatterbjudanden och monterutställningar. I 

analysen kommer empirisk data från dessa frågor att visa om projektets utformning har varit 

en bidragande orsak till varför medlemmarna ville sponsra skid-VM.  

 

 

2.2.2 Regionala motiv till sponsring 
 

Regional utveckling bygger interregionala aktiviteter som bidrar till en regions ekonomiska 

tillväxt. Regionala företags förmåga att exportera varor och tjänster är en av grundstenarna till 

ekonomisk tillväxt och nyanställning inom regionen (Martin & Sunley, 1996). Förmågan att 

underlätta för lärandeprocessen och nytänkande anses vara två nyckelaspekter när det gäller 

regional utveckling. Därför anser många regionala företag och kommuner att värdskap för 

större idrotts- eller kulturevenemang är någonting positivt och som också kan ge betydande 

ekonomiska intäkter. Stöd för sådana evenemang kan legitimeras eftersom det ger en högre 

ekonomisk aktivitet och sysselsättning i regionen. För att uppnå ett inkluderande 

förhållningssätt till regionala utvecklingsfrågor så måste man förstå vikten av relationer och 

nätverkets roll i regionens ekonomiska resultat. Detta för att företags resultat inom en region 

delvis förlitar sig på omfattningen och kvaliteten på långvariga relationer mellan en rad olika 

organisationer. (Jones, 2005) Skid-VM blir här enligt tidigare forskning ett evenemang som 

kan underlätta för lärandeprocessen och stimulera nytänkande inom regionen Dalarna. Som 

tidigare nämnts har relationerna mellan regionala aktörer en viktig roll för regionala 

utvecklingsfrågor. Beyond Skiing har genom sitt fokus på hela Dalarna belyst betydelsen av 

relationer mellan organisationer inom regionen. Enligt Jones (2005) antar många ekonomiska 

modeller att evenemang inte framkallar ekonomiska förändringar inom värdregionen. Därför 

går det inte att analysera de ekonomiska konsekvenserna från ett större evenemang 

tillsammans med den mer generella debatten angående processerna och strukturerna för att 
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skapa regional tillväxt. Till denna studie är det då intressantare att undersöka om 

medlemmarna har haft ett ”regiontänkande”. Med ”regiontänkande” menas att skid-VM kan 

mynna ut till någonting positivt för hela Dalarna, när man har inlett samarbete med BSF och 

hur viktiga relationerna med andra organisationer från Dalarna har varit/är. 

 

Enligt Jones (2005) är nya relationer ofta kortsiktiga och fyllda av konflikter, men trots detta 

investerar regionala företag både resurser och rykte i evenemangsvärdskap. Detta skapar ett 

ömsesidigt beroende mellan de regionala företagen och evenemangsorganisatören, där båda 

parternas önskan är viktiga för att evenemanget ska bli lyckat. Om relationen mellan de 

regionala företagen och evenemangsorganisatören är ojämställd och outvecklad kan det leda 

till att endast evenemangsorten får ett globalt erkännande och att långsiktiga förmåner för 

regionen uteblir. Frågor ställda från ett regionalt perspektiv av sponsringen avser att besvara 

om ett ”regionstänkande” har påverkat medlemmarna att delta i Beyond Skiing. För att få en 

tydligare bild av begreppet regionstänkande kommer frågor att ställas om hur medlemmarna 

resonerat kring regionala utvecklingsfrågor såsom om och hur evenemanget kan påverka hela 

Dalarna. I analysen kan man se resultat på om regionstänkande har varit en viktig faktor för 

medlemmarna, och i sådana fall för vilken medlem och varför det har varit en viktig faktor för 

dem. 

 

2.3 Nätverk och projektledning 
 

Gulati et al. (2000) anser att bilden av själviska aktörer som kämpar om marknadsandelar i en 

opersonlig marknadsmiljö börjar bli allt mer otillräcklig, i en värld där företag involverar sig i 

nätverk med sociala-, professionella och utbytesrelationer med andra organisationer.  

 

Nätverksorganisationer kan ses som ett organiserat samarbete mellan nätverkets olika 

organisationer, som genom interaktion försöker skapa ett värde för medlemmarna i nätverket. 

Förhoppningen är att samarbetet i nätverket mynnar ut i ökad effektivitet, flexibilitet och ett 

ökat entreprenörskap. (Edgren & Skärvad, 2010) Gulati et al. (2000) hävdar att strategiska 

nätverk utformas genom; interorganisatoriska band som är bestående, har strategisk betydelse 

för medlemmarna som ingår och inkluderar strategiska allianser, företagssammanslagningar, 

köp och sälj samarbeten på lång sikt. 
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Nätverksorganisationer inom idrottens värld har blivit en allt vanligare syn. Det är vanligt att 

stora idrottsklubbar anordnar sponsornätverk, där föreningens sponsorer får interagera med 

varandra. Grundkonceptet i sponsornätverk samma som i ett utbytesnätverk; att ett utbyte av 

resurser sker mellan aktörerna inom nätverket. Det betyder att alla aktörer kan vara aktiva och 

att alla aktörer förväntar sig att på ett eller annat sätt dra fördelar av sponsringen. (Olkkonen, 

2001)   

 

Som tidigare nämnt var Beyond Skiing ett projekt i form av ett regionalt sponsornätverk. BSF 

var det styrande organet i detta projekt och således även projektledare. Enligt Carlson & 

Nilsson (2007) är det viktigt att redan från projektets start skapa en positiv gruppkänsla. 

Sedan är det av betydelse att varje individuell medlem förstår projektplanen och vilka mål 

som man vill uppnå med projektet. Workshops eller nätverksmöten kan vara bra för att 

medlemmarna i projektet ska kunna interagera med varandra. 

 

Lööw (2009) menar att en projektledare bör sträva efter: 

Ha ett tydligt mål och försöker nå det. 

Visa intresse för alla deltagarna. 

Våga ta konflikter. 

Lyssna på alla deltagare. 

Vara medvetna om sitt eget beteende 

Bidra med att lösa konflikter 

Förkasta inte förslag innan de är granskade  

Utveckla metoder för bra återkoppling 

 

3. Metod 

3.1 Angreppssätt 
 
I denna studie används en kombination av ett deduktivt och induktivt angreppssätt. Bryman 

(1997) menar att syftet med deduktiv forskning är att få fram specifika propositioner utifrån 

generella beskrivningar av verkligheten. May (2013, s 44) tillägger att teoretiserandet föregår 

forskningen. Innan empirin samlades in utgick jag från tidigare forskning om organisationers 
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mål med sponsring. För att skapa en större förståelse om motivation på grund av 

sponsringssamarbetes specifika erbjudanden användes teori inom orkestrerande nätverk, 

utbytesnätverk, sponsornätverk och nätverk för officiella event. Eftersom 

undersökningsobjekten av intresse var regionala medlemmar utan direkt geografisk koppling 

till platsen för evenemanget inkluderades även regionala motiv till sponsring i den teoretiska 

referensramen.   

 

Då studien var av kombinerat angreppssätt användes även induktion. Enligt May (2011, s 44) 

innebär induktion att ”forskningen kommer före teorin, i ett försök att generera teoretiska 

påståenden om det sociala livet utifrån de data som samlats in.” Den grundas på tron att man 

kan utgå från fakta om det sociala livet och sedan relatera dessa fakta med varandra för att 

skapa teorier. Det induktiva angreppssättet användes för att frågan varför organisationer ingår 

i ett sponsringssamarbete kan ge fler svar än vad jag utgick från i den teoretiska 

referensramen. En rent deduktiv studie hade kunnat missa viktig information och den hade 

varit stängd till vissa frågeområden. Innan empirin samlades in så utgick jag från tidigare 

forskning inom området kring sponsring där jag tittade på organisationers mål och motivation 

till sponsring. Utifrån medlemmarnas svar upptäcktes ett mönster, där två nya områden 

identifierades som av betydelse till varför medlemmarna ville delta i Beyond Skiing och det 

var förflyttning av varumärkesimage och vilken produkt/bransch organisationerna ägnade sig 

åt. Den induktiva data som samlades in om förflyttning av varumärkesimage och vilken 

produkt/bransch organisationerna ägnade sig åt, förstärktes med teori i uppsatsens analysdel. 

 

3.2 Studiens natur 
Syftet med uppsatsen är att förklara varför… och därför är detta en explanativ studie. Enligt 

Björklund och Paulsson (2003) är explanativa studier förklarande och kan användas då man 

vill söka en djupare kunskap och förståelse om ett problem, syftet är att man både vill 

beskriva och förklara problemet.  

  

Den initiala frågan varför medlemmarna ville delta i Beyond Skiing är en relativt enkel fråga 

att svara på och skulle kunna utföras med en kvantitativ undersökning, men meningen med 

studien är att ge en djupare förklaring på varför medlemmarna ville delta i Beyond Skiing. 

Detta med hjälp av frågor ställda om och hur sponsringssamarbetes specifika erbjudanden och 
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regionala motiv påverkat deras beslut att ingå i Beyond Skiing. Dessa förutsättningar gjorde 

att jag behövde mer information för att förstå denna situation och därför valdes en kvalitativ 

undersökning i form av telefonintervjuer. Denscombe (2009) menar att intervjuers bästa 

funktion är att de kan användas för att utforska mer komplexa och subtila problem som 

behöver utforskas på djupet och i detalj, än redovisas med ett fåtal ord. För att komma åt 

komplexiteten i denna situation användes organisationer som på förhand ser olika ut jämt 

emot varandra. Metodvalet och den begränsade mängd intervjuer som genomfördes leder till 

att det kan vara problematiskt att generalisera resultaten från studien. Fast än generalisering 

av resultaten inte är lämpligt, visade ändå studien vissa generella mönster bland 

medlemmarna i Beyond Skiing. Denscombe (2009) hävdar vidare att de personer som ingår i 

urvalet tenderar att medvetet väljas därför att forskaren tror att dessa kan bidra med något 

speciellt till studien. Inriktningen beror på om studiens övergripande syfte är att producera 

generaliserbar data eller att gå in på djupet i en speciell situation där fokus ligger på att 

utforska det specifika.  

 

3.3 Urval 
Urvalet till denna studie bestod av medlemmarna i Beyond Skiing. Vidare i urvalsramen 

användes ett kriterie att medlemmarna skulle vara lokaliserade i Dalarna, men utanför Falu 

stad. Jag valde medlemmar utanför Falu stad eftersom kopplingen mellan deras sponsring kan 

på förhand ses som mer komplex och onaturlig jämfört med sponsrande organisationer från 

Falun. Ett problem med urvalet var att en av de intervjuade medlemmarna var lokaliserad i en 

by nära Falun och att medlemmens mål med sponsringen kan ha påverkats av dess 

lokalisering. De inkluderade organisationerna i denna studie valdes från BSF’s hemsida. Detta 

var ett enkelt sätt att överblicka vilka medlemmar som hade varit med i Beyond Skiing. 

Urvalet från denna hemsida var strategiskt. Då studien syftar till att undersöka heterogena 

medlemmar, eftersöktes medlemmar som var olika från varandra. Faktorer som upptäcktes 

kunde differentiera medlemmarna var; deras lokalisering, storleken på organisationerna och 

organisationernas olika branscher och produkter och organisationernas olika karaktär.  

 

Denscombe (2009) hävdar att den kvalitativa forskaren gärna vill använda respondenter som 

är olika varandra för att få maximal variation i de data som samlas in och detta stämmer in 

med den kvalitativa forskningens strävan efter förklaringar som söker efter komplexiteten i en 
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situation. Denscombe (2009) menar vidare att ett subjektivt urval ”handplockas” till 

undersökningen. Detta urval används då forskaren redan har en viss kännedom om 

respondenterna och medvetet väljer ut de respondenter som kan tillhandahålla mest värdefulla 

data. 

 

När urvalsramen var färdig skickade jag ut förfrågningar till 25 medlemmar i Beyond Skiing. 

Av dessa 25 förfrågningar var det 5 som ville ställa upp en intervju, 5 stycken som inte ville 

delta och 15 som inte svarade på mejlet. Efter att en intervju gjorts med dessa 5 medlemmar 

så tycker jag mig fått en tydligare förklaring av varför medlemmarna ville sponsra skid-VM 

och valde därför att avsluta datainsamlandet. Denscombe (2009) anser att urvalet till en 

kvalitativ undersökning inte helt kan bestämmas innan studien utförs. Respondenternas svar 

ska leda forskaren på en upptäcktsfärd och forskaren ska fortsätta leta svar från det empiriska 

materialet tills forskaren har kommit fram till ett svar på sin studie. 

 

Utifrån urvalsprocessen intervjuades följande medlemmar: 

Stiftsgården Rättvik, Rättvik. 

Paloma, Hedemora. 

Active Stay, Borlänge. 

Smedjebackens kommun, Smedjebacken. 

Dellner Brakes, Vika. 

 

 

3.4 Genomförande 

 

En första kontakt med de olika medlemmarna togs via mejl. I mejlet beskrevs studiens syfte, 

hur urvalsramen såg ut och ungefär hur lång tid intervjun skulle ta. Vid ytterligare 

mejlkorrespondens blev medlemmarna tillfrågade om de ville ha en skiss på vilka frågeämnen 

som skulle behandlas vid intervjun.   

 

Till varje intervju användes samma förutbestämda områden att prata om: vad medlemmarna 

hade för mål och om och hur sponsringssamarbetes specifika erbjudanden och regionala 

motiv påverkat deras vilja att delta i sponsringssamarbetet. Inom dessa områden fick intervjun 

vara ganska fri. Tanken med detta var att jag inte ville tvinga fram något svar, utan 
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respondenten tilläts tänka och analysera fritt om sitt sponsringssamarbete med BSF. 

Intervjuerna som jag genomförde kan liknas med vad May (2013) beskriver som 

semistrukturerade intervjuer, d.v.s. att frågorna i intervjun brukar vara specificerade, men 

intervjuaren har större frihet att gå utöver det initiala svaret, om intervjuaren anser att det 

givna svaret behöver ett klargörande eller en fördjupning kan denne hämta kvalitativ 

information om ämnet och starta en närmare dialog med intervjuobjektet. Denna typ av 

intervju underlättar för människor att svara mer i egna termer än i t ex standardiserade 

intervjuer, samtidigt som den ger större möjligheter till jämförelser än t ex den ostrukturerade 

intervjun.  

 

Jag valde att göra intervjuerna över telefon, detta för att alla utom en av medlemmarna är 

lokaliserade minst mil tre från Falun (den ort som jag bor i). Dellner Brakes som ligger i Vika 

var den enda medlemmen inom en rimlig radie från Falun, där avståndet hade tillåtit en vanlig 

intervju, men den person som var ansvarig för organisationens frågor om Beyond Skiing 

jobbade på distans från Stockholm och därför blev också den intervjun gjord över telefon. Om 

jag inte hade gjort intervjuerna över telefon så hade troligtvis fått ihop färre intervjuer 

eftersom ett besök hos alla dessa medlemmar hade varit mer tids- och resurskrävande. Jag 

tycker att det var positivt att undersökningen baserades på fem intervjuer, detta gjorde att jag i 

analysdelen både kunde bearbeta specifika svar, men också se vissa mönster då de olika 

medlemmarna tenderade att nämna gemensamma saker om varför man ville vara med och 

sponsra skid-VM. 

 

Jag spelade in intervjuerna via en diktafon. Som intervjuare hjälpte detta verktyg mig mycket. 

Diktafonen samlade in de fullständiga svaren åt mig, så jag behövde inte fokusera på att 

skriva under intervjuerna, detta gjorde samtidigt att jag lättare kunde följa med i intervjun och 

ställa relevanta följdfrågor till varje intervju. Enligt May (2013) har bandinspelning både för- 

och nackdelar. Det negativa kan vara att vissa människor känner sig hämmade och inte vill att 

intervjun ska spelas in. Att göra intervjuutskrifter är en tidskrävande process. Positiva 

aspekter av bandinspelning kan vara att det underlättar för tolkning eftersom den gör det 

möjligt för intervjuaren att fokusera på samtalet istället för att titta ner i sina anteckningar. 

Bandinspelning kan även fungera som ett skydd mot att intervjuaren ersätter intervjuobjektets 

ord med sina egna. 
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3.5 Dataanalys 
Alla intervjuer spelades in, avlyssnades och transkriberades. Efter transkriberingen renskrevs 

intervjuerna och placerades i uppsatsens empiridel. Denscombe (2009) menar att citat från 

intervjuer kan vara intressant för läsaren, då det ger läsaren en “smak” av datamaterialet. I 

analysen har jag utifrån det uppsatta syftet analyserat respondenternas svar, med bakgrund 

mot den teori som finns på området och i en jämförelse mot varandra för att försöka 

identifiera särskilda mönster. Vidare i slutsatsen utmynnar data som samlats in i en diskussion 

om grundläggande slutsatser som studien har bidragit till samt vilka kunskapsbidrag som har 

genererats. Detta i enlighet med Denscombe’s (2009) beskrivning av den kvalitativa 

tolkningsprocessen som innehåller fyra steg: kodning av data, kategorisering av dessa koder, 

identifikation av samband och komma fram till generella slutsatser.  

 

3.6 Forskningsetik, validitet och reliabilitet 
Enligt Denscombe (2009) är det viktigt att respondenterna inte känner sig tvingade att delta i 

studien. I det första mejlet som skickades ut till respondenterna förklarade jag att medverkan 

var frivillig, men att det skulle vara uppskattat om medlemmarna ville ställa upp. Eftersom jag 

bedömer att informationen från respondenterna inte är särskilt känslig och att ingen av 

respondenterna nämnde att de ville vara anonyma, beslutade jag mig för att använda 

medlemmarnas riktiga namn, då det skulle kunna bidra till att göra studien mer intressant för 

läsaren. 

  

Bryman (2008) anser att validitet och reliabilitet kan benämnas som trovärdighet när det 

kommer till kvalitativa undersökningar. Trovärdighet kan delas in i fyra kategorier: 

kredibilitet–hur trovärdiga är fynden, överförbarhet–kan fynden appliceras på andra 

situationer, pålitlighet–kan fynden appliceras vid ett senare tillfälle och objektivitet–hur 

mycket har undersökarens jag påverkat undersökningen. 

 

Som intervjuare försökte jag att hålla en tillbakadragen roll, detta för att påverka 

respondenterna så lite som möjligt. Det är oundvikligt att tolka svaren från intervjuerna, men 

bandinspelningen höjde autenticiteten på svaren vilket gjorde att utrymmet för egen initial 

tolkning minimerades.  Intervjuerna var relativt öppna och såg därför olika ut. Beroende på 

respondenternas svar, så varierade frågornas omfattning och karaktär, för att försöka 
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åstadkomma en naturlig konversation. Intervjuerna spelades in vilket enligt Ryen (2004) leder 

till ökad reliabilitet, då undersökarens jag inte kan tolka det initiala svaret, då det redan finns i 

diktafonen.  

 

 

 

       

 

 

4. Empiri 
I detta kapitel redovisas data som samlats in via telefonintervjuer med fem medlemmar av 

Beyond Skiing. Empirin är skriven i referatform, där relevant information från de intervjuade 

medlemmarnas representanter återberättas. 

 

4.1 Stiftsgården Rättvik 
 

Nils Åberg, föreståndare på Stiftsgården Rättvik. 

 

Stiftsgården Rättvik bedriver hotell, konferens och lägergård i Svenska kyrkans regi. De har 

som uppdrag från församlingarna i Västerås stift att vara lägerverksamhet för ungdomar och 

arrangera kurser för kyrkans olika stabsfunktioner, men även interna utbildningar av 

anställda. Lägergården, som rymmer 270 deltagare är Stiftsgården Rättviks största åtagande. 

(Nils Åberg, 2015) [Personlig intervju]. Stiftsgården Rättvik var selected supplier i Beyond 

Skiing. 

 

Åberg tycker att det är viktigt att svenska kyrkan visar sin delaktighet i det svenska samhället 

och är med och stöttar goda och viktiga initiativ i det lokala sammanhanget. Förutom skid-

VM stödjer Stiftsgården Rättvik även andra lokala idrottsprojekt. Åberg menar att det var av 

betydelse att de sponsrade ett idrottsevenemang, då han tycker att det hör ihop med friskvård 

och idrott, något som också Stiftsgården Rättvik står för.  
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Eftersom de är ett företag inom bl.a. turism och skid-VM är en satsning som handlar om 

utvecklingen av turismen i Dalarna, så kände Åberg att de ville vara med och stötta 

evenemanget. Ett regionstänkande har varit en drivkraft för dem, de ville vara med och 

sponsra skid-VM eftersom det är en internationell tävling, som Åberg är övertygad kommer 

att påverka företaget och även regionen positivt. När avtalet med Beyond Skiing slöts stod det 

klart att de blev ansvariga för ”Camp Norway” d.v.s. det officiella VM-boendet för norska 

supportrar. Åberg menar att detta åtagande var Stiftsgården Rättviks främsta orsak till att ingå 

i detta sponsringssamarbete. Tanken med upprättande av Camp Norway var att locka fler 

kunder till sin boendeverksamhet. Dessa kunder var i första hand norska supportrar och de 

hoppades att detta sponsringssamarbete skulle nå ut till den målgruppen. Med facit i hand 

hade Åberg hoppats på att nå ut till fler norrmän, men inte övrigt är han belåten med hela 

sponsringssamarbetet.  

 

Till en början var inte Beyond Skiing’s erbjudanden av större vikt till varför de ville sponsra 

skid-VM, men när de väl var med i projektet utnyttjades flera av de sponsringsmöjligheter 

som erbjöds i Beyond Skiing. 

 

Åberg tycker att det har varit positivt att Beyond Skiing skapade ”Taste of Dalarna” och 

”Culture of Dalarna” för att visa vad regionala leverantörer från Dalarna kan bidra med på 

den gastronomiska och kulturella marknaden. Han hävdar att det har gjort att det har skapat en 

bred anknytning och lansering av Dalarna som en plats för turism. 

  

Åberg anser att Beyond Skiing foundation kit med jackor, ryggsäckar etc. gjorde det tydligt 

att man kunde se vilka som var sponsorer. Det skapade en igenkänningsfaktor och denna 

visuella koppling gjorde att det spreds en stark sammanhållning inom Beyond Skiing. Han 

tror även att sponsringen var uppskattad internt inom Stiftsgården Rättvik, då flera ur 

personalen utnyttjade den rabatt som företaget fick på biljetterna till skid-VM. 

 

Åberg hävdar att de är nöjda med strukturen på sponsornätverket. Han menar att det var bra 

att medlemmarna fick komma med förslag om vad de ville att nätverksträffarna skulle 

innehålla och hur många träffar det skulle vara. Det faktum att alla organisationer från olika 

branscher får delta, tycker de har skapat en enhet i företagsvärlden kring frågor om regional 

utveckling. De deltog på Beyond Skiing’s möten i mån av tid och möjlighet och satsningen på 
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att föra samman olika företagare tycker Åberg var extra positivt. ”Med denna sponsring av 

skid-VM så har vi insett betydelsen av varandra och möjligheterna som följer med ett 

värdskap för skid-VM.” - Nils Åberg, Stiftsgården Rättvik. 

 

Interaktion med andra medlemmar under nätverksträffarna har hjälp Stiftsgården Rättvik 

stärka sina relationer med företag från Falun och Borlänge. Åberg menar att de kommer att 

fortsätta hålla kontakten med de inblandade parterna kring ”Taste of Dalarna”.  

 

Åberg tycker det känns naturligt att det formella samarbetet mellan medlemmarna upphör, när 

man arbetar mot ett gemensamt mål d.v.s. genomförandet av skid-VM. Han menar att det är 

upp till respektive medlem att fortsätta de kontakter som man skapat under projektet. 

  

Åberg menar att de är ett företag inom turismsektorn och att den till stor del bygger på 

besöksnäringen, de hävdar att skid-VM är ett evenemang som har stor betydelse för 

besöksnäringen. Evenemanget smittar även av sig till andra affärsområden t ex 

dagligvaruhandeln och klädaffärer eftersom det ökar den sociala ekonomin. Åberg hävdar att 

det är mycket som följer med om det skapas en aktivitet inom den delen utav näringslivet. 

  

Åberg tycker att genomförandet av skid-VM har riktat mycket fokus mot Falun, men det 

fanns flera saker som har gynnat deras verksamhet i och med att skid-VM låg i Falun och det 

var framförallt att det kom fler gäster till deras boende. 

4.2 Paloma 
 

Camilla Carlgren Berg, VD på Paloma. 

 

Paloma är ett företag som är baserat i Hedemora, Dalarna, men har kunder över hela norden. 

Företaget gör webbverktyg som hjälper marknadsförare att kommunicera och utveckla sina 

relationer. Deras tre webbverktyg riktar in sig på nyhetsbrev, event och biljettförsäljning, och 

enkäter och undersökningar (Paloma, 2015) [Internet]. Paloma var selected supplier i Beyond 

Skiing. 
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Direkt Carlgren Berg fick höra att skid-VM skulle genomföras i Falun visste hon att hon ville 

vara med och sponsra skid-VM på något sätt. När BSF annonserade att de ville samarbeta 

med någon som kunde ta hand om kommunikationen inom Beyond Skiing insåg Paloma att 

detta var ett uppdrag som skulle passa dem. 

 

Carlgren Berg menar att de ville ingå i ett samarbete med Beyond Skiing dels för att de är ett 

företag från Dalarna och för att skid-VM är ett stort evenemang. Hon tycker även att det, som 

litet företag, är spännande att vara del i ett större sammanhang. Kontakterna i 

sponsornätverket var även en bidragande orsak till varför de ville delta i Beyond Skiing. 

Carlgren Berg nämner att det känns naturligt att sponsra idrott, företaget har själva flera 

träningsaktiviteter för sina anställda och de försöker sprida en bild till allmänheten att Paloma 

är ett företag som vill förknippas med hälsa och friskvård.  

 

Carlgren Berg menar att Palomas mål med sponsringen av skid-VM var att skapa en ökad 

kännedom om företaget och dess produkter. De levererade sina produkter till 

sponsornätverket, de användes som BSF’s kommunikationsverktyg till sponsorer, 

allmänheten och media. Palomas produkter användes under flera år av BSF. Enligt Carlgren 

Berg var de andra företagen inom nätverket en viktig målgrupp, eftersom man vill att de ska 

börja använda Palomas produkter.  

 

Paloma riktade sitt fokus mot nätverksträffarna, det var inget annat av Beyond Skiing’s 

erbjudanden som lockade och Paloma anordnade inte heller något internt företagsevent under 

skid-VM. Carlgren Berg upplever att nätverksträffarna var det som var mest positivt under 

hela projektet. Paloma deltog på flera Beyond Skiing’s möten inför skid-VM. 

Sponsornätverket hjälpte dem att skaffa kontakter med andra regionala företag. Dessa möten 

som Beyond Skiing anordnade underlättade även för Palomas varumärkesspridning. Carlgren 

Berg tycker att sponsornätverket gjorde att medlemmarna kände sig delaktiga i skid-VM och 

att de tillsammans ville bidra till genomförandet av evenemanget. Hon upplever att 

medlemmarna hade mycket att säga till om och att nätverket kändes personligt anpassat för 

varje medlem, trots att det deltog många organisationer. 

 

Carlgren Berg hävdar att strukturen på nätverket var bra och hon tycker att det var bra att 

sponsornätverket var tillgängligt för alla organisationer som ville delta. Sponsornätverket 
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öppnade upp nya möjligheter för dem som företag att få kontakt med andra företag som 

annars skulle ha varit svåra att få kontakt med. ”Det är klart att det är svårt för mig som liten 

aktör att kanske närma mig Stora Enso, men är man på samma lunch och hamnar vid samma 

bord, så får man kontakt med varandra och dessa företag skulle jag kanske inte fått träffa på 

något annat sätt.” - Camilla Carlgren Berg, Paloma 

 

Även om nätverksträffarna var uppskattade tycker Carlgren Berg att fler medlemmar skulle ha 

fått ta större plats på nätverksträffarna, hon upplever att de stora organisationerna inom 

nätverket fick för mycket utrymme och att det fanns säkert fler medlemmar som hade 

intressanta saker att dela med sig av. 

 

Paloma kommer eventuellt att behålla kontakten med andra medlemmar inom Beyond Skiing, 

men det är inget de har tagit ställning till ännu. Carlgren Berg nämner att de själva eventuellt 

kommer göra något evenemang, där man bjuder in andra medlemmar från Beyond Skiing, för 

att efter skid-VM försöka behålla den samhörighetskänsla som uppstod under Beyond Skiing. 

Hon hoppas att sponsornätverket fortsätter på något sätt efter skid-VM, då BSF hela tiden har 

kommunicerat ”beyond” d.v.s någonting som är större än bara skid-VM. 

 

Palomas inträdesbiljett i Beyond Skiing var som tidigare nämnt leveransen av sitt 

kommunikationsverktyg. Carlgren Berg menar att hon är nöjd med det avtal som de ingick i. 

Samtidigt anser hon att det är svårt att veta vad företaget tjänar på att delta i detta 

sponsringssamarbete, om det inte leder till något konkret samarbete med någon annan 

medlem i Beyond Skiing. 

 

Carlgren Berg hävdar att de hade ett regionstänkande i åtanke när de ingick i 

sponsringssamarbetet.  Hon anser att trots att man verkar i hela Norden, så har man sin bas i 

Dalarna och det är viktigt för Paloma att Dalarna ”blomstrar”, d.v.s. att människor vill bo och 

jobba där.   

 

Paloma hoppas att skid-VM gynnar Dalarna på lång sikt, men menar samtidigt att det är svårt 

att mäta i pengar om det kommer att gynna Dalarna. De tycker att fokus riktades mot Falun 

under skid-VM och att det är svårt att avgöra hur det har uppfattats utanför Dalarna, men 
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inom Dalarna tycker Paloma att det har varit omöjligt att missa hela Dalarnas inblandning i 

evenemanget.  

4.3 Active Stay 
 

Niclas Granér, Ägare av Active Stay. 

 

Active Stay är ett privatägt hotell i Borlänge, Dalarna. Företaget fokuserar på att erbjuda sina 

gäster ett bra boende med bra träningsmöjligheter. På hotellet vill man ge sina gäster 

möjlighet att uppleva den unika miljön kring sjön Runn och Active Stay hyr t ex ut cyklar, 

kajaker och segways för att gästen ska kunna få möjlighet till en aktiv vistelse (Active Stay, 

2015) [Internet]. Active Stay var supporter i Beyond Skiing.  

 

Det som påverkade Active Stay att medverka i Beyond Skiing var att evenemanget 

genomfördes i Falun och att evenemanget gynnade besöksnäringen. Granér menar att de inte 

hade några klara mål med sin sponsring av skid-VM, utan att sponsringen var mer av 

goodwill-karaktär.  

 

Eftersom Active Stay inte hade några mål med sponsringen utnyttjades inga av Beyond 

Skiing’s erbjudanden och utformningen av sponsornätverket blev således ovidkommande för 

Active Stay. Granér hävdar att en orsak till varför de inte ville delta på Beyond Skiing’s 

nätverksträffar var för att det redan finns tillräckligt många företagsnätverk inom regionen. 

 

Granér menar att skid-VM var ett evenemang som kortsiktigt påverkade besöksnäringen i 

Dalarna. Han ansåg att skid-VM ledde till att både Falun och Dalarna blir exponerat till övriga 

Sverige och världen, vilket är bra för näringslivet i Dalarna. Dock så tillägger Granér att det är 

svårt att veta vad effekterna av denna exponering ger på längre sikt.  

4.4 Smedjebackens Kommun 
 

Ingemar Hellström, Kommunpolitiker Smedjebacken.  

 

Smedjebackens kommun ligger södra Dalarna och centralorten är Smedjebacken. I 

kommunen bor det 10 700 personer. De två tätorterna är Smedjebacken och Söderbärke. 
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Kommunen har en vision om att bli Mellansveriges bästa kommun att bo och verka i. 

Kommunhuset ligger i Smedjebacken, här tas besluten om kommunens olika åtaganden som t 

ex att vara med och sponsra skid-VM (Smedjebackens kommun, 2015) [Internet]. 

Smedjebackens kommun var founder i Beyond Skiing. 

 

Det var inte en självklarhet att Smedjebacken kommun ville vara med och sponsra skid-VM. 

Inom kommunledningen diskuterade de fram och tillbaka vad kommunen skulle tjäna på att 

ingå i detta sponsringssamarbete. Tillslut kom de fram till att Dalarna fått den sällsynta 

chansen att arrangera ett skid-VM och det var en av anledningarna till varför Smedjebackens 

kommun ville vara med och sponsra detta projekt. 

  

Smedjebackens kommun såg sig själv som en av många värdar till detta mästerskap. De ville 

visa att man är en del av Dalarna och att de ville hjälpa till i planerings- och 

genomförandefasen av skid-VM. De hade som huvudsakligt mål med sin sponsring av skid-

VM att bidra till att skapa ett så bra evenemang som möjligt. En annan viktig orsak till 

deltagandet var att man ville införskaffa sig kunskap om hur det är att arrangera större 

evenemang, en kunskap som i framtiden skulle användas för evenemang som Smedjebackens 

kommun hoppas få stå värd för. Hellström menar att det är viktigt att de som kommun är med 

och stödjer detta projekt, eftersom uppskattade arrangemang likt skid-VM i Falun kan leda till 

att människor vill bo och leva i Dalarna. Hellström hävdar vidare att kommuner har bland 

annat som mål att attrahera människor att bo och leva i en kommun.  

 

Som värd för ett mästerskap ville de visa upp sig och vad Dalarna kan erbjuda de som besökte 

skid-VM. Det var skälet till att Smedjebackens kommun var inblandade i ett flertal aktiviteter 

i samband med skid-VM. Tillsammans med Dalarnas övriga kommuner, som också de var 

medlemmar i Beyond Skiing, ställde Smedjebackens kommun ut saker som kännetecknar 

Smedjebacken i en gemensam mässhall. Varje kommun skapade även varsin isskulpturer vid 

Faluns centrum.  Smedjebackens kommun tillsatte vidare funktionärer under skid-VM och 

underhöll åskådarna med musik från den lokala musikskolan. De fick även i uppdrag att ha 

”VM-värdar” på plats under tävlingar. Smedjebacken kommun överlät jobbet som VM-värd 

till kommunens skolungdomar som ville jobba extra under sportlovet. Hellström nämner att 

de önskade att få bjuda några anställda på VM-biljetter, men det tilläts de inte av BSF.   
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Smedjebackens kommun önskade att hitta något koncept där företagen från Smedjebacken 

kunde engagera sig i Beyond Skiing, men ingen var intresserad.  

 

På invigningsdagen av skid-VM bjöd Smedjebackens kommun in kommunens alla företag till 

ett koncept som heter morgonsoffan. Där visades kommunens inblandning i Beyond Skiing 

upp. Enligt Hellström var det är väldigt uppskattat event.  

 

Smedjebackens kommun hade utsett en projektledare inom kommunen som var ansvarig för 

deras inblandning i projektet. Denna projektledare deltog på alla nätverksträffar, för att kunna 

påverka hur förberedelserna inför skid-VM skulle se ut och för att hålla sig uppdaterad om 

vad som skulle göras inför skid-VM. Hellström tycker att Beyond Skiing hjälpte till att stärka 

deras band med andra nätverksmedlemmar. 

 

Hellström menar att de såg på hela sponsringen ur ett regionalt perspektiv, där fokus inte låg 

på att nyttomaximera för den egna kommunen, utan på att visa omvärlden att Dalarna kan 

genomföra ett evenemang i världsklass.  

 

Hellström tror att många av de åskådare som befann sig på plats under skid-VM uppfattade 

hela Dalarnas involvering, eftersom det fanns flera olika aktiviteter som kunde knytas till 

olika platser i Dalarna. Enligt Smedjebackens kommun var den regionala uppslutningen stor, 

”Jag tänkte på det när jag var ute och åkte bil i länet, i nästan alla kommuner man åkte 

igenom förstod man att det var skid-VM i Falun.”- Ingemar Hellström, Smedjebackens 

kommun. 

  

4.5 Dellner Brakes 
 

Anna Nykvist, Marknadsföring och kommunikationsansvarig på Dellner Brakes. 

  

Dellner Brakes AB är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och 

underhåller bromslösningar för industriella och marina applikationer. Företaget har sitt 

huvudkontor i Vika, Dalarna (Dellner Brakes, 2015) [Internet]. Sponsringen av Beyond 

Skiing delade Dellner Brakes med Dellner Couplers, ett företag som ingår i Dellner Group 
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och som också ligger i Vika (Anna Nykvist, 2015) [Personlig intervju]. Dellner Brakes var 

founder i Beyond Skiing. 

 

Nykvist tycker att det var lämpligt att synas i samband med skid-VM eftersom företaget är 

lokaliserat i Vika, ett samhälle som ligger i närheten av Falun och att skid-VM är ett stort 

evenemang som sätter Falun och Dalarna på kartan. Hon tycker att det är bra att sponsra idrott 

för att idrotten står för bra värden som friskvård och en sund livsstil, vilket Nykvist hävdar att 

Dellner Brakes också gör. Dellner Brakes hade två mål med sin sponsring; dels att nå ut till 

människor som skulle kunna tänkas jobba på Dellner Brakes, dels exponera det egna 

varumärket, som leder till ökad kännedom om företaget. För att synliggöra sin sponsring 

ställde de ut prototyper av sina produkter i en mässhall som fanns på tävlingsområdet. De har 

även på andra mässor runt om i världen marknadsfört att företaget sponsrar skid-VM. Nykvist 

hävdar att de har lagt mycket energi på att göra denna sponsring synlig på olika sätt. Företaget 

deltog även på flera av Beyond Skiing’s nätverksträffar där de träffade andra företagare från 

regionen. Nykvist tycker att nätverksträffarna var bra, de gav bra information och gav 

möjlighet att träffa många andra företag inom regionen. 

 

Ur ett rent ekonomiskt perspektiv tycker Nykvist att sponsringen var relativt dyr. Hon nämner 

att det är osäkert vad de kommer att få ut av sponsringen och därför är det svårt att veta om 

den är lönsam.   

 

Dellner Brakes var en medlem som anslöt sig till Beyond Skiing några år efter att projektet 

startas och hade därför inte möjlighet att påverka hur utformningen av nätverket skulle vara. 

Nykvist nämner att det märks att medlemmarna har fått vara med och påverka hur nätverket 

ska utformas, hon hävdar att det kändes anpassningsbart sett till de medlemmar som var med i 

projektet. Även om det fanns standardavtal, var BSF villig att göra ett speciellt avtal med 

Dellner Brakes. Detta avtal innebar att en anställda på företaget fick vara säkerhetsansvarig 

under skid-VM och att Dellner Brakes lånade ut baracker för användning under skid-VM.    

 

Nykvist menar att de genom varumärkesexponering ville locka både besökare av skid-VM 

och andra människor inom Dalarna att jobba för företaget. Dellner Brakes är ett relativt stort 

företag och därför letade de efter flera arbetskategorier b la ingenjörer, säljare, inköpare och 

montörer. De hade inte ett regionstänkande när de ingick i sponsringssamarbetet med Beyond 
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Skiing. Detta eftersom företaget har alla sina samarbetspartners utanför Dalarna. Generellt så 

tycker Dellner Brakes att det är viktigt att företag inom samma region har goda relationer, 

men det var inget som låg till grund för deras beslut att sponsra skid-VM. 

 

Dellner Brakes var founder i Beyond Skiing. Vilket innebar att de var en av de medlemmar 

som betalade mest inom Beyond Skiing. Nykvist tycker att samarbetet med BSF fungerade 

bra men hon hade ändå velat att de medlemmarna som betalade mest till Beyond Skiing skulle 

kunna få bättre erbjudanden.   

 

Nykvist hävdar att det, inom Dalarna har varit tydligt att hela regionen är med och driver 

projektet framåt, detta syns t ex genom Visit Södra Dalarnas inblandning och de olika 

nationscamperna runt om i Dalarna, men det var främst Falun som exponerats och hon tror 

inte att gemene man uppfattade hela Dalarnas inblandning. Sammanfattningsvis tror Nykvist 

att skid-VM gynnade hela Dalarna, men främst Falun. 
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5. Analys 
Denna studie gav en förklaring om varför medlemmarna ville sponsra skid-VM. Generellt sett 

så varierade svaren relativt mycket, men det fanns även vissa gemensamma nämnare.  

5.1 Medlemmarnas mål  

 

Tabell 1. Medlemmarnas mål med sin sponsring av skid-VM. 

 

Som tidigare beskrivet i teorikapitlet delades medlemmarnas mål upp i kommersiella mål och 

ett icke-kommersiellt mål, i form av goodwill. Detta för att undersöka vad medlemmarna ville 

uppnå med sin sponsring av skid-VM. Detta var ett område som varierade mycket från 

respektive intervjuad organisation. Eftersom sponsring som ett marknadsföringsverktyg 

erbjuder den sponsrade parten ett stort antal möjligheter att marknadsföra sitt varumärke t ex 

genom exponering, internt, goodwill, nå ut till speciella målgrupper, var även målen för de 

intervjuade medlemmarna olika från varandra. Det kunde variera från medlemmar med icke-

kommersiella mål till att nå ut till speciella målmarknader, leverera organisationens tjänster, 

ökad varumärkesexponering etc. Tabell 1 samlar upp dessa mål i olika kategorier, på samma 

 Stiftsgården 

Rättvik 

Active 

Stay 

Paloma Smedjebackens 

kommun 

Dellner 

Brakes 

Produktrelaterade 

mål 

Ville exponera sitt 

boende. 

             Ville exponera 

sin produkt 

genom att 

använda den i 

Beyond Skiing 

  

Försäljningsmål 

 

Ville locka fler 

kunder till sin 

boendeverksamhet. 

 Hoppades att 

andra företagare 

ville använda 

produkten. 

 Ville visa 

upp sina 

produkter. 

Exponeringsmål 

 

     

Affärsmöten 

under evenemang 

 

     

Personliga mål 

 

     

Goodwill  Såg på 

sponsringen 

som en god 

gärning. 

 Ville i första hand 

bidra till att göra 

ett så bra skid-

VM som möjligt. 

 

 

 

Resursmål 

 

   
Ville öka sin 

kunskap om att 

arrangera 

evenemang. 

Ville 

locka folk 

som 

kunde 

tänkas 

jobba där. 
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sätt som Abratt et al. (1987) och används för att tydligare kunna visa ett mönster på 

medlemmarnas mål. 

 

 

Både Mack (1999) och Zinger och O’Reilly’s (2010) studier visar att mindre företag som 

engagerar sig i sponsring tenderar primärt att se på sin sponsring som goodwill i form av att 

göra en god tjänst i det samhället som man verkar i. Det har funnits en viss komplexitet att 

bedöma om goodwill har varit en viktig orsak till medlemmarnas medverkan i Beyond Skiing, 

eftersom att goodwill är ett relativt oklart begrepp. Tidigare i teorikapitlet definierades 

goodwill som att organisationer som primärt vill hjälpa till och stötta skid-VM som en god 

gärning. Utifrån den definitionen av goodwill tolkades två av medlemmarna ha mål av 

goodwill-karaktär, eftersom svaren tydde på att dessa medlemmar ingick i detta samarbete 

primärt för att det skulle gynna skid-VM. Sedan kan man inte bortse fram att alla ville bidra 

till att göra evenemanget så bra som möjligt, som Dalarna kunde vara stolta över och att dessa 

anledningar till sponsring kan härledas till icke-kommersiella mål.   

 

Diskussionen om hur goodwill har varit relevant i detta sponsringssamarbete kan göras lång.  

Utifrån definitionen av goodwill i teorikapitlet kan bara en av de fem intervjuade 

medlemmarna räknas som att de deltog på grund av goodwill. Det går dock inte att någon 

generalisera resultaten om goodwill har varit relevant för de andra medlemmarna i nätverket.  

 

Tabell 1 visar att produktrelaterade mål och försäljningsmål var två viktiga orsaker till varför 

medlemmarna ville sponsra skid-VM och detta tyder på att medlemmarna hade tydliga 

kommersiella mål med sin sponsring när man ingick i detta samarbete. Detta indikeras på 

respondenternas svar om deras involvering i sponsornätverket Beyond Skiing. Det kan anses 

att medlemmar utan kommersiella mål inte hade varit lika aktiva inom sponsornätverket och 

inte tagit del av lika många av nätverkets erbjudanden, då erbjudandena fungerade som ett 

verktyg för att uppfylla medlemmarnas mål.  
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5.2 Medlemmarnas motivation  
 

 

Tabell 2. Medlemmarnas motivation till sponsring av skid-VM. 

 

Som tidigare beskrivs i teorikapitlet kommer medlemmarnas motivation att definieras som 

alla orsaker vilka har påverkat medlemmarna att delta i Beyond Skiing, förutom orsaker som 

kan härledas till medlemmarnas mål. Något som alla medlemmarna nämnde som en 

motivation var att evenemanget skulle genomföras i Falun. Denna känsla beskrevs på ett 

målande sätt av Paloma ” Jag kan ärligt säga att när jag hörde talas om att skid-VM skulle gå 

i Falun, så sa jag till mig själv att jag ska vara med på något sätt med Paloma.” Camilla 

Carlgren Berg, Paloma. 

 

Medlemmarna nämnde också att det fanns andra viktiga aspekter som gjorde att de ville 

sponsra skid-VM t ex, att skid-VM: var ett stort evenemang, är ett gott initiativ, hjälper 

regionens utveckling och att projektet Beyond Skiing erbjöd ett bra sponsorsnätverk. Jag fick 

en känsla av att alla medlemmarna ville hjälpa till och ”dra sitt strå till stacken” för att göra 

det här till ett evenemang man kan vara stolta över i Dalarna. 

 

 Stiftsgården 

Rättvik 

Active 

Stay 

Paloma Smedjebackens 

kommun 

Dellner Brakes 

Förflyttning av 

varumärkesima-

ge 

Naturligt att 

sponsra idrott, 

ett gott initiativ.     

 Tyckte att skid-VM står 

för sunda ideal, samma 

som Paloma. 

 Tyckte att skid-

VM står för 

samma värden.  

Motivation på 

grund av 

sponsrings-

samarbetets 

specifika 

erbjudanden  

 

Deltog på flera 

möten, tyckte att 

sponsornätverket 

var extra 

positivt. 

 Kontakterna i nätverket 

var en 

grundförutsättning för 

att de ville vara med. 

Deltog på alla 

möten, Beyond 

Skiing, utnyttjade 

flera av 

sponsrings-

erbjudandena.  

Deltog på flera 

möten, använde 

monterutställning, 

tyckte att 

träffarna var 

positiva. 

Regionala 

motiv till 

sponsring 

Bra för 

turismen, ökar 

sociala 

ekonomin. 

Bra för 

näringslivet 

inom 

Dalarna. 

Bra för hela Dalarna, 

svårt att mäta i pengar 

vad det ger. 

Hela sponsringen 

utgick från ett 

regionalt 

perspektiv. 

 

Medlemmarnas 

bransch/produkt 

Företagets 

bransch var 

kompatibel med 

skid-VM. 

Företagets 

bransch var 

kompatibel 

med skid-

VM. 

Användes som 

kommunikationsverktyg 

inom Beyond Skiing. 

 Ställde ut sina 

produkter i en 

mässhall under 

skid-VM. 
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5.2.1 Förflyttning av varumärkesimage 
Under intervjuerna identifierades ett mönster att skid-VM’s associationer var av betydelse för 

tre av medlemmarnas motivation att ingå i sponsringssamarbetet. Stiftsgården Rättvik nämnde 

att det var bra att förknippas med skid-VM eftersom det var ett gott initiativ. Både Paloma 

och Dellner Brakes hävdade att skid-VM står för sunda värden som hälsa och friskvård, 

någonting som dessa två företag också står för. Jag vill hävda medlemmarnas associationer av 

skid-VM som ett positivt evenemang för Dalarna, som stod för hälsa och friskvård var 

bidragande till att medlemmarna ville sponsra skid-VM. Medlemmarna vill känna igen sina 

egna värden i de värden som de tycker skid-VM förmedlar. Om allmänheten har samma 

positiva bild av skid-VM som medlemmarna har, hoppas de att dessa positiva känslor ska 

föras över från skid-VM till respektive sponsrande organisation. Enligt Abreu Novais och 

Acorida (2013) eftersöker medlemmarna i Beyond Skiing här en förflyttning av 

varumärkesimage. 

 

Varumärkesimage definieras som vilka åsikter kunderna har om ett varumärke. Dessa åsikter 

baseras på varumärkesassociationerna som kunderna har uppfattat. Associationer med ett 

varumärke kan komma från t ex tidigare erfarenheter av varumärkes- och produktkategori, 

produktattribut och prisinformation. (Gwinner & Eaton, 1999) Enligt Abreu Novais och 

Acorida (2013) kan varumärkesimage förflyttas från en organisation till en annan genom 

sponsring. I fallet mellan medlemmarnas sponsring av skid-VM, hoppas medlemmarna att 

kundernas associationer med skid-VM ska förflyttas till deras egna organisation. Walliser 

(2003) menar att förbättra sin varumärkesimage är en av de vanligaste anledningarna till att 

företag använder sponsring.  

 

5.2.2 Medlemmarnas bransch/produkt 
Under intervjuerna upptäcktes ett mönster att medlemmarnas produkter och olika branscher 

var av betydelse för deras vilja att ingå i ett sponsringssamarbete med BSF. McDonald (1991) 

hävdar att det finns belägg för att produktrelevans är viktigt i ett sponsorsamarbete. 

Produkten/branschen kan både ha direkt relevans och indirekt relevans för 

sponsringssamarbetet.  Walliser (2003) menar att sponsorers mål påverkas beroende på vilken 

bransch företaget är verksamma inom. Några organisationer hävdade att man hade en 

kompatibel bransch med vad Beyond Skiing och skid-VM erbjöd. Exempelvis nämnde Active 

Stay och Stiftsgården Rättvik att det var ett bra evenemang för deras bransch d.v.s. 
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besöksnäringen. Under skid-VM hade Active Stay full beläggning på hotellet, vilket gynnade 

företaget kortsiktigt. Stiftsgården Rättvik trodde även att ett lyckat genomförande av skid-VM 

kunde gynna turismen i Dalarna på lång sikt vilket indirekt skulle gynna dem som företag. 

Detta innebär att sponsringen av skid-VM hade indirekt relevans för Active Stay och 

Stiftsgården Rättvik.  Enligt McDonald (1991) betyder begreppet indirekt relevans att 

egenskaper från den sponsrade enheten kan associeras företagets produkter eller branscher. I 

detta fall att de fans som kommer för att uppleva skid-VM live, gynnar besöksnäringen i 

Dalarna. Produkten behöver inte användas i sponsringssamarbetet (som i direkt relevans), 

men tanken bakom sponsringen är att produkten/branschen ska gynnas genom 

sponsringssamarbetet.  

 

Även Paloma tyckte att deras produkt passade bra in i Beyond Skiing och levererade den 

sedan till sponsornätverket som ett kommunikationsverktyg för sponsornäverket Beyond 

Skiing och det innebar att Palomas produkt var av direkt relevans för sponsringssamarbetet.  

McDonald (1991) hävdar att direkt relevans innebär att det finns en samstämmighet mellan 

företagets produkt och den sponsrade enhetens önskemål. T ex att ett teknikföretag står 

bakom upplysningen av en arena. Denna sorts sponsring leder till någonting extra utöver vad 

sponsring med enbart pengar gör, då företaget får en chans att visa upp sin produkt. 

  

Egentligen alla intervjuade medlemmar utom Dellner Brakes hävdade att man hade en 

produkt som var kompatibel med vad Beyond Skiing och skid-VM erbjöd, och 

medlemmarnas bransch/produkt var därför en bidragande del till varför de sponsrade skid-

VM. Till och med Smedjebackens kommuns ”produkt” gynnas av att skid-VM hölls i Falun. 

De ansåg att ett av kommunens mål var att attrahera människor att bo och leva i kommunen. 

Vilket de hävdade att skid-VM kunde leda till.  

 

5.2.3 Motivation på grund av sponsringssamarbetes specifika erbjudanden 
Generellt under intervjuerna erhölls mest utförliga svar när medlemmarna berättade om 

projektet Beyond Skiing och dess erbjudanden. Svaren tenderade att vara detaljrika eftersom 

BSF var den part som var ansvarig att tillfredsställa sponsorernas behov. Medlemmarna var 

generellt belåtna med hur BSF hade agerat som styrande organ för sponsornätverket. Flera 

medlemmar kommenterade att man var nöjda över hur BSF skött samarbetet med 

medlemmarna och att BSF’s roll hade varit viktig både för att medlemmarna skulle känna sig 
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nöjda och för att skid-VM blev ett lyckat evenemang. BSF har av medlemmarna beskrivits 

med ord som samarbetsvilliga, lyhörda, öppna och proffsiga. Denna bild av BSF stämmer bra 

överens med hur Lööw (2009) beskriver att en projektledare bör vara. Jones (2005) menar att 

om relationen mellan de regionala företagen och evenemangsorganisatören är ojämställd och 

outvecklad så kan det leda till att långsiktiga regionala förmåner uteblir. En medlem nämnde 

att BSF hade underlättat kontakten med regionala företag och en annan medlem hävdade att 

sponsringssamarbetet hade ökat deras varumärkesspridning. Det enda negativa med BSF var 

enligt en medlem att det var svårt att få kontakt med BSF veckorna innan skid-VM vilket i sin 

tur på slutet ledde till att den intervjuade tyckte att det var svårt att kommunicera sin 

organisations budskap. Alla medlemmar som hade mål med sitt sponsringssamarbete har varit 

nöjda med BSF och ett citat från Smedjebackens kommun sammanfattar medlemmarnas 

helhetsåsikt bra ett bra sätt ”Samarbetet inom Beyond Skiing och det jobb som alla lagt ner, 

har gjort att kontentan av den här produkten blev fantastiskt. Jag tror att det blir svårt för 

något VM att matcha den succé som blev med inramning, publik och det som var runt 

omkring. Jag kan inte hitta något annat ord än succé.” - Ingemar Hellström, Smedjebackens 

kommun  

 

Utnyttjandegraden av Beyond Skiing’s erbjudanden har varierat mellan de olika 

organisationerna. Från en medlem som inte över huvud taget använde något av Beyond 

Skiing’s erbjudanden till medlemmar som utnyttjade nätverksträffar, ställde ut på mässan, 

gjorde isskulpturer etc. Alla medlemmar som utnyttjade erbjudandena var mest positivt 

inställda till nätverksträffarna. Enligt Carlson & Nilsson (2002) är nätverksträffar ett bra 

verktyg för att medlemmarna i nätverket ska kunna interagera. Även om de flesta medlemmar 

var nöjda med nätverksträffarna och hävdade att det hade hjälpt att stärka relationerna 

medlemmarna emellan, så var det ingen medlem som hävdade att det hade utmynnat i något 

affärssamarbete med någon annan medlem inom nätverket efter det att nätverket upphörde. 

Det var bara Stiftsgården Rättvik som nämnde en konkret kontakt som man ville fortsätta att 

exploatera. Att Beyond Skiing inte lett till något konkret samarbete kan tolkas som lite av ett 

misslyckande både för medlemmarna och för BSF. Jag tror inte att detta nödvändigtvis 

behöver betyda att det var värdelöst att delta i sponsornätverket. Flera av medlemmarna 

nämnde att det fanns en ”vi-känsla” och att samarbetet mellan medlemmarna var stora 

höjdpunkten för flera av dem intervjuade medlemmarna. Jag vill hävda att en god relation, 
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den som skapades mellan medlemmarna under Beyond Skiing, ofta är första steget till vad 

som kan utvecklas till ett framtida samarbete.  

 

En medlem nämnde att det var bra att man som sponsor fick ett foundation kit som innehöll t 

ex jackor, ryggsäckar med VM-loggan på. Detta gjorde att det skapades en 

igenkänningsfaktor och det hände att man ”kunde bli stoppad på stan” av dem som ville 

diskutera skid-VM. En av de intervjuade nämnde att sponsringen var väldigt dyr och denna 

medlem önskade att BSF kunde skapa bättre erbjudanden särskilt till de medlemmar som 

ingick i den dyraste sponsringsgruppen. Den medlem som inte valde att utnyttja några 

erbjudanden motiverade detta genom att man tyckte att nätverket var överflödigt, eftersom det 

redan finns många affärsnätverk att ingå i. 

 

Det gick att utskilja ett fokus hos medlemmarna när det kom till utnyttjandet av nätverkets 

erbjudanden och det var att man lade fokus på den aktivitet som bäst kunde uppfylla målet 

med sponsringen. Det gällde Dellner Brakes som tyckte att det var viktigt med synlighet för 

besökarna på Lugnet Skidstadion. De lade därför mycket fokus på sin monterutställning i 

mässhallen som låg på Lugnet-området. Ett annat exempel är Paloma som hade som mål att 

nå ut till andra företagare inom Beyond Skiing med sin produkt. De använde produkten som 

nätverkets officiella verktyg för kommunikation, men man fokuserade också mycket på 

nätverksträffarna för att försöka hitta nya samarbetspartners till företaget.  

 

Gulati et al. (2000) framhåller att organisationer kan differentiera sina strategiska nätverk 

genom nätverksstrukturen som inkluderar konkurrensen och graden av svårighet att ingå, 

positionering inom nätverket som inkluderar strategiska grupper och graden av svårighet att 

mobilisera sig. Tidigare litteratur visar att utformningen av nätverket har en betydelse för hur 

aktörerna upplever nätverket. Medlemmarna tyckte sammantaget att strukturen projektet 

Beyond Skiing var bra. Alla intervjuade medlemmar som utnyttjade Beyond Skiing’s 

erbjudanden nämnde att det var positivt att alla organisationer som ville hade möjlighet att 

delta i nätverket, oberoende av vilken storlek eller bransch medlemmen tillhörde. En medlem 

ansåg att nätverket gav dem möjlighet till kontakt med företagare som de annars aldrig fått 

kontakt med. Medlemmarna i projektet insåg betydelsen av varandra för att Dalarna skulle 

kunna genomföra ett så stort evenemang och det skapades en vi-känsla bland medlemmarna i 

Beyond Skiing. Denna vi-känsla ledde till att medlemmarna hade mycket engagemang och 
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energi vid nätverksträffarna. Stiftsgården Rättvik hävdade att det var positivt att BSF erbjöd 

”Taste of Dalarna” och ”Culture of Dalarna” som skapades för att visa vad regionala 

leverantörer från Dalarna kan bidra med på den gastronomiska och kulturella marknaden. 

Företaget menade vidare att ”Taste of Dalarna” och ”Culture of Dalarna” har skapat en bred 

anknytning och lansering av Dalarna som en plats för turism.   

 

Erickson och Kushner (1999) anser att en viktig parameter för ett nätverk, skapat för ett 

officiellt event, är graden av ömsesidighet mellan parterna och resurs och kompetensdelning 

inom nätverket. Medlemmarna hävdade generellt att man hade fått vara med och påverka hur 

strukturen på nätverket skulle se ut. Paloma uttryckte dock att man önskade att fler 

medlemmar skulle ha fått ta större plats på nätverksträffarna, man upplevde att de stora 

organisationerna inom nätverket fick för mycket utrymme och att det fanns säkert fler 

medlemmar som hade intressanta saker att dela med sig av. 

 

Jag tolkade medlemmarnas svar som att BSF ville hålla en ganska tillbakadragen roll som 

styrande organ i detta nätverk. Medlemmarna kände att de fick påverka erbjudandena, t ex 

organisera hur nätverksträffarna skulle utformas. Jag tror att BSF ville anpassa projektet efter 

varje enskild medlems behov. Ett bevis på det kan t ex vara BSF’s speciella avtal med Dellner 

Brakes. Trots att sponsornärverket var anpassat efter individuella önskemål var BSF tvungen 

att behålla en viss struktur på nätverket och det tror jag var anledningen till att t ex 

Smedjebackens kommun inte fick bjuda sina anställda på VM-biljetter. Beyond Skiing’s 

agerade kan liknas vid hur Edgren och Skärvad (2010) förklarar hur ett orkestrerande nätverk 

ska organiseras. Den ledande organisationen utformar en mall på hur nätverket ska se ut. 

Utgångspunkten i nätverket utgår oftast från medlemmarnas önskemål och därför är det 

viktigt att organisera en värdeskapande process för medlemmarna.   

 

5.2.4 Regionala motiv till sponsring  
I frågorna om hur skid-VM kunde påverka regionen var medlemmarna enade om att skid-VM 

var ett bra evenemang för både Falun och Dalarna. Active Stay menade att det var bra för 

besöksnäringen. Stiftsgården Rättvik tillade att det även var bra för andra branscher, eftersom 

skid-VM stärkte den sociala ekonomin, d.v.s. att ökad sysselsättning leder till en ökad 

ekonomi inom Dalarna. Några andra medlemmar var lite mindre optimistiska än Stiftsgården 
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Rättvik över den regionala utvecklingen och menade att man bara kunde hoppas att det 

gynnar hela Dalarna, eftersom det ekonomiska utfallet av skid-VM är svårt att beräkna. 

Paloma uttalade tydligt att regionala utvecklingsfrågor var av betydelse när man valde att ingå 

i Beyond Skiing ”Absolut hade vi ett regionstänkande när vi gick med i nätverket. Vi verkar i 

hela Sverige och Norden, så jag brinner inte bara för Dalarna, men det är ändå här vi har 

var bas. Det är viktigt för oss att Dalarna blomstrar och att människor vill stanna, bo och 

jobba här.” – Camilla Carlgren Berg, Paloma. Enligt Jones (2005) vill många regionala 

företag och kommuner vara värd för större idrotts- eller kulturevent, skälet är att man anser att 

de representerar ett positivt initiativ och som också kan ge betydande ekonomiska intäkter för 

regionen. Stöd för sådana evenemang kan legitimeras eftersom det ger en högre ekonomisk 

aktivitet och sysselsättning i regionen. Samtidigt antar många ekonomiska modeller att 

evenemang inte framkallar ekonomiska förändringar inom värdregionen, d.v.s. ekonomiska 

förändringar som direkt kan härledas till effekter av evenemanget.  

 

Av de medlemmar som hade mål med sin sponsring av skid-VM, var det bara Dellner Brakes 

som hävdade att man inte hade regionala utvecklingsfrågor i åtanke när man ingick i Beyond 

Skiing. De ansåg att man hade en speciell produkt och har de svårt att hitta samarbeten inom 

Dalarnas gränser och därför var inte regionala utvecklingsfrågor något man tänkte på när man 

ingick i sponsringssamarbetet. Men Dellner Brakes tillade att man var nöjd med det regionala 

samarbetet på nätverksträffarna, även om de inte resulterat i något samarbete med någon 

annan medlem efter sponsornätverkets slut.  

 

    

5.2.5 Hela Dalarnas evenemang 
Medlemmarna var överens om att skid-VM hade lanserats som ”hela Dalarnas evenemang”. 

Smedjebackens kommun kommenterade att ”Jag tänkte på det när jag var ute och åkte bil i 

länet, i nästan alla kommuner man åkte igenom förstod man att det var skid-VM i Falun att 

alla dessa företag och alla kommuner varit med har gjort att det funnits en visuell koppling 

till evenemang i hela Dalarna.” - Ingemar Hellström, Smedjebackens kommun. Aktiviteten 

”House av Dalarna” som var en utställning av Dalarna kulturarv under skid-VM, samt Visit 

Dalarna och nationscamperna för utländska supportrar som uppfördes på olika ställen runt om 

i Dalarna ansågs av de intervjuade vara faktorer som visade att det var ”hela Dalarnas 
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evenemang”, Även om alla var överens om att det var ”hela Dalarnas evenemang” menade 

medlemmarna att fokus hade naturligt riktats mot Falun eftersom skid-VM hölls där. Både 

Paloma och Dellner Brakes reflekterade över hur evenemanget uppfattades utanför Dalarna, 

där Paloma ansåg att det var svårt att veta om människor begrep hela Dalarna involvering och 

Dellner Brakes hävdade att man trodde att hela Dalarnas engagemang hade gått obemärkt 

förbi för dem som följde skid-VM på tv var det bara Falun som uppfattades. 

 

 

Jones (2005) anser att för att uppnå ett inkluderande förhållningssätt till regionala 

utvecklingsfrågor är det viktigt att förstå vikten av relationer och nätverks roll i regionens 

ekonomiska resultat. Detta för att företags resultat inom en region delvis förlitar sig på 

omfattningen och kvaliteten på långvariga relationer mellan en rad olika organisationer. 

Utifrån respondenternas svar vill jag hävda att regionala utvecklingsfrågor har varit en 

bidragande orsak till varför medlemmarna ville vara med och sponsra skid-VM. Många 

medlemmar resonerade om att evenemanget var bra för Dalarna som region. Alla tillfrågade 

hävdade att skid-VM hade lanserats som ”hela Dalarnas evenemang” och att det var tydligt att 

det var hela Dalarna som stod bakom detta evenemang. Jag anser att internt, inom Dalarna, 

har skid-VM på ett lyckosamt sätt marknadsförts som ”hela Dalarnas evenemang” i och med 

den stora uppslutningen regionala företag och kommuner som var med och sponsrade skid-

VM. Däremot måste man ha i åtanke, att det kan vara som Dellner Brakes nämnde, att 

människor utanför Dalarna inte har förstått att det var hela Dalarna som stått bakom denna 

kraftsamling. Jag tolkade respondenternas svar som att de ville visa att Dalarna kan vara värd 

för ett evenemang i skid-VM’s storlek, om det nu är så att människor utanför Dalarna inte 

uppfattade hela Dalarnas engagemang kan det leda till att Falun, den visuellt exponerade 

orten, får oförtjänt mycket beröm för det evenemang som genomfördes.  

 

6. Slutsatser 
 

Genom att intervjua fem medlemmar av projektet Beyond Skiing sökte studien en förklaring 

på varför en heterogen grupp sponsorer inom samma region vill ingå i ett sponsornätverk. 

Resultatet av studien visade att en gemensam initial motivator till varför medlemmarna ville 

ingå i Beyond Skiing var att skid-VM låg i Falun. Men hela förklaringen ligger inte i att skid-
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VM låg i samma region som de intervjuade organisationerna. När medlemmarnas intresse av 

att sponsra skid-VM uppkom, satte medlemmarna upp kommersiella mål för sponsringen. 

Resultaten visar att de intervjuade medlemmarnas mål till största delen var resursmål, 

försäljnings- och produktsrelaterade mål och att goodwill var av mindre betydelse för dessa 

medlemmar. Lite förenklat kan man förklara att dessa medlemmar inte hade varit med och 

sponsrat skid-VM om mästerskapet hade genomförts i någon annan region (motivation), men 

medlemmarna hade inte heller varit med och sponsrat om det inte hade varit för de 

sponsringsmöjligheter som Beyond Skiing erbjöd för att medlemmarna skulle nå sina mål.  

 

Sponsornätverket Beyond Skiing var ett uppskattat projekt och användes som en funktion för 

att medlemmarna skulle uppnå sina mål. Som styrande organ för projektet var BSF en 

förutsättning för att medlemmarna skulle kunna erhålla sponsringsmöjligheter som t ex 

nätverksträffar och monterutställning. Då fyra av de fem intervjuade medlemmarna hävdade 

att man hade kommersiella mål, som uppfylls via sponsringsmöjligheter, leder det till 

slutsatsen att Beyond Skiing’s erbjudanden var viktiga för att medlemmarna skulle kunna 

uppfylla sina mål och således varför medlemmarna ytterst ville sponsra skid-VM. 

Nätverksträffarna var det mest uppskattade erbjudandet, på nätverksträffarna kunde 

medlemmarna kombinera att träffa varandra och prata affärer, samtidigt som de kom med 

förslag och lösningar för att bidra till att göra skid-VM till ett så bra som mästerskap som 

möjligt. 

 

Det fanns en antydan till att ju mer resurser medlemmarna satsade i projektet Beyond Skiing, 

desto fler sponsormöjligheter utnyttjade de. Med det sagt menar jag inte att man kan ta t ex 

Active Stay’s mål, som var att se på sponsringen som goodwill och generalisera det på alla 

medlemmar som fanns inom den lägsta kostnadsnivån supporter. De övriga fyra 

medlemmarna som var selected supplier och founder hade alla kommersiella mål. Det fanns 

tecken på att kraven om att ”få någonting tillbaka” av sponsringssamarbetet ökade hos de 

intervjuade som var founders i projektet. 

 

Medlemmarna ansåg att det var positivt att sponsornätverket var tillgängligt för alla 

organisationer som ville bidra till att genomföra skid-VM. De intervjuade tyckte att 

samarbetet inom Beyond Skiing, både medlemmarna emellan och mellan medlemmarna och 

BSF hade fungerat bra. De intervjuade medlemmarna var heterogena från varandra om man 
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ser till organisationernas lokalisering, storlek, branscher, produkter och karaktär. Trots detta 

var det gemensamma att alla nämnde någon gång under intervjun orden ”Dalarna” och 

”region”. Detta var drivkraften för medlemmarna och varför t ex Smedjebacken kommun och 

Paloma, två på förhand olika organisationer, vill ingå i detta gemensamma 

sponsringssamarbete. 

 

Eftersom att de intervjuade medlemmarna är lokaliserade utanför Falun har de inte en direkt 

geografisk koppling till Falun. Detta kan leda till att de ingick i sponsornätverket av andra 

orsaker än de lokala sponsorerna, som har en direkt geografisk koppling till Falun. 

Exempelvis kan faktorn att ”ge tillbaka till samhället” förminskas då medlemmarna inte är 

lokaliserade i Falun.  

Däremot tror jag att den indirekta geografiska kopplingen var en bidragande orsak till varför 

medlemmarna ville sponsra skid-VM. I detta fall var den indirekta geografiska kopplingen att 

medlemmarna är lokaliserade inom Dalarna. Projektets grundläggande budskap, att Beyond 

Skiing är en kraftsamling från hela Dalarna, samt sammanhållningen mellan medlemmarna 

har gjort att det var tillräckligt för medlemmarna att ha en indirekt geografisk koppling till 

Falun.  

Medlemmarna var överens om att skid-VM är ett evenemang som gynnar den regionala 

utvecklingen i hela Dalarna. Hur det skulle gynna hela Dalarna var dock medlemmarna oense 

om, en medlem trodde att evenemanget skulle rendera i ekonomisk vinst, då den sociala 

ekonomin ökar, medan två andra medlemmar menar att det är svårt att mäta i pengar vad 

Dalarna tjänar på skid-VM. Två medlemmar nämnde dock att människor utanför Dalarna 

kanske inte uppfattade hela Dalarnas involvering, vilket enligt Jones (2005) minskar 

evenemangets effekt på den regionala utvecklingen.  

 

Studiens resultat ger läsaren en förklaring varför dessa fem medlemmar av Beyond Skiing 

ville sponsra skid-VM och för att kunna generalisera resultatet på alla medlemmar inom 

Beyond Skiing krävs det att fler än fem intervjuer samlas in, eftersom Beyond Skiing bestod 

av över 400 regionala organisationer. Som tidigare beskrivet i metodkapitlet är resultaten från 

studien inte ämnade för generalisering, då det intressanta i denna studie är att förklara varför 
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en heterogen grupp sponsorer ingick i detta samarbete utifrån sponsringssamarbetes specifika 

erbjudanden och regionala motiv till sponsring. 

6.1 Diskussion  
 

Dagens kommersialiserade idrott har inneburit att det krävs stora summor pengar från 

sponsring för att stora evenemang ska kunna genomföras (Farrelly och Quester, 2005). 

Samtidigt som allt fler företag har börjat investera i sponsring och har också företagens krav 

på att få någonting tillbaka av samarbetet ökat (Meenaghan, 2013). För mindre sponsorer så 

finns det begränsade möjligheter till att få exponering vid sponsring av ett större evenemang, 

då det är oftast de största sponsorerna som syns i tv-rutorna. För att hantera denna 

problematik och göra sponsringen mer attraktiv för mindre sponsorer skapades ett regionalt 

sponsornätverk inför skid-VM i Falun. Då tv-exponering inte var en möjlighet för dessa 

regionala sponsorer, letade BSF efter andra värden att ge till projektets medlemmar. Projektet 

Beyond Skiing har inneburet att sponsormöjligheter i form av nätverksträffar, 

monterutställning, VM-rabatter etc. varit tillgängliga för medlemmarna. De som deltog i 

Beyond Skiing var nöjda med utbudet av sponsringsmöjligheter, både för att tillfredsställa 

organisationernas egna kommersiella intressen och för att känna sig som den bidragande part 

till att göra skid-VM i Falun till ett så bra evenemang som möjligt. Jag vill hävda att detta var 

förklaringen på varför en heterogen grupp sponsorer utspridda över hela Dalarna ville ingå i 

detta regionala sponsornätverk. 

 

 

6.2 Kunskapsbidrag 
Tidigare forskning om mindre och mellanstora företag har visat att goodwill i form av att ”ge 

tillbaka till samhället” har varit den viktigaste orsaken för mindre och mellanstora företag 

som engagerar sig inom sponsring. Denna studie visade att trots att medlemmarna var 

förhållandevis små, både om man tittar på organisationernas utformning och deras roll inom 

skid-VM, var dessa organisationers primära anledning till varför man ville sponsra skid-VM 

kommersiella mål och inte ”ge tillbaka till samhället” som tidigare litteratur menar är 

vanligast. Orsaken till detta kan läggas på BSF som genom ett uppskattat sponsornätverk, 

skapat en vi-känsla bland företagen från hela regionen, där medlemmarna kände sig stolta 

över att vara medverkande i skapandet av skid-VM 2015 i Falun.  
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6.3 Förslag till vidare forskning 
Den här studien kom fram till att regionen var viktig för medlemmarnas medverkan i Beyond 

Skiing. Studien har undersökt ett sponsringssamarbete d.v.s. det mellan medlemmarna i 

Beyond Skiing och BSF. Eftersom medlemmarna nämnde att evenemangets karaktär var en 

viktig motivation till deras sponsring, vore intressant att utveckla forskningen till att göra en 

undersökning på flera sponsringssamarbeten för att ta reda på vilka och varför sponsrade 

enheter är attraktiva för regional sponsring.  
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8. Intervjuguide 
    

Medlemmarnas mål: 

Vilka mål för företaget hade ni med er sponsring av skid-VM (förklarat utifrån definitionen i 

teorikapitlet)? 

  

Medlemmarnas motivation: 

Vad motiverade er att sponsra skid-VM? 

Vilken inverkan hade nätverkets erbjudanden på ert beslut? 

Var regionsutveckling någonting som ni tänkte på när ni bestämde er för att ingå i 

samarbetet? 

 

 

Sponsringssamarbetets specifika erbjudanden: 

Vilka av Beyond Skiings erbjudanden har ni utnyttjat? 

Vad har nätverket betytt för er kontakt med andra företag inom nätverket? 

Utvärdering av nätverket/vad tyckte ni om nätverket? 

Vad tyckte ni om strukturen av nätverket? 

 

Regionala motiv till sponsring: 

Tycker du att eventet har lanserats som hela Dalarnas evenemang? 

Tror ni att skid-VM i Falun gynnar hela Dalarna? På vilket sätt? 

Tycker ni att regionala samarbeten företag emellan är viktigt? 
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