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Abstract 

itel: Sponsringen av Gefle IF fotboll, -ur ett företagspartnersperspektiv 

ivå: C -uppsats i ämnet företagsekonomi  

örfattare: Fredrik Nilsson, Henrik Wallin 

andledare: Jonas Molin 

atum: 2008-01-09  

yfte: Syftet var att undersöka vad som krävs för att Gefle IF fotbolls företagspartners ska 

 Vad krävs för att Gefle IF fotbolls företagspartners ska satsa en större del av sin 

• öretagspartners syfte med sponsring till föreningen? 
 

etod: Vi har i denna uppsats använt oss av en kvalitativ metod för att samla in 
g samt 

esultat & slutsats: Uppsatsen visar att de flesta företag skulle vara intresserade av att 
 

örslag till fortsatt forskning: Vi valde att fokusera på Gefle IF fotbolls företagspartners, 

ppsatsens bidrag: Vi hoppas att Gefle IF fotbolls marknadsavdelning ska kunna använda 

yckelord: Gefle IF fotboll, Sponsring, kundrelationer, företagspartners. 

 
T
 
N
 
F
 
H
 
D
 
S
satsa en större del av sin marknadsföringsbudget på sponsring av Gefle IF fotboll och på så 
sätt avancera uppåt i sponsortrappan samt vad företagens syfte med sponsringen av Gefle 
IF fotboll är. 

 
•

marknadsföringsbudget på sponsring av Gefle IF fotboll och på så sätt avancera 
uppåt i sponsortrappan? 
Vad är Gefle IF fotbolls f

M
information. Vi har gjort intervjuer med den sponsoransvarige på respektive företa
med Magnus Lindmark, marknadschef för Gefle IF fotboll. Vi har sedan jämfört den 
insamlade datan med teorin i ett analysavsnitt.  
 
R
avancera i sponsortrappan på ett eller annat sätt, antingen i rena pengar eller genom andra
åtgärder som ger ett mervärde till Gefle IF fotboll. Syftet med sponsring varierar hos 
företagen. 
 
F
det vore intressant att få en bild av hur företag ur andra sponsorgrupper ser på sin sponsring 
av föreningen. En annan intressant sak vore att undersöka hur sponsorarbetet kommer att se 
ut i och med den nya arenan. 
 
U
sig av uppsatsen som ett redskap i deras arbete med sponsorer. 
 
N
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Abstract 

itle: Sponsoring of Gefle IF football, -from a businesspartner- perspective 

evel: C -thesis in Business Administration 

uthor: Fredrik Nilsson, Henrik Wallin 

upervisor: Jonas Molin 

ate: 2008-01-09  

im: The purpose was to investigate what it takes for Gefle IF footballs businesspartners 
 

 What would it take for Gefle IF fotbolls businesspartners to spend a larger part of 

• tbolls businesspartners purpose of their sponsoring? 
 

ethod: We have used a qualitative method to gather information for this thesis. We have 

 

esult & Conclusions: The thesis shows that most of the businesses would be interested to 

 at 

uggestions for future research: We choosed to focus on Gefle IF footballs 
sor groups 

ontribution of the thesis: We hope that Gefle IF footballs marketing department can use 

ey words: Gefle IF football, Sponsoring, customer relations, businesspartners. 

 
T
 
L
 
A
 
S
 
D
 
A
to lay a greater part of their marketing budget on sponsoring Gefle IF football and through
this advance in the sponsor stair and what the businesses purpose of their sponsoring of the 
association is.  

 
•

their marketingbudget on sponsoring of Gefle IF fotboll and in that way advance in 
the sponsor stair?  
What is Gefle IF fo

M
made interviews with the person responsible for sponsoring at each business and with 
Magnus Lindmark, marketing director at Gefle IF football. After that we compared the
gathered data with theory i a analyze part. 
 
R
advance in the sponsor stair i some way, either by adding more money or through other 
actions that deliver a added value for Gefle IF football. The purpose of sponsoring varies
the businesses.  
 
S
businesspartners, it would be interesting to see how businesses from other spon
looks at their sponsoring of the association. Another interesting aspect would be to 
investigate how the sponsoring work is going to look like with the new arena. 
 
C
this thesis as a tool in their work with sponsors.  
 
K
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1. Inledning 
I början av detta kapitel berättar vi om bakgrunden till ämnesvalet för att sedan beskriva vårt 
syfte, frågeställning, avgränsning, definition följt av en disposition över uppsatsen. 
 

1.1 Bakgrund 
Vi hade inte helt klart för oss vad vi ville skriva om i början, det vi var överens om var i alla 
fall att vi skulle skriva inom ämnet marknadsföring. En anledning till detta var att vi just hade 
läst Customer relationship management och Brand management. Eftersom en av oss var 
involverad i NU-projektet hade vi redan en kontakt på IKEA som vi hade kunnat använda oss 
av. Men efter en stunds funderande och bollande fram och tillbaka med vår handledare Jonas 
Molin kom vi fram till ett annat ämne. Vi beslutade oss för att göra en undersökning av Gefle 
IF fotboll och deras sponsorkontakter, med siktet inställt på deras så kallade företagspartners. 
Detta kändes som ett spännande ämne för oss då vi båda är intresserade av idrott, 
kundrelationer och marknadsföring. Att valet just föll på Gefle IF fotboll var ganska naturligt 
eftersom vi i en tidigare kurs har varit i kontakt med klubbens tränare/sportchef Per Olsson 
och från honom och klubben i allmänhet hade vi bara bra erfarenheter. En inledande kontakt 
togs med Magnus Lindmark, marknadschef på Gefle IF fotboll och han var positivt inställd 
från första början. En ytterligare anledning till att vi valde just detta ämne är att det är aktuellt 
och omdiskuterat. Den senaste tidens olika skandaler inom idrottens värld har gjort att företag 
som sponsrar har börjat fundera mer på vad och vem som är lämplig att sponsra. Denna 
utveckling har gjort att klubbarna måste vara mer måna om relationerna gentemot sina 
sponsorer.  
 
Att företag stödjer idrotten är inget nytt i Sverige, ett exempel på detta var när en företagare 
1917 donerade 25 000 kr till ett skidbacksbygge. På den tiden handlade det just om att skänka 
pengar men utvecklingen har gått framåt och idag handlar det inte om att donera utan nu är 
det ett utbyte av resurser som står i fokus.1 Det minskade statliga stödet har varit en 
bidragande orsak till sponsringens framväxt i Sverige, institutioner av olika slag har inte haft 
så mycket pengar att röra sig med och har således varit tvungna att skaffa externa finansiärer. 
En annan anledning till sponsringens framväxt är den ökade konkurrensen på många 
marknader, här har sponsringen kommit som ett nytt sätt för företagen att få uppmärksamhet. 
 
Gefle IF fotboll fick in ungefär 7,2 miljoner kronor i sponsringspengar den gångna säsongen 
vilket motsvarar drygt 25 % av föreningens omsättning.2 Sponsring är alltså en mycket viktig 
del för att deras verksamhet ska kunna bedrivas på ett bra sätt inte minst med tanke på att 
kostnaderna ständigt ökar främst i form av högre spelarlöner. Magnus känner att eftersom de 
sedan tre år spelar i allsvenskan har blivit lättare att få till en kontakt med potentiella 
sponsorer. I och med att kännedomen kring Gefle IF fotboll har ökat finns det ett värde i att 
förknippas med föreningen. Framförallt anser han att det har blivit lättare att komma i kontakt 
med större företag. Sedan är det upp till marknadsavdelningen, han menar att genom den 
erfarenhet de har samlat på sig under åren i allsvenskan har arbetet blivit allt bättre. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som krävs för att Gefle IF fotbolls 
företagspartners ska satsa en större del av sin marknadsföringsbudget på sponsring av Gefle 
                                                 
1 Roos & Algotsson, Sponsring – ett sätt att sälja (1996) Sid. 9 
2 Intervju, Magnus Lindmark marknadschef Gefle IF fotboll.  
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IF fotboll och på så sätt avancera uppåt i sponsortrappan samt vad företagens syfte med 
sponsringen av Gefle IF fotboll är.  
 

1.3 Frågeställning 
• Vad krävs för att Gefle IF fotbolls företagspartners att satsa en större del av sin 

marknadsföringsbudget på sponsring av Gefle IF fotboll och på så sätt avancera uppåt 
i sponsortrappan? 

• Vad är Gefle IF fotbolls företagspartners syfte med sponsring till föreningen? 
 

1.4 Avgränsning 
För att göra arbetet hanterbart valde vi att inrikta oss på Gefle IF fotbolls företagspartners, ur 
denna grupp valde vi ut sex relativt stora företag. Vi gjorde denna avgränsning för att kunna 
gå mer in på djupet och skapa en större förståelse för det vi ville undersöka. 
 

1.5 Definition 
Eftersom både vi och Magnus Lindmark anser att Gefle IF fotbolls sponsorer kan ses som 
kunder har vi valt att använda oss av teori som behandlar olika former av kundrelationer. En 
del av den teori som vi använt oss av behandlar företag, detta eftersom vi ser Gefle IF fotboll 
som ett företag som säljer produkter och tjänster trots att det i egentlig mening är en förening. 
Vi får medhåll av Magnus Lindmark när det gäller synen på Gefle IF fotboll som ett företag. 
 

1.6 Disposition 
För att du som läsare skall få en överblick över vårat arbete följer nedan en disposition över 
arbetets olika delar och innehåll. 
 
Kapitel 1 – Inledning 
I det första kapitlet beskrivs bakgrund, syfte, frågeställning och avgränsning som ligger till 
grund för denna uppsats. 
 
Kapitel 2 – Metod 
I det andra kapitlet beskriver vi vårat tillvägagångssätt för insamling av data till uppsatsen. 
 
Kapitel 3 – Teori 
I det tredje kapitlet redogör vi för relevant teori för uppsatsen och dess syfte.  
 
Kapitel 4 – Empiri 
I det fjärde kapitlet redovisar och sammanställer vi de empiriska data som vi har samlat in 
genom våra intervjuer.  
 
Kapitel 5 – Analys 
I det femte kapitlet sammankopplar vi teorin med empirin för att kunna göra analyser. 
 
Kapitel 6 – Slutsats 
I det sjätte kapitlet redogör vi för de slutsatser vi kom fram till samt förslag på fortsatt 
forskning. 
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2. Metod 
För att uppnå de målsättningar forskaren har med sin uppsats är metod ett bra redskap. 
Dessa mål blir svåra att nå utan grundläggande kunskaper i metodfrågor. För att genomföra 
ett seriöst forskningsarbete är metod inte tillräckligt, men nödvändigt. Beroende på om det är 
hårddata eller mjukdata forskaren är ute efter skiljs det mellan två olika metoder, den 
kvantitativa och den kvalitativa. Valet av metod bör göras med utgångspunkt från det syfte 
som valts.3

 

2.1 Kvalitativ metod 
Det grundläggande syftet med den kvalitativa metoden är att skapa förståelse, forskaren vill 
inte undersöka om informationen har generell giltighet. I stället är det centrala att samla in 
information på olika sätt för att dels få en större förståelse för det problem som studeras, men 
också för att få ett helhetsperspektiv på det undersökta problemet. Det som kännetecknar den 
kvalitativa metoden är närheten till informationskällan.4 När det gäller kvalitativ metod är 
forskaren inte intresserad av hur världen är, snarare hur den uppfattas vara. Syftet med 
kvalitativa undersökningar är att beskriva, analysera och förstå de utvalda människornas 
agerande. Den kvalitativa metoden passar bäst för frågeställningar som har till syfte att förstå 
hur exempelvis individer och grupper uppfattar samt hur de förhåller sig till olika fenomen 
som lojalitet och relationer.5

 
Det som utmärker kvalitativa intervjuer är att forskaren får komplexa och innehållsrika svar 
på raka och enkla frågor. Lyckas forskaren med en bra kvalitativ intervju samlar han på sig ett 
stort och värdefullt material som kan användas för analys.6 För att lyckas med en kvalitativ 
intervju är det viktigt att situationen blir så lik ett vardagligt samtal som möjligt. Som 
intervjuare är det viktigt att hålla en struktur men inte styra för mycket, det gäller att hitta en 
balans. Det gäller att låta personen som intervjuas påverka samtalets utveckling men samtidigt 
är det viktigt att få svar på de frågor som formulerats i förväg. 7
 
Vid valet av intervjuperson är det viktigt att den har stora kunskaper inom det valda ämnet 
som undersökning har till syfte att belysa. Intervjupersonen måste vara intresserad och 
engagerad av att delta i intervjun samt ge tillförlitliga svar på frågorna som ställs.8  
 
Vid en intervjusituation bör forskaren försöka att förstå och vara insatt i den intervjuades 
situation. För att få fram viktig och intressant information gäller det att förstå och analysera de 
problem som den intervjuade beskriver. Det är viktigt att den som intervjuar är öppen och 
uppmärksam för att dialogen ska bli spontan och naturlig och för att få fram den intervjuades 
åsikter och synpunkter.  Intervjusituationen är krävande både för den som intervjuar och den 
som blir intervjuad. För att intervjusituationen ska bli meningsfull för båda parter krävs dels 
att forskaren kan argumentera för sina åsikter samt att han är lyhörd till den intervjuades 
uppfattningar, lyckas han med detta kan det uppstå en relation som utmärks av tillit.  
Som forskare är det viktig att berätta om syftet med undersökning för den som intervjuas så 
att den vet vad informationen ska användas till, den intervjuades medverkan måste vara 

                                                 
3 Magne & Solvang, Forskningsmetodik, (1991) Sid. 11-13 
4 Ibid. Sid. 13 
5 Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999) Sid. 101 
6 Trost, Kvalitativa intervjuer (1997) Sid. 7 
7 Magne & Solvang, Forskningsmetodik, (1991) Sid. 110 
8 Ibid. Sid. 114 
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frivillig Detta kan vara ett sätt att skapa den tillit som krävs för att intervjusituationen ska 
fungera. Om forskaren lyckas skapa en bra kontakt blir intervjun givande och han får ut den 
information som eftersträvades.9

 
I vårt arbete använde vi oss av en kvalitativ metod i stället för kvantitativ metod eftersom vi 
ville få en djupare och mer grundlig insikt i ämnet. För att samla in primärdata valde vi dels 
att göra en intervju med Magnus Lindmark, marknadschef på Gefle IF fotboll. Anledningen 
till att vi intervjuade honom var att vi ville få en insyn i hur deras arbete med sponsring ser ut. 
Några dagar innan intervjun träffade vi honom för att diskutera ämnet och presentera vårat 
syfte. Sedan intervjuade vi sex av Gefle IF fotbolls företagspartners för att ta reda på hur de 
ser på sponsring i allmänhet och sponsringen av Gefle IF fotboll i synnerhet. Intervjun med 
Magnus Lindmark gjordes på Gefle IF fotbolls kansli på hans kontor och den varade i cirka 
1.5 timme. Företagsintervjuerna utfördes på plats hos respektive företag och varade mellan 40 
och 60 minuter. Under arbetes gång dök det en del följdfrågor och saker som behövde 
förtydligas, då de uppstod tog vi kontakt via telefon.    
 

2.2 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två sätt att beskriva hur hög tillförlitligheten är i det undersökta 
problemet. För att uppnå validitet och göra rimliga tolkningar vid kvalitativa undersökningar 
bör trovärdigheten kontrolleras vad gäller forskning, metod och analys så att forskaren 
försäkrar sig om att empiriska belägg finns.10  
 
Validitet kan delas in i intern och extern validitet. Intern validitet handlar om trovärdighet, 
d.v.s. hur nära verkligheten undersökningen och dess resultat kommer. Extern validitet brukar 
definieras som ”graden av generaliserbarhet”. Dessa båda begrepp är relevanta för att kunna 
göra en bra utvärdering av en kvalitativ analys, men vid en kvantitativ analys är begreppens 
innebörd annorlunda. Det beror på att vid en kvalitativ analys försöker forskaren belysa de 
bakomliggande faktorerna som ligger till grund för det som undersöks, till skillnad från en 
kvantitativ analys.11

 
Reliabilitet innebär att ett mätinstrument skall ge tillförlitliga svar utan påverkan av slumpen. 
Om en mätning kommer fram till en slutsats ska nästa person som mäter samma sak komma 
fram till samma slutsats oberoende av tidpunkt och urval.12 Christensen däremot menar att 
detta kan vara svårt att uppnå vid en kvalitativ analys eftersom verkligheten förändras, detta 
leder förmodligen till att varken du själv eller någon annan som upprepar samma studie får 
exakt samma resultat.13  
 
I vår uppsats har vi försökt att undersöka det som är relevant för vårt syfte, alltså försökt göra 
en undersökning som håller hög validitet. Detta anser vi delvis ha lyckats med, den interna 
validiteten är enligt vår åsikt hög, men den externa är något lägre eftersom det är svårt att göra 
generaliseringar vid sådana här typer av undersökningar. Vi har även i vår undersökning 
strävat efter att hålla en hög reliabilitet, men om exakt samma frågor ställs till samma 
respondent vid ett senare tillfälle är det troligt att svaren blir något annorlunda. Med hänsyn 
till detta är det svårt att fastställa om vår undersökning håller en hög reliabilitet eller inte.        
                                                 
9 Magne & Solvang, Forskningsmetodik, (1991) Sid. 115 
10 Svensson & Starrin, Kvalitativa studier i teori och praktik, (1996) Sid. 211 
11 Christensen, Marknadsundersökning- en handbok (1998) Sid. 245 
12 Eriksson, Att utreda forska och rapportera (2001) Sid. 38-40 
13 Christensen, Marknadsundersökning- en handbok (1998) Sid. 244 
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2.3 Urvalsmetodik 
Att ha ett generellt och representativt underlag är inte det viktigaste syftet i kvalitativa 
metoder, men urvalet av intervjupersoner är trots allt en central del av undersökningen. 
Misslyckas forskaren med sitt urval och inte får rätt personer finns det risk att han inte får ut 
det resultat som eftersträvas jämfört med den ursprungliga utgångspunkten.14  
Vid en kvalitativ undersökning är det viktigt att välja ut och identifiera vilken din målgrupp 
för insamling av information är som sedan skall undersökas och analyseras. Nästa steg är att 
inom den valda målgruppen välja ut lämpliga respondenter. Anledningen till att göra ett urval 
och inte undersöka hela målgruppen är att det oftast blir alltför kostsamt och tidskrävande. 
Med anledning av detta är det bättre att göra ett urval ur målgruppen för att ta reda på hur de  
ser på det som skall undersökas. En fördel med att göra denna typ av urval är att forskaren får 
mer tid för respektive intervjuperson, vilket leder till att han får ut en djupare information från 
de som ingår i undersökningen.15  
 
När ett urval skall göras finns det två olika arbetssätt att utgå ifrån, sannolikhetsurval och 
icke- sannolikhetsurval: 
 
Sannolikhetsurval: Vid denna typ av urval görs slumpmässiga val där varje objekt har lika 
stor sannolikhet att komma med i urvalet. En förutsättning för att kunna göra ett 
sannolikhetsurval är att forskaren har tillgång till ett register över samtliga 
undersökningsobjekt. När ett sannolikhetsurval görs gäller det även att valet av en respondent 
inte leder till uteslutning av en annan. Ett sätt att göra detta urval är genom att namnen på 
varje respondent skrivs på en lapp för att sedan göra en slumpmässig dragning av dessa.16

 
Icke- sannolikhetsurval: Om ett urval inte uppfyller de ovan nämnda kriterierna benämns de 
som icke-sannolikhetsurval. Skillnaden mellan sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval 
ligger alltså i att vid den senare har alla objekt inte en känd chans att komma med i urvalet. 
Detta kan innebära att resultatet blir missvisande eftersom forskaren kan få respondenter som 
inte är representativa för den aktuella målgruppen. Därför bör forskaren undvika att göra 
generaliseringar vid denna typ av urval. Trots detta kan icke-sannolikhetsurval vara en bra 
metod att använda vid kvalitativa undersökningar eftersom det ibland är viktigare att få 
respondenter med kunskap och insikt i ämnet som undersöks än att statistisk representativitet 
uppnås.17

 
Gefle IF fotboll har idag sex olika sponsornivåer: huvudpartner, guldpartner, silverpartner, 
bronspartner, företagspartner samt 1882-klubben. Vi valde att fokusera på de som kallas 
företagspartners, dessa sponsrar med mellan 10 000 kr och 24 000 kr. Anledning till att vi 
valde att undersöka endast denna nivå var för att göra arbetet hanterbart, tiden skulle inte 
räcka till för att undersöka varje nivå. Dessutom hittade vi många stora företag i denna 
kategori. Vi fick en förteckning över Gefle IF fotbolls samtliga företagspartners av Magnus 
Lindmark bestående av deras 65 företagspartners, dessa företag är av varierande storlek och 
karaktär. Sedan genomförde vi ett icke-sannolikhetsurval där vi valde ut sex företag ur denna 
nivå som vi ansåg ha stor potential att avancera i sponsringstrappan. 
Efter detta tog vi kontakt med den sponsoransvarige på respektive företag och presenterade 
syftet med vår uppsats, alla var tillmötesgående och villiga att ställa upp på en intervju. Vi 
genomförde intervjuerna hos respektive företag för att de skulle känna sig bekväma och för att 
                                                 
14 Magne & Solvang, Forskningsmetodik, (1991) Sid. 114 
15 Christensen, Marknadsundersökning- en handbok (1998) Sid.  86 
16 Ibid. Sid. 89-90 
17 Ibid. Sid. 103 
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få intervjun att likna ett vardagligt samtal. Följande företag är de vi valt ut och gjort en 
intervju med: Ahlsell, Avis, Brothers, Nordea, Trygg Hansa och ÅF. Vi frågade dem om hur 
de ser på sin sponsring till Gefle IF fotboll idag, vad som skulle få dem att använda 
sponsringen av Gefle IF fotboll som en större del i marknadsföringen och på så vis avancera i 
”sponsringstrappan” samt några allmänna frågor angående sponsring. Dessa företag utgör 
endast en lite del av Gefle IF fotbolls företagspartners. Anledningen till detta urval var att det 
skulle ta alldeles för lång tid att intervjua alla företagspartners. För att få så omfattande svar 
som möjligt skickade vi våra diskussionsfrågor till de utvalda respondenterna i förväg. 
  

2.4 Sekundära och Primära data  
Data brukar delas in i två olika kategorier beroende på när, varför och hur den har samlats in, 
dessa två är sekundär- och primärdata.18  
 
Data och information som tidigare dokumenterats ”på papper” i t.ex. böcker, artiklar samt 
årsredovisningar osv. klassas som sekundäradata. I dag har begreppet ”papper” fått en 
utvidgad betydelse och omfattar även information som finns tillgänglig i elektronisk form, 
t.ex. Internet. Finns det sekundärdata om det ämne som ska undersökas är dessa bra att 
använda, ibland kan det rent av vara så att sekundärdata är den enda typen av information som 
finns tillgänglig, exempelvis om historiska företeelser undersöks. Det är precis som vid övrig 
datainsamling viktigt att använda sig av sekundäradata som är valida, reliabla och relevanta 
för studiens syfte och frågeställning.19  
 
Den största fördelen med sekundärdata är att de i förhållande till primärdata är mycket mer 
kostnadseffektiv, det är enklare och mindre tidskrävande att hitta information på ett bibliotek 
än att ge sig ut för att göra intervjuer. En ytterliggare fördel är att det finns ett stort urval av 
källor. En av de största nackdelarna är att sekundärdata ofta inte är anpassad för de specifika 
problem som ska undersökas samt att den kan vara inaktuell. 20

 
Många gånger kräver problemet som undersöks ytterliggare eller annan typ av information än 
den som går att hitta i sekundäradata. Detta gör kanske att forskaren behöver samla in ny 
information, primärdata som på olika sätt samlas in för att lösa det undersökta problemet. Det 
kan t.ex. ske genom en intervju, enkät eller experiment.  
 
En stor fördel med primärdata är informationen som samlas in är anpassad till problemet som 
undersöks, den är även aktuell eftersom forskaren själv samlar in informationen genom t.ex. 
en intervju. En annan fördel är att det är lättare att urskilja om materialet är tillförlitligt 
eftersom forskaren själv samlat in det. Primärdata tar mycket längre tid att samla in, detta 
leder till att insamlingen blir mer kostsam än insamling av sekundärdata. Vid insamling av 
primärdata krävs noggrann planering, ska en intervju genomföras krävs relevanta frågor vilket 
i sin tur kräver en viss kunskap hos forskarna om ämnet som undersöks. Analysen av 
materialet är dessutom mer tidskrävande än vid analys av sekundärdata.21  
 
När vi väl valt ämne började vi fundera på hur uppsatsen skulle struktureras samt vilken teori 
som var relevant för vårt arbete. Vi började med att söka teori inom ämnena sponsring och 
kundrelationer på högskolebiblioteket i Gävle samt på stadsbiblioteket i Gävle. Utbudet av 
                                                 
18 Christensen, Marknadsundersökning- en handbok (1998) Sid. 49 
19 Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999) Sid. 131-132 
20 Christensen, Marknadsundersökning- en handbok (1998) Sid. 79-80 
21 Ibid. Sid. 80-83 
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sekundära källor inom dessa ämnen var ganska stort och vi fann tidigt många bra och 
användbara böcker. Vi sökte även artiklar på Internet och fann en del relevanta fakta som vi 
använde oss av. I vår uppsats har vi även samlat in primärdata genom personliga intervjuer 
med Magnus och de sex utvalda företagen.                 
 

2.5 Källkritik 
Med källkritik menas att forskaren tar reda på om källorna som används behandlar det de har 
till syfte att belysa (dvs. om de har validitet), om källorna är relevanta för frågeställningen och 
om de har reliabilitet. Vid skrivandet av en uppsats är källkritik en urvalsmetod, det gäller för 
författaren att göra en bedömning av det insamlade materialet samt att sortera bort det som 
inte är bra och spara det som i varje fall är acceptabelt. Det gäller att granska alla typer källor 
kritiskt, både sekundära och primära data.22  
 
Det gäller att som forskare sträva efter att vara värderingsfri och neutral till det ämne som 
valts att undersöka även om det i praktiken är mycket svårt. Tidigare erfarenheter och 
upplevelser kan leda till att forskaren blir färgad av det samhälle han lever i vilket kan göra 
det svårt att vara objektiv. Som forskare är det viktigt att vara medveten om detta när han 
skriver ett arbete.23  
 
Under arbetet med att framställa uppsatsen har vi försökt att använda oss av ett kritiskt 
tänkande när vi har analyserat den information som vi erhållit genom våra intervjuer samt 
litteraturstudier. Vi har försökt vara så objektiva som möjligt när vi valt ut material för att inte 
våra egna värderingar och åsikter skulle påverka resultatet. Den teori som använts anser vi 
vara relevant för uppsatsens problem och syfte. För att ge uppsatsen trovärdighet har vi 
studerat och jämfört flera oberoende källor med varandra. Stora delar av den teori vi fann 
beskrev ungefär samma saker vilket skapar en pålitlighet för uppsatsen.  
 
När vi valde respondenter till våra intervjuer ansåg vi det vara viktigt att prata med personer 
som har en god insikt inom sponsring och arbetet med sponsring. Därför har vi intervjuat 
Gefle IF fotbolls marknadschef, samt den som är sponsringsansvarig på respektive företag. 
Under intervjuerna förde vi anteckningar samt spelade in dem så att vi kunde lyssna på dem 
igen för att inte missa viktig fakta. När vi diskuterade om vi skulle använda oss av 
bandspelare eller inte var vi lite rädda för att en del av sanningen skulle utelämnas men vi 
upplevde inte att detta hämmade respondenterna på något sätt. Ingen av de vi intervjuade hade 
något emot att vi spelade in diskussionen och vi anser att vi fick bra svar på de frågor vi 
ställde samt ytterligare användbar information. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Eriksson, Att utreda forska och rapportera (2001) Sid. 150 
23 Magne & Solvang, Forskningsmetodik, (1991) Sid. 43-44 

 - 12 -



3. Teori 
I detta kapitel kommer vi att behandla relevant teori som ligger till grund för uppsatsens 
analysdel. Vi kommer även att presentera teori som vi anser vara viktig för att sätta in 
läsaren i ämnet. Först kommer ett avsnitt som handlar om sponsring, sedan kommer ett 
avsnitt om kundrelationer. 
 

3.1 Sponsring 
I denna del kommer vi att belysa sponsring utifrån olika teoretiska perspektiv. Vi börjar med 
en definition av sponsring, fördelar och nackdelar med sponsring, sponsringens roll i 
marknadsföringen, syfte och utvärdering av sponsring och bygga och stärka varumärket 
genom sponsring. 

3.1.1 Definition av sponsring 
Enligt Clark som har skrivit boken Sponsring i mästarklass definieras begreppet sponsring 
som ett kommersiellt samarbete mellan två aktiva parter som frivilligt valt att ingå i ett 
sponsoravtal med varandra. ”Den säljande parten ställer mot ersättning sin goodwill till 
köparens förfogande för att – i avtalade former – användas i planerade kommunikations-
åtgärder för att nå bestämda reklam-, PR-, sälj- eller informationsmål”.24

 
Roos och Algotssons definition av sponsring lyder: ” Sponsring är en affärsmässig metod för 
kommunikation och marknadsföring som på kort och lång sikt syftar till ökad försäljning för 
sponsorn. Sponsringen ska gagna alla inblandade parter och ge ett resultat som kan mätas och 
jämföras med på förhand uppsatta mål.”25

 
Ekonomistyrningsverkets definition ser ut som följer: ”Sponsring är ett affärsmässigt 
samarbete till ömsesidig nytta för parterna. Den huvudsakliga motprestationen vid sponsring 
är att sponsorn köper en exponering av sitt eget namn eller rätten att utnyttja den sponsrade 
myndighetens namn för att öka sin goodwill.”26

 
Magnus Lindmark tycker att ordet sponsring känns gammalt och förlegat. Han anser att det 
idag handlar mer om att bli affärsmässig och skapa en relation till företagen de har ett 
samarbete med. Enligt honom är det väldigt viktigt att få företagen att se sponsringen som en 
del av övriga marknadsföringsåtgärder, och använda sig av sponsringen som ytterligare en 
kommunikationskanal.27

 
I boken ”Effektiv visuell kommunikation” skriven av Bergström menar han att sponsring kan 
delas in i två grupper: 
 
Välgörenhet: Här menas när ett företag skänker pengar till en förening eller organisation för 
att tillgodoräkna sig goodwill. Till skillnad från Sverige är det i USA möjligt att göra fullt 
avdrag för denna typ av sponsring, tack vare denna regel skänker stora företag och rika 
affärsmän som t.ex. Bill Gates och Ted Turner årligen stora summor pengar till välgörenhet. 
 

                                                 
24 Clark, Sponsring i mästarklass (1995) Sid. 3 
25 Roos & Algotsson, Sponsring – ett sätt att sälja (1996) Sid. 16 
26 http://www.esv.se/amnesomraden/finansiering/sponsring.4.1f4cdd2feddfe9a348000683.html 
27 Intervju, Magnus Lindmark, marknadschef Gefle IF fotboll, 2007-11-15 
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Marknadsföringsaktivitet: Innebär att företagen ser sponsring som en del av deras övriga 
marknadsföring, målet med detta är att samarbetet ska gynna båda parter. Sponsringen ger 
företagen en image av att vara generösa och föreningen får i sin tur ekonomiska resurser för 
att bedriva sin verksamhet.28

 
Det som gör sponsring unikt framför andra marknadsföringsverktyg är att företagen köper 
associationsrätt till det som sponsras, detta leder till sponsorn får en ytterligare dimension i sin 
marknadsföring. 29

3.1.2 ERK-modellen 
Ett bra sätt att bryta ner sponsringen i dess olika beståndsdelar är att använda sig av ERK- 
modellen. Den är framtagen av Sponsor Strategi i syfte att organisera sponsringens struktur, 
samt att klargöra vad sponsring bör och kan bestå av. Modellen har blivit ett användbart 
arbetsinstrument för sponsring. ERK – modellen består av tre delar som ska integrera med 
varandra för att få ut maximal effekt av sponsringen.  De olika delarna är: 
 

 
 
Figur 1: ERK-modellen30

 
 
 
Exponering: Är uppvisande av företagets varumärke, produkt eller logotyp utan något 
specifikt budskap. Exponering är alltså ett sätt för sponsorn att synas i samband med den 
utvalda sponsringsaktiviteten. Vanligtvis brukar detta ske i samband med typiska reklam-
sammanhang. Ett exempel på detta är sponsring av ett fotbollslag, där sponsorn kan få 
exponering på arenan via en företagsskylt, reklam på matchdräkterna eller sin logotyp tryckt i 
matchprogrammet.   
 

                                                 
28 Bergström, Effektiv visuell kommunikation (2001) Sid. 265 
29 Roos & Algotsson, Sponsring – ett sätt att sälja (1996) Sid. 20 
30 Ibid. Sid. 13 
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Relationer: Det finns stora möjligheter att via sin sponsring knyta till sig viktiga kontakter i 
avslappnade festliga sammanhang. Som sponsor är det viktigt att lyckas identifiera sin 
målgrupp för att utifrån detta sedan välja en lämplig sponsringsaktivitet som intresserar dem. 
Lyckas detta kan det vara ett bra komplement till representation och kanske rentav att ersätta 
andra former av representation. Ett exempel på detta kan vara ett företag som har många 
kunder som är intresserade av fotboll, en bra idé för dem kan vara att sponsra Gefle IF fotboll 
och sedan ta med sina kunder till en match.      
 
Kommunikation: Det är vanligt att företaget kan bygga ett bärande tema i sponsrings-
aktiviteten som kan användas i den övriga marknadsföringen både externt och internt. En av 
anledningarna till att ett företag satsar stora resurser på sponsring är för att ta de vill bli 
förknippade med värden som det sponsrade objektet står för. Det finns olika tillvägagångssätt 
för att lyckas med detta, detta kan göras på plats vid arenan/evenemanget och via andra 
marknadsföringskanaler som exempelvis annonsering, tv-reklam och butiksreklam. 
Ytterligare en möjlighet är att via försäljning på den aktuella sponsringsplatsen komma i 
kontakt med kunder och kommunicera ut fördelen med företagets produkter.31  
 
Vi anser att det är en bra modell som täcker in sponsringens huvudområden, trots att modellen 
skulle kunna uppfattas som generell och ”bara” innehåller tre delar tycker vi att den 
sammanfattar sponsringens olika beståndsdelar samt hur de kan integreras på ett bra sätt.  

3.1.3 Fördelar och nackdelar med sponsring 
För att tydligt åskådliggöra för- och nackdelar med sponsring har vi valt att sammanställa en 
tabell över de för- och nackdelar som vi fann i olika teoriböcker.  
 
Fördelar Nackdelar 
 

• Möjlighet att mixa många olika 
medier. 

• Sponsring kan öka uppmärksamheten 
för övrig marknadsföring. 

• Sponsring som stödjer potentiella 
kunders fritidsintressen kan göra dem 
lojala gentemot företaget. 

• Inte lika kommersiellt som t.ex. TV-
reklam. 

• Låna sponsorobjektets image. 
• En form av representation för kunder. 
• Knyta kontakter med andra företag 

som sponsrar samma objekt och på så 
sätt bygga nätverk.  

 

. 
• Tids- och arbetskrävande. 
• Att sponsringen ibland inte integreras 

med övriga 
marknadsföringsaktiviteter.  

• Det krävs kunskap om hur sponsring 
ska bedrivas för att uppnå positiva 
synergieffekter 

• Svag som budskapsbärare. 
• Riskfyllt pga. olika skandaler. 
 
 

 
Figur 2: Fördelar och nackdelar med sponsring, egen figur. 
 
En av de främsta fördelarna med sponsring är möjligheten att mixa många olika medier. 
Genom att kombinera de olika medierna kan företagen kommunicera ut sin marknadsföring 

                                                 
31 Roos & Algotsson, Sponsring – ett sätt att sälja (1996) Sid. 44-47 
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på ett slagkraftigt sätt. Lyckas företagen få ERK- modellens alla delar att integreras har 
sponsringen stora möjligheter att bli en effektiv marknadsföringsåtgärd.  
 
En undersökning av Gallup Sponsor Index visar att om sponsringen sköts på ett effektivt sätt 
kan det leda till en ökning av uppmärksamheten för sponsorns övriga marknadsföring. Lyckas 
de med sitt sponsringsarbete blir det en lönsam investering och kan vara ett sätt att 
kommunicera ut företagets resterande marknadsföringsaktiviteter.32

 
En annan fördel med sponsring enligt Roos och Algotsson är om det sponsrande företaget 
stödjer potentiella kunders fritidsintresse. Detta kan leda till att de blir mer lojala till företaget 
och konsumerar deras produkter i stället för konkurrenternas. Om ett företag t.ex. sponsrar ett 
fotbollslag kan de utnyttja arenan som kommunikationsplats för att möta sin målgrupp och 
marknadsföra sig.  
 
Ett annat argument som många upplever som positivt är att sponsring inte är lika 
kommersiellt som t.ex. TV-reklam. ”Reklam” som kommer via ett fritidsintresse exempelvis 
på en fotbollsarena uppfattas ofta mer positivt än genom reklamblad som skickas hem i 
brevlådan. En åskådare som sitter på en fotbollsarena har reklamen runtomkring sig vare sig 
han vill eller inte, om han t.ex. sitter och kollar på TV är det bara att byta kanal när 
reklaminslagen kommer.33

 
Clark tar i sin bok ”Sponsring i mästarklass” upp ett antal situationer där sponsring är 
gynnsamt. Exempelvis menar han att sponsring kan användas av företag för att låna sponsor-
objektets image och genom detta förändra eller förstärka sin egen. En annan fördel med att 
använda sig av sponsring är att företag kan ta med sig kunder till idrottsevenemang som 
representation. Genom aktiv sponsring kan företagen komma i kontakt med andra företag som 
sponsrar samma objekt och på så sätt kan kontakter däremellan knytas.34

 
En av svårigheterna med sponsring är att det är mycket tids- och arbetskrävande, för att få allt 
att falla på plats krävs noggrann planering och förberedelse. Det är lätt att sponsringen inte 
integreras med övriga marknadsföringsaktiviteter vilket kan leda till att vissa sponsor-
ansvariga ser sponsringen som ett dubbeljobb. Därför krävs ett strukturerat arbete med tydligt 
definierade tids- och handlingsplaner när ett sponsorsamarbete ingås. 
 
Kunskap och hårt arbete är väldigt viktigt för att uppnå önskade effekter med sin sponsring, 
detta saknas ofta i många företag. Det engagemang och arbete som läggs ner utan kunskap om 
hur sponsring skall bedrivas kan leda till att positiva synergieffekter uteblir. Sponsringen är 
ganska svag som budskapsbärare eftersom den oftast bara består av exponering av varumärket 
utan något budskap.35

 
Sponsring inom idrotten kan vara mycket riskfyllt, då det nuförtiden kommer fram 
dopningfall med jämna mellanrum. Som sponsor vill du självklart inte förknippas med dessa 
fuskare som ger dålig publicitet för varumärket.  
Ett aktuellt och omdiskuterat exempel på detta är den senaste tidens dopningsavslöjanden 
inom cykelsporten.  
 
                                                 
32 Roos & Algotsson, Sponsring – ett sätt att sälja (1996). Sid. 187 
33 Ibid. Sid. 34-36 
34 Clark, Sponsring i mästarklass (1995) Sid. 7-8 
35 Roos & Algotsson, Sponsring – ett sätt att sälja (1996) Sid. 36-37 
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I somras under tour de France dopningsavslöjades Alexander Vinokurovs, lagkapten för 
cykellaget team Astana. Detta ledde till att Craft, en av lagets sponsorer med omedelbar 
verkan avslutade sitt samarbete med dem. Craft är ett företag som tillverkar plagg för fysiskt 
krävande idrotter och de känner att de har fått ut mycket positivt genom att sponsra olika 
idrottare. Jens Petterson, VD på Craft säger att dopning motsäger allt de tror på och engagerar 
sig för inom idrott, vidare menar han att skandaler som denna påverkar både sporten i sig och 
deras eget varumärke negativt. I fortsättningen kommer de att vara mer noggranna vid val av 
sponsorprojekt.36     

3.1.4 Sponsringens roll i marknadsföringen 
Sponsringen har utvecklats till att bli en effektiv marknadsföringsmetod som ger möjligheter 
att nå fördelar som traditionella medier inte kan åstadkomma.37 Företag som står inför ett 
beslut om att ingå i ett sponsringssamarbete har ofta klart för sig vilken deras målgrupp är. 
Frågan som de får ställa sig då är om sponsringen är ett bra sätt att nå ut till dessa människor i 
jämförelse med andra marknadsföringsmetoder. Traditionella medier brister många gånger, 
detta kan göra sponsring till ett intressant komplement till företagens marknadsföring 
eftersom det är ett nytt sätt att nå den önskade målgruppen.38  
 
Enligt Clark kan sponsringen användas för att förstärka ett företags olika marknadsförings-
metoder: 
 
Reklam: Om företaget lyckas välja ut ett bra sponsringsobjekt kan det användas för att väcka 
intresse och göra målgruppen mera mottaglig för företagets budskap i den traditionella 
reklamen. Ett exempel på detta var när olje- och bensinbolaget OK sponsrade Svenska 
Ishockeylandslaget, de kombinerade denna sponsringssatsning med att även använda 
ishockeytema i sin övriga reklam vilket gav ett bra resultat.  
 
PR: Genom att företag sponsrar får de bevisligen goodwill även om den ofta inte står i 
proportion till insatsen. Sponsring kan bidra till att företaget får PR som en positiv effekt av 
deras sponsringsarbete. Ett exempel på detta var när Siab (som numera ingår i NCC 
koncernen) under början av 1980-talet plockade ihop fyra lovande tennisspelare och bildade 
Team Siab. Detta gav dem mycket positiv uppmärksamhet i olika medier. 
 
Försäljning: Ett företag kan använda sponsring för försäljning av sina produkter. Genom 
sponsring kan företaget skapa uppmärksamhet för sina produkter och väcka intresse hos 
potentiella kunder. Ett exempel på detta är stora företag som har blivit officiella leverantörer 
av sportskor till olika förbund och föreningar som de är sponsorer åt. Ett annat exempel kan 
vara att sätta upp tillfälliga butiker i anslutning till evenemang av olika slag.  
 
Sales Promotion: Företag kan använda sponsring som en bas för försäljningsbefrämjande 
aktiviteter och på så sätt höja intresset för företaget och dess produkter. Träffar de rätt med sin 
sponsring leder det ofta till Sales Promotion- möjligheter, det kan handla om 
lockerbjudanden, kundtävlingar eller säljartävlingar. Ett exempel på detta var när Mercedes 
sponsrade en konsert genom att dela ut fribiljetter till människor som provkörde deras bilar. 
Antalet provkörningar ökade tack vare detta vilket i sin tur ledde till ökad försäljning eftersom 
det visats att antalet provkörningar står i relation till försäljningsvolymen.  

                                                 
36 http://www.sportfack.se/08/nyhetsarkivet.php?newsid=1742 
37 Roos & Algotsson, Sponsring – ett sätt att sälja (1996) Sid. 7 
38 Ibid. Sid. 50 
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Intern marknadsföring: Genom sin sponsring kan företag tydligt visa personalen vilka 
värderingar de har. Om ett företag visar sin ståndpunkt utåt kan en positiv effekt bli att 
acceptansen för företagets värderingar ökar bland den egna personalen och framtida 
medarbetare. Ett exempel på detta var när Skandia genom att sätta sitt namn på en volleyboll- 
tävling sponsrade evenemanget, en av anledningarna var att värva nya medarbetare. 
 
Nätverksbyggande: Sponsring kan användas för att bygga nätverk som på sikt kan användas 
vid framtida samarbeten. Genom att sponsra ett evenemang har företagen möjlighet att 
komma i kontakt med evenemangets övriga sponsorer och göra affärer med dem. Ett exempel 
på detta var när Nordbanken (numera Nordea) klev in som sponsor av Ryttar-VM, där en av 
anledningarna tros vara att de ville komma i kontakt och fördjupa sina relationer till andra 
attraktiva sponsrande företag. 39  
 
Vissa företag ingår ett sponsringsavtal enbart av denna anledning. Enligt Grönkvist finns det 
ingen anledning för business-to-business-företag att göra sig kända för allmänheten genom att 
sätta upp reklamskyltar, sådana företag sponsrar endast i fall där de tror sig kunna göra en 
affärsmässig vinst.40

 

3.1.5 Syfte och utvärdering av sponsring 
Sponsringsprocessen innefattar tre faser; Planering, genomförande och uppföljning, ofta är det 
bara de första två som företagen jobbar med. Det finns olika anledningar till att uppföljningen 
faller bort. För att en utvärdering skall göra någon nytta är det viktigt att det i planeringsfasen 
av sponsorengagemanget sätts upp mätbara mål, finns det inga uppsatta mål är det svårt att 
veta om samarbetet har varit lyckat. En annan anledning till utebliven uppföljning kan vara 
projektledarens rädsla att en utvärdering skulle visa att projektet inte blev lyckat, då kan det 
kännas bättre att gå vidare utan att göra en uppföljning. Ytterligare en anledning kan vara att 
det inte har budgeterats för att göra en uppföljning och då kan det vara svårt att frigöra pengar 
till detta.41

 
Roos & Algotsson tar i deras bok ”Sponsring ett sätt att sälja” upp fem typer av önskvärda 
effekter som en sponsor är ute efter, dessa är: 
 
Exponering: Vid t.ex. lansering av en ny produkt eller byte av logotyp strävar de flesta 
företag efter att få så mycket exponering som möjligt. Exponering kan även eftersträvas som 
komplettering till övriga pågående marknadsföringsaktiviteter för att skapa en påminnande 
effekt som i sin tur kan ge en större uppmärksamhet för den traditionella reklamen. För att 
mäta resultatet tittar företagen enbart på uppnått exponeringsutrymme. 
 
Uppmärksamhet: Denna mätmetod används för att skapa ökad uppmärksamhet för ett företag 
eller en produkt/tjänst. Även här strävas det efter att intresset för företagets nya produkter, 
eller byte av dess namn/logotyp skall öka. Här mäts resultatet genom att företagen tittar på hur 
många som sett eller hört vem som sponsrar det aktuella evenemanget. Detta görs med fördel 
vid upprepade tillfällen, exempelvis före och efter en VM-turnering i fotboll. 
 
Kunskap/Kännedom: Om ett företag vill veta mer kring vad människor vet om deras 
produkter och tjänster mäter de kunskap/kännedom om företaget. I samband med sponsring är 
                                                 
39 Clark, Sponsring i mästarklass (1995) Sid. 21-25 
40 Grönkvist, Sponsring event & marketing (2000) Sid. 50 
41 Ibid. Sid. 178 
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grundläggande kännedomsvärden viktiga eftersom det ofta inte är några ytterligare budskap 
än logotypen som framförs. Det är också viktigt att över tid mäta förändringar i kännedom 
och kunskap kring företaget samt dess produkter och tjänster. 
 
Attityd/inställning: När ett företag har gett sig in i ett sponsringssamarbete kan det genom att 
göra attitydmätningar se om målgruppens inställning till dem eller deras produkter/tjänster har 
förändrats. Attitydmätningar är väldigt viktiga att studera över tid eftersom de goodwill-
effekter företag är ute efter uppkommer här. Förändringar i attityd tar ofta tid att bygga och 
det sägs att det tar tre år innan större märkbara effekter av ett sponsringssamarbete uppträder. 
 
Beteende: En fråga företagen kan ställa sig är om det sker några förändringar i målgruppens 
beteende till följd av det sponsringsengagemang de har ingått. Dessa förändringar kan bestå 
av att målgruppen tar till sig mer av företagets övriga marknadsföring, att de provar företagets 
produkter/tjänster eller att de förändrar sina konsumtionsmönster. 
 
Andra rent ekonomiska mål kan också eftersträvas, det kan exempelvis handla om försäljning 
av olika produkter under ett evenemang, här mäts t.ex. försäljningskvantiteter, företagen kan 
även titta på svarsfrekvens på eventuella rabattkuponger som skickats ut till deltagare av en 
tävling osv.42  
 
Att bevaka uppnått utrymme i pressen är det lättaste och vanligaste sättet att mäta effekten av 
sitt sponsringsarbete. Det är ofta stor mediebevakning kring evenemang som lockar till sig 
mycket publik, detta leder förmodligen till att sponsorerna kan vänta sig att exponeras 
frekvent i olika medier, exempelvis i tidningar, radio och tv. Sponsorerna vill få reda på hur 
mycket denna exponering är värd i kronor, det finns en rad olika metoder för att mäta detta. 
En metod som kan användas är Volvo-modellen, den går ut på att mäta värde av att vara med 
på en bild i en tidning i jämförelse med att köpa samma annonsplats i tidningen. Eftersom 
syftet med bilden inte är att framhäva företagets logotyp så räknas det med att värdet 
reduceras till hälften. Om annonskostnaden är 38 kr per spaltmillimeter, spaltbredden i 
tidningen är 45 mm och företagets logotyp syns i storleken 150 x 180 mm räknas värdet av 
bilden ut på följande sätt:  
(150 x (180/45) x 38) x 0.5 = 11 400 kr.43       

3.1.6 Skatteregler för sponsring 
Den bristfälliga svenska skattelagstiftningen gällande sponsring leder ofta till att tveksamheter 
uppstår angående sponsringens avdragsgillhet. Huvudregeln i inkomstskattelagens 16 kap 
säger att ”utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnad”.44 
Sponsring som syftar till att främja personliga intressen hos beslutsfattare i företag, sponsring 
där inget utbyte förväntas samt situationer där utbytet står i obalans till insatsen är inte 
avdragsgilla.45  
 
Eftersom sponsring inte uttryckligen nämns i Sveriges rikes lag kan slutsatsen dras att det är 
tillåtet att göra avdrag för:  
 

• Reklam 
• Representation 

                                                 
42 Roos & Algotsson, Sponsring – ett sätt att sälja (1996) Sid. 166-167 
43 Ibid. Sid. 171-172  
44 Gregow, Sveriges Rikes Lag (2007) 1616 i bihanget  
45 Clark, Sponsring i mästarklass (1995) Sid. 17 
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• Personalvård 
• PR 
• Marknadsföring 
• Forskning 
• Satsning med naturlig anknytning till den egna huvudsakliga verksamheten46 

 
Det viktigaste i ett sponsringsavtal är att motprestationerna står i proportion till företagens 
insats på ett rimligt sätt. Hittills har tolkningarna varit relativt generösa och ganska få 
avdragsförsök har fått nej av skattemyndigheten eller drivits vidare i olika rättsinstanser. När 
det handlar om representation finns speciella regler, här ställs starka krav på sambandet med 
verksamheten. Tidpunkt, plats och vilka gäster som bjuds in är även av stor betydelse.47

3.1.7 Att bygga och stärka varumärket genom sponsring 
I boken ”Brand leadership” presenterar Aaker sin syn på hur sponsring kan användas för att 
bygga och stärka ett företags varumärke.  
Företag kan använda sponsringen på många olika sätt när det gäller att bygga och stärka 
varumärket. Huvudmålet enligt honom är att skapa associationer och exponera varumärket. 
De övriga sätten är mobilisera organisationen, erbjuda en upplevelse, demonstrera nya 
produkter/teknologier, bli en del av ett event/kundkontakter. 48 I vår analysdel behandlas två 
av dessa delar, vi har valt att behålla övriga för att ge läsaren en insikt i ämnet. 
 

 
Figur 3: How sponsorship builds brands49

 
 
                                                 
46 Roos & Algotsson, Sponsring – ett sätt att sälja (1996) Sid. 87 
47 Grönkvist, Sponsring event & marketing (2000) Sid. 220,222 
48 Aaker, Brand Leadership, (2000) Sid. 203-204 
49 Ibid. Sid. 203 
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Mobilisera organisationen för varumärkesbyggnad (Mobilize the organisation): När det 
gäller att bygga varumärken genom sponsring har både processen och resultatet ofta en positiv 
effekt internt hos de anställda och externt mot kunderna. Sponsring kan leda till att både 
anställda och samarbetspartners känner stolthet över att bli associerad med sponsorobjektet. 
Eftersom lagidrott har ett mål och en vinnare kan det vara särskilt framgångsrikt att sponsra 
dessa för att skapa vi-känsla inom företaget. Exempelvis kan denna känsla skapas på ett 
företag som sponsrar Gefle IF fotboll, där anställda följer laget lite extra.50

 
Erbjuda en upplevelse (Provide an experience): Att som företag ta med kunderna på olika 
evenemang där de är sponsor, t.ex. en fotbollsmatch kan skapa en relation mellan kunden och 
företaget. Detta kan vara ett bra sätt att belöna betydelsefulla kunder och komma dem närmare 
i en mer avslappnad miljö. Denna typ av representation kan också skapa en känsla av 
tillhörighet gentemot företaget för dess kunder.51

 
Demonstrera nya produkter och teknologi (Demonstrate new products/technologies): Att 
skapa publicitet är det bästa sättet att introducera en ny produkt eller teknologi. Är produkten 
tillräckligt intressant och viktig för att skapa PR blir målen för varumärkesbyggnaden lättare 
att uppnå. En stor fördel för denna publicitet gentemot reklam är att den inte bara är mer 
kostnadseffektiv utan att den också är mer trovärdig. Genom sponsring kan företagen 
frambringa nyhetsvärdet av produkten för att få PR att ge resultat. Ett av många exempel på 
detta var när M & M skulle introducera en ny färg på sitt godis under New York City 
maraton, att lansera produkten i detta sammanhang var väldigt oväntat och det skapade en 
mycket hög publicitet. 52

 
Skapa varumärkesexponering (Create brand exposure): Kostnaden för sponsring kan vara 
motiverad genom den exponering av varumärket som uppnås vid evenemang av olika slag.  
Effekten kan beräknas genom att göra mätningar av kännedomen kring varumärket före och 
efter. Många exempel visar att om sponsringen följs upp av ytterligare 
marknadsföringsaktiviteter ger ökad kännedomen kring varumärket. Ett väldigt bra sätt att 
exponera varumärket är genom att ha sitt namn på en arena, tävling eller evenemang. Detta 
skapar närvaro för varumärket på ett annat sätt än vanlig sponsring. Ett exempel på detta var 
när IT företaget 3Com satte sitt namn på San Francisco 49ers och San Francisco Giants 
gemensamma hemmaarena. Detta gav stor uppmärksamhet i TV-sändningar och en 
kommentator pratade om namnändringen under fem minuter, att köpa denna annonseringstid 
hade kostat lika mycket som 3Com betalade för namnrättigheterna till arenan. En annan fördel 
de fick var att företagsnamnet nämndes varje gång något av dessa lag spelade hemmamatch. 
53

 
Skapa varumärkesassociationer (Develop brand associations): En viktig anledning för ett 
företag till att ingå i ett sponsringssamarbete är att skapa associationer hos den utvalda 
målgruppen. Aaker tar upp fem olika typer av associationer som ett företag genom sponsring 
kan skapa och använda sig av för att stärka sitt varumärke. Den första associationen är av 
funktionell karaktär, exempelvis associeras en fotbollsmatch med saker som handlar om 
fotboll. De övriga fyra är av organisatorisk karaktär och är svåra att uppnå. Den första 
associationen av de fyra organisatoriska handlar om att vara marknadsledande, ett företag kan 
använda sin sponsring för att skapa trovärdighet. Många företag hävdar att de är 
                                                 
50 Aaker, Brand Leadership (2000) Sid. 204-205 
51 Ibid. Sid. 205 
52 Ibid. Sid. 205-206 
53 Ibid. Sid. 206-207 
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marknadsledande inom sin kategori, detta betyder ofta att de är innovativa, framgångsrika och 
pålitliga, men dessa påståenden är svåra att framföra på ett trovärdigt sätt. Den andra 
associationen företagen vill komma åt är att uppfattas som globala, om en sponsor associeras 
med ett globalt evenemang som fotbolls-VM eller OS skapas denna associering. Den tredje 
associationen gäller att agera lokalt, att sponsra lokalt är ett bra redskap för att skapa en 
relation till samhället företaget verkar i. Undersökningar har visat att företag som sponsrar 
lokalt uppskattas i högre grad av den lokala befolkningen jämfört med företag som sponsrar 
nationella evenemang. Den fjärde associationen handlar om socialt engagemang, genom att 
sponsra visar företag att det inte bara handlar om att producera och sälja så många produkter 
som möjligt. På detta sätt visar företagen att de tar ett socialt ansvar vilket i sin tur kan leda 
till ökad försäljning.54

 
Bli en del av ett event/kundkontakter (Become part of an event/customer bond): För i 
stort sett alla sponsrade lag och evenemang finns det en del människor som är väldigt 
involverade på många sätt och har stor kunskap om aktiviteten. Laget eller evenemanget kan 
vara en oerhört stor del av dessa människors liv, ett sätt att uttrycka sin identitet. Att 
exempelvis inneha säsongsbiljetter till ett fotbollslag eller delta i Vasaloppet förstärker bandet 
till evenemanget. En undersökning har visat att över 95 % av Amerikanerna och 90 % av 
folket i Storbritannien anser att Olympiska spelen är en källa till nationell stolthet, denna 
känslomässiga inställning kan vara en viktig del i att skapa ett band mellan människor och det 
sponsrade evenemanget. Om en sponsor kan bli en del av denna känslomässiga samhörighet 
och om det finns någon anknytningseffekt vilket gör att varumärket blir en del av 
involveringen i stället för att bara vara associerad till evenemanget kan det leda till stor 
payoff. För att få till denna anknytningseffekt krävs att tre faktorer är uppfyllda. För det första 
behöver varumärket vara starkt förknippat med laget eller evenemanget under lång tid. För det 
andra krävs att aktiviteten utgör en stor del av människors liv, inte att de går på en ointressant 
konsert bara för att de har tid över. Det finns personer vars liv kretsar kring exempelvis ett 
fotbollslags spelschema, människor som alltså inte besöker en fotbollsmatch bara för att den 
ligger rätt i tiden. För det tredje kan denna anknytningseffekt stärkas genom att en känsla av 
risktagande finns när ett företag åtar sig ett sponsringsuppdrag. Ett exempel på detta var när 
Barclay’s Bank klev in som sponsor för engelsk fotboll när Canon avslutade samarbetet, de 
ansågs ta en risk i och med den huliganism som engelsk fotboll hade fått uppleva. Barclays 
hjälpte till att återupprätta ligans image, vilket gjorde sponsringssamarbetet väldigt lyckat.55  
 

3.2 Kundrelationer 
I denna del tar vi upp relevant teori kring kundrelationer. I början beskriver vi olika steg för 
lyckade kundrelationer; att skapa, utveckla och vårda kundrelationer sedan följer Lars-
Torsten Erikssons modell över kundkarriären.  
 

3.2.1 Att skapa kundrelationer 
En bra kundrelation kännetecknas av ett utbyte av resurser, dessa består av känslor, kunskap 
och handlingar. Omfattningen av detta utbyte är vad som skiljer olika typer av relationer åt. 
Relationer skapas genom att träffa överenskommelser, det kan exempelvis handla om att hälsa 
på affärsbiträdet i klädbutiken eller via mer formella avtal som Gefle IF fotbolls sponsoravtal.  
 

                                                 
54 Aaker, Brand Leadership, (2000) Sid. 208-217 
55 Ibid. Sid. 217-218 
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Genom att inleda en relation begränsar kunden sina valmöjligheter men får i sin tur säkerhet 
och kontroll vilket reducerar risken för kunden. För att en kundrelation skall uppstå krävs 
någon form av information, denna information måste väcka intresse hos potentiella kunder 
och det är viktigt att den som sänder informationen uppfattas som trovärdig, något som ett 
starkt varumärke kan hjälpa till med.  
 
En förutsättning för att skapa en kundrelation är att organisationen/företaget lyckas fånga en 
del av kundens hjärta och medvetande. För att ett företag ska försöka få till en relation krävs 
att det förväntade värdet av relationen åtminstone står i proportion till insatsen som krävs.  
Potentiella kunder behöver kontinuerligt bli påminda om företaget och vad det har att erbjuda 
för att de ska finnas med som ett alternativ när en kund planerar en affär av olika slag. Att 
identifiera lämpliga grupper för framtida samarbeten är en viktig del i att skapa givande 
relationer.  
 
En annan viktig del i att skapa nya relationer är att företaget på ett bra sätt kan presentera och 
informera om sitt erbjudande för att upplysa potentiella kunder om de värdeskapande 
möjligheter som erbjuds. Ytterligare en viktig sak att tänka på för företag som vill skapa en ny 
relation är hur det ska få en potentiell kund att våga sig in ett samarbete, eftersom de ofta 
kräver omfattande investeringar. Därför är det viktigt att bedöma från fall till fall vad som 
krävs för att en potentiell kund ska inleda en relation med företaget.  
 
De första mötena med potentiella kunder är väldigt viktiga för hur relationen kommer att 
utvecklas. Det gäller för företaget att få kunden att känna en positiv inställning till företaget 
och det samarbete som erbjuds. Kunden bör även informeras om olika sätt för relationen att 
utvecklas och förbättras.56      

3.2.2 Att utveckla och vårda kundrelationer 
Lyckas företaget fördjupa sina kundrelationer kan det leda till att relationsvärdet ökar vilket 
ger ett mervärde för båda parter. När en relation är skapad är arbetet långt ifrån klart, det 
krävs att företaget lägger ner mer resurser på utvecklingen av relationen än vid skapandet av 
den. Efter att företaget har etablerat en relation kan de börja jobbet med att utveckla och höja 
dess värde. Långa relationer är oftast av större värde än korta, varaktigheten påverkas av 
relationens styrka. 57        
 
Enligt Lars Torsten Eriksson utgår relationsmarknadsföring från att det inte föreligger någon 
egentlig affär om kunden inte återvänder för ett återköp. Företaget har som mål att deras 
erbjudanden ska vara så pass konkurrenskraftiga att en fortsatt efterfrågan för produkten eller 
tjänsten skapas hos kunden. Det är viktigt att kontakten i köp- eller servicetillfället görs på ett 
sätt som kunden uppskattar. Lyckas företaget med detta och kunden känner sig nöjd kan det 
leda till att kunden gör sina inköp hos företaget istället för att handla av konkurrenterna. En 
nöjd kund rekommenderar troligen företaget och dess erbjudanden för vänner och bekanta, det 
är även troligt att den köper produkter ur övriga delar av företagets sortiment.  
Har företaget lyckats vårda relationen på ett bra sätt kan det även leda till en större tolerans 
vid oförutsedda händelser, dessutom blir kostnaden mindre att hålla dessa kunder informerade 
eftersom de ofta vet var de kan hitta information om företaget.  
 

                                                 
56 Storbacka, CRM Customer relationship management, (2000) Sid. 98-107 
57 Ibid. Sid. 111 
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Företag bör sträva efter att kommunikationen och dess innehåll anpassas efter vad kunden 
värdesätter. Målet med detta är att informationen når rätt kund vid rätt tillfälle i relationen. 
För att lyckas med detta är det viktigt att företagen lyssnar till kunderna så att både 
kommunikationens innehåll och intensiteten i kontakterna anpassas efter hur kunden vill ha 
det. Det skall alltså vara lätt för kunden att kunna ge återkoppling och förslag för att utveckla 
relationen ytterligare.58

 
Även i en utvecklad kundrelation är det viktigt att erbjuda nya möjligheter även om kunderna 
inte skulle fråga efter det. En utmaning för företag och organisationer är att förklara 
fördelarna med de nya möjligheterna för kunderna eftersom de många gånger är skeptiska, 
även om det i slutändan skulle visa sig vara förändringar som leder till något positivt.59 
”Morgondagens behov är ofta viktigare än dagens.” Ett företag som värnar om sina kunder ser 
inte enbart till vilka behov och värderingar de har idag, utan intresserar sig även för kundernas 
framtida behov. Lyckas företaget med att få kunden att se fördelarna med detta kan det leda 
till att en långsiktig relation skapas.60

 
Ett vanligt sätt att jobba när det gäller att vårda kundrelationer är att dela kunderna i olika 
kategorier beroende på hur stora intäkter de generar till företaget. Som vi tidigare har nämnt 
arbetar även Gefle IF fotboll utifrån denna modell. En indelning många företag använder sig 
av är guld-, silver- och bronsnivå där de lägger ned mest tid på att vårda och sköta relationen 
med kunderna i guldnivån.  
Företag kan även använda sig av olika former av specialerbjudanden för att vårda sina 
kundrelationer, detta kan exempelvis vara att de bjuder in till träffar av olika slag, men även 
att de informerar och bjuder in större kunder till reautförsäljningar före allmänheten.61

 

3.2.3 Kundkarriären 
I boken ”Kundkarriären- tillväxt genom IT baserade kundrelationer” tar Lars Torsten 
Eriksson upp en modell över lojaliteten i en kundrelation, denna kallar han för kundkarriären. 
Den har till syfte att skapa, vårda och utveckla relationen mot kunden, modellen följer 
relationens utveckling från prospekt till partner. Genom att dela in kunderna i olika nivåer kan 
företagen se vart kunderna befinner sig och på så sätt fördjupa relationen.62  
 
Modellen består av följande nivåer: prospekt, provköpare, återköpare, klient, supporter samt 
partner: 
 

                                                 
58 Blomqvist, Det kundnära företaget, (1999) Sid. 29-30 
59Blomqvist, Det kundnära företaget, (1999) Sid.. 53-54  
60 Ibid. Sid. 92 
61 Eriksson, Kundkarriären tillväxt genom IT- baserade kundrelationer, Sid. 60-62 
62 Ibid. Sid. 34 
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Figur 4: Kundkarriären63

 
Prospekt: Här menas potentiella kunder vars behov kan tillfredställas av det aktuella 
företagets erbjudanden och produkter. För att ingå i denna nivå krävs dels att kunden har 
resurser för att ta del av produkten/tjänsten som erbjuds samt att det finns ett behov. Ett annat 
sätt benämna denna nivå är ”leads” – ledtrådar till nya kunder. 
 
Provköpare: Vanligtvis en kund som tar del av ett specifikt erbjudande för att sedan mycket 
noga utvärdera relationen för att bilda sig en uppfattning om företagets produkt, bemötande, 
service och övriga faktorer uppfyller de ställda förväntningarna. Känner kunden sig nöjd med 
erbjudandet kan detta leda till att den återkommer.    
 
Återköpare: En kund som har fått upp ögonen för produkten men inte skapat någon relation 
eller lojalitetskänsla mot ett specifikt företag. En återköpare köper produkten igen men kan 
byta varumärke. Det kan exempelvis handla om en kund som köper en bil, första gången 
köper han en Saab för att nästa gång byta varumärke och köpa en Volvo. Kunden ser alltså 
enbart företagen som en leverantör bland många andra.  
 
Klient: Är en kund som vanligtvis köper sin produkt från samma ställe, företaget har alltså 
stor andel av kundens inköp av den aktuella produkten. Vid den här nivån ser alltså kunden 
företaget som sin leverantör. Det kan exempelvis handla om att kunden köper de flesta av sina 
livsmedelsprodukter i samma affär. Här börjar kunden känna större lojalitet gentemot 
företaget och en djupare relation har uppnåtts. Klienten rekommenderar gärna företaget om 
någon frågar.    
 
Supporter: Här köper kunden inte enbart den aktuella produkten från företaget utan påverkar 
också andra aktivt att göra detta. En supporter känner en stark identifikation med produkten 
eller företaget och gör nästan alltid sina inköp hos företaget. Här känner kunden ett starkt 
engagemang gentemot företaget, ett exempel på detta är bilägare som ofta känner ett starkt 
förtroende och är lojala mot varumärket.   
 
Partner: Är en kund som har ett uttalat och ständigt pågående samarbete med företaget. 
Relationen ses av båda parter som en möjlighet att utvecklas gemensamt.64

                                                 
63 Eriksson, Kundkarriären tillväxt genom IT- baserade kundrelationer, Sid. 60 
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Det finns en rad olika modeller att använda när ämnet kundrelationer ska analyseras och 
tydliggöras.  En av de modeller som vi tittade på och funderade över var Bill Donaldsons och 
Tom O’Toole modell som vi fann i boken Strategic Market Relationships. Där författarna 
delar in kundrelationer i följande steg:  
 
Nära relation: I en sådan relation samarbetar båda parter för att gemensamt skapa fördelar, 
denna relation kännetecknas av öppenhet i kommunikation samt förtroende och strategiskt 
samarbete. 
 
Återkommande relation: Är en variant av en nära relation fast samarbete är inte lika starkt 
och förtroendet och öppenheten är inte lika stor och utvecklad. 
 
Dominant partner relation: Uppstår ofta när den ena parten är mycket större än den andra, 
detta leder ofta till att den dominerande parten bestämmer villkoren vilket kan göra det svårt 
att skapa en bra och utvecklande relation för bägge parter. 
 
Diskret relation: Det är den lägsta formen av relation med lågt förtroende för varandra och 
knappt några band alls mellan parterna.65

 
Vi tittade även på Ford, Gadde, Håkanson och Snehotas modell i boken Managing Business 
Relationships. Den modellen består av följande steg för kundrelationer:  
 
För-relations stadiet: Detta är det första steget i relationsutvecklingen, parterna känner sig 
för och denna fas kännetecknas av stor osäkerhet. 
 
Forsknings stadiet: I detta stadium börjar parterna att undersöka möjligheterna till ett 
gemensamt samarbete under mer formella former. 
 
Utvecklings stadiet: Nu har relationen utvecklats och ett förtroende har skapats, parterna 
göra de flesta affärer inom området med varandra.  
 
Stabillitets stadiet: Relationen har utvecklats så mycket att det har blivit en rutin att göra 
affärer med varandra.66

 
Anledningen till att vi valde att använda kundkarriären var att vi ser Gefle IF fotbolls 
sponsorer som kunder till föreningen. Detta grundar vi på att företagen själva plockar ihop ett 
eget paket ur föreningens partnerbroschyr, de köper alltså en produkt av Gefle IF fotboll. Vi 
får även stöd i detta resonemang av Magnus Lindmark, han menar att det är viktigt att bygga 
upp en affärsmässig relation till sponsorerna som förhoppningsvis i slutändan leder till en 
form av partnerskap. Som vi nämnde tidigare anser han att ordet sponsor är ett förlegat 
begrepp som han helst inte använder, han ser de hellre som kunder. Anledningen till att vi 
valde denna modell framför de andra två var att vi tyckte den passade bäst in i vår 
undersökning samt att relationens utveckling kan följas på ett mycket tydligt och enkelt sätt 
 
 
 
                                                                                                                                                         
64 Eriksson, Kundkarriären tillväxt genom IT- baserade kundrelationer, Sid. 34-36 
65 Donaldson & O´Toole, Strategic market relationships, (2007) Sid. 61-63 
66 Ford, Managing business relationships, (2003) Sid 
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4. Empiri 
I detta kapitel redovisar vi resultatet av intervjun med Gefle IF fotbolls marknadschef samt 
resultaten av våra intervjuer med respektive företagspartners sponsoransvarige.  
 

4.1 Gefle IF fotboll 
Gefle IF är Sveriges äldsta flersektionsförening, den bildades 1882 och firar alltså år 2007 sitt 
125-års jubileum. Föreningen är uppdelad i flera sektioner där en del är Gefle IF fotboll vars 
herrlag sedan tre säsonger tillbaka spelar i den högsta serien i Sverige, Allsvenskan. Övriga 
delar är Gefle IF friidrott som genom åren har haft stora framgångar med mängder ar SM-guld 
på både dam och herrsidan samt Helges fritidsgård som hjälper till att ta hand om och 
sysselsätter Gävles ungdomar på deras fritid.67 Gefle IF fotboll fick in ungefär 7,2 miljoner 
kronor i sponsringspengar den gångna säsongen, sen tillkommer ungefär lika mycket från 
Svenska fotbollsförbundet för tv-avtal osv. Totalt utgör dessa intäkter lite drygt 50 % av Gefle 
IF fotbolls totala omsättning så det är en oerhört viktig del.68 Vi har intervjuat Magnus 
Lindmark som sedan februari 2006 är marknadschef på Gefle IF fotboll, på marknads-
avdelningen jobbar även Therese Lenholm.  

4.1.1 Sponsorkonceptet och de olika partnernivåerna69

Gefle IF fotbolls sponsorkoncept bygger på att erbjuda de företag som vill vara med och 
sponsra olika typer av produkter och lösningar för att skapa en positiv kommunikation för 
företagen. Sponsorerna väljer ut ett eget ”paket” av produkter och lösningar som passar bäst 
för företaget och dess ändamål med sponsringen, sedan räknas värdet av de olika produkterna 
ihop och utifrån detta blir företagen indelade i olika partnernivåer. Gefle IF fotboll har alltså 
inga färdiga sponsorpaket men de försöker alltid hjälpa företagen att hitta produkter som 
uppfyller deras önskemål.  
Ett exempel på en produkt som erbjuds är matchvärdskap, vilket är en oerhört bra kanal att 
använda vid lansering av en ny konsumentprodukt, företaget når i vissa fall ut till 7 000 
personer som frivilligt har sökt sig till arenan på en samma gång och liknande uppmärksamhet 
är väldigt svår att finna. Exempel andra produkter är annonsering i matchblad och högtalare, 
arenareklam samt att sponsra med matchbollar. Gefle IF fotboll har sex olika partnernivåer: 
huvudpartner, guldpartner, silverpartner, bronspartner, företagspartner samt 1882-klubben. 
Indelningen i dessa nivåer görs alltså utifrån hur mycket pengar som satsats, respektive 
partnernivå ger olika mycket tillbaka. Skillnaden mellan exempelvis företagspartner och 
bronspartner består alltså inte enbart i att företagen får mer tillbaka av Gefle IF fotboll, de får 
dessutom mer produkter eftersom det är det sammanlagda värdet av dessa som bestämmer 
partnernivå. 

4.1.2 Arbetet med sponsring70

Magnus berättade att Gefle IF fotboll under åren i allsvenskan har försökt att bli mer 
affärsinriktade. Deras ambition är att träffa alla sponsrande företag personligen, detta lyckas 
inte till 100 % men det beror också många gånger på företagen som köper samma produkt år 
efter år och vet vad de vill ha. Målet är att företagen ska se sponsringen av Gefle IF fotboll 
som en kommunikationskanal. På samma sätt som tv, tidningar och radio används vid t.ex. 

                                                 
67 www.gefleif.se 
68 Intervju med Magnus Lindmark, Marknadschef för Gefle IF fotboll, 2007-11-15 
69Ibid. 
70 Ibid. 
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lansering av en ny produkt ska företagen kunna använda sig av Gefle IF fotboll när de vill 
marknadsföra sig. Magnus vill att sponsringen ska ses som en del av övrig marknadsföring. 
 
När det gäller att hitta nya sponsorer är det i de allra flesta fall är det Magnus eller Therese 
som tar kontakt med företagen. De använder sig även av en tjänst på Internet där de kan se 
alla aktiebolag och söka efter företag som går med vinst. Ett annat sätt att komma i kontakt 
med nya sponsorer är att medverka på evenemang av olika slag som arrangeras av de redan 
existerande sponsorerna och på så sätt ta del av deras nätverk och komma i kontakt med nya 
sponsorer. Det finns även en marknadskommitté bestående av eldsjälar som brinner för Gefle 
IF fotboll och arbetar ideellt med att leta nya sponsorer. Magnus berättade om ett tillfälle när 
han blev kontaktad av ett företag som tyckte att Gefle IF fotboll gjorde ett bra jobb, de ville 
sponsra med 100 000kr och undrade om detta ledde till att de blev guldsponsor. Detta ledde 
till att ett möte bokades in och Magnus hjälpte företaget att välja ut lämpliga produkter för 
företaget. 
 
En viktig sak att tänka på när ett sponsoravtal ska ingås är att företaget ska passa ihop med 
klubbens och supportrarnas värderingar. För att veta hur väl ett företag passar som sponsor 
gäller det att känna till vilka som stöttar laget, går på matcher, besöker hemsidan osv. I 
dagsläget har Gefle IF fotboll inte så stor kännedom om detta men det är något de jobbar med 
och det blir bättre och bättre för varje år. Magnus menar att om de vet mer om vilka som på 
olika sätt följer Gefle IF fotboll underlättar det vid skapandet av nya sponsringssamarbeten 
eftersom företagen ser vilken målgruppen är och om den är rätt för dem och deras 
verksamhet. Det finns en policy inom föreningen som jobbar emot droger, tobak, alkohol och 
spel och om ett företag skulle strida mot denna skulle de inte accepteras som sponsor, detta 
dels p.g.a. policyn men även för att tvivelaktiga företag kan skrämma bort etablerade 
sponsorer. Gefle IF fotboll har hittills inte fått några förfrågningar om sponsringssamarbeten 
från några ”skumma” företag och har således inte behövt tacka nej till ett samarbete med 
något företag. En del av de större sponsorerna har klausuler inskrivna i sponsringsavtalen för 
att skydda sig mot eventuella skandaler, exempelvis dopningsavslöjanden och andra händelser 
som ger dålig publicitet. Sådana klausuler förekommer i regel inte bland de mindre 
sponsorerna men Gefle IF fotboll skulle givetvis inte tvinga kvar någon sponsor i ett 
samarbete om de skulle känna sig obekväma av någon anledning. Motsvarande klausul från 
Gefle IF fotbolls sida gentemot företagen förekommer inte. En händelse som våren 2007 
skapade lite uppståndelse var när Yannick Bapupa, en spelare i Gefle IF fotboll anklagades 
för att ha misshandlat sin fru. Detta skapade en del oro bland några av föreningens sponsorer, 
men i och med hur de skötte de hela ledde det inte till några avbrutna sponsoravtal.  
 
Som det ser ut idag skriver Gefle IF fotboll ettåriga sponsoravtal med de flesta sponsorer. 
Men Magnus hoppas att det affärsmässiga och den mer långsiktiga planeringen ska leda till 
längre avtal. De känner i och med att klubben börjar stabilisera sig i allsvenskan att det blir 
lättare att bygga verksamheten på längre sikt och förhoppningen är att längre avtal ska kunna 
skrivas så att mer energi kan läggas på att hitta nya sponsorer. 
 
Gävle är en av få städer där lag i både fotboll och ishockey finns representerade i den högsta 
serien, detta leder till hård konkurrens om sponsorerna för Gefle IF fotboll. Det är inte särskilt 
vanligt att en sponsor helt hoppar av att sponsra men däremot kan det vara svårt att mobilisera 
kraft och pengar från företagen på grund av konkurrenssituationen. Det har bara hänt en gång 
att ett företag uttryckligen har sagt att de ville avsluta sponsringssamarbetet med Gefle IF 
fotboll för att i stället sponsra Brynäs IF hockey, anledningen till detta var att de skulle köpa 
en loge i Brynäs IF hemmahall, Läkerol arena. Som det ser ut nu erbjuder Brynäs IF ett större 
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evenemang före, under och efter matchen men i och med den nya arenan som Gefle IF fotboll 
och Gävle kommun har som ambition att börja bygga hösten 2008 tror Magnus att de kommer 
att kunna konkurrera på jämnare villkor.  
Magnus känner att eftersom Gefle IF fotboll är på god väg att etablera sig i allsvenskan blir 
det hela tiden lättare att få till en kontakt med företagen eftersom uppmärksamheten som 
Gefle IF fotboll får har skapat en kännedom om föreningen och vad den står för. Framförallt 
är det idag mycket enklare att komma i kontakt med stora företag. Det gäller för Gefle IF 
fotboll att förvalta de möjligheter som uppstår och visa de fördelar som finns med att synas 
och förknippas med Gefle IF fotboll. 

4.1.3 Relationen till sponsorer71  
I takt med att Gefle IF fotboll skapar en relation till företagen och får en inblick i hur de ser på 
sin marknadsföring kan de vara med och försöka styra in dem på produkter som uppfyller 
deras förväntningar och behov. Det finns större risker förknippade med att marknadsföra sig 
via en förening än genom traditionell marknadsföring, detta eftersom företagen inte kan 
påverka det som händer i en förening på samma sätt som i det egna företaget. Det gäller för 
Gefle IF fotboll att bygga upp ett förtroende hos företagen så att de känner sig trygga i sitt 
sponsringssamarbete. 
 
I regel träffar Gefle IF fotboll de flesta av sina sponsorer inför varje ny säsong samt vid de 
olika sponsoraktiviteter som arrangeras löpande under säsongen, de träffas även under mer 
informella former till exempel under matcherna. Magnus känner att han vill ha mer tid för att 
bättre kunna hålla kontakten även under säsongen. Därför kan det bli aktuellt med någon form 
av månadsbrev som berättar om marknadsavdelningens arbete samt tränarkommentarer om 
matcher osv. för att på så vis stärka relationen, detta tror Magnus skulle vara väldigt 
uppskattat. En del av sponsorerna har de aldrig träffat personligen för ett sponsringsmöte, 
kontakten har skett via telefon men i dessa fall är det något företagen har valt själva eftersom 
de redan vet vad de vill ha och känner att de inte behöver lägga ner energi på dem. 
 
För att utveckla och vårda relationen med de befintliga sponsorerna finns det en 
aktivitetskalender med olika arrangemang inplanerade under året, exempel på detta är en kick-
off som sker innan säsongen samt en avslutning efter säsongen. Ett annat sätt som Magnus 
anser skapar lojala sponsorer är att Gefle IF fotboll gör sunda investeringar, detta ger en 
respekt hos företagen som är viktig för att en god relation skall uppstå. Gefle IF fotboll 
anordnar även aktiviteter utanför fotbollen där föreningen kan tjäna en extra slant, till nästa år 
planerar de en resa till Scandinavian masters, detta är en aktivitet som alla intresserade 
sponsorer kan följa med på samt ett bra sätt för företagen att knyta kontakter.      
 
För att få existerande sponsorer att lägga en större del av deras marknadsföringsbudget på 
Gefle IF fotboll anser Magnus att det är viktigt att sponsringssamarbetet blir mer 
affärsmässigt och inte handlar om att skänka pengar. Här tror Magnus att systemet med att 
företagen själva väljer ut de produkter de vill ha i sitt ”paket” är en bra åtgärd. Genom att 
hjälpa företagen att hitta passande produkter visar Gefle IF fotboll att de inte enbart är ute 
efter att tjäna pengar utan att ett mervärde ska skapas även för sponsorn. Tack vare att de 
använder sig av denna modell slipper företagen färdiga paket där de får produkter som de 
egentligen inte vill ha på köpet och relationen till företagen stärks. En intressant sak som 
Magnus tog upp var att företagen kan använda sig av olika budskap under olika delar av året, 

                                                 
71 Intervju med Magnus Lindmark, Marknadschef för Gefle IF fotboll, 2007-11-15 
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detta är något många företag inte tänker på och det är just denna form av aktivt 
sponsorengagemang som företagen uppskattar och som Gefle IF fotboll söker.  
 
Utvärderingen av sponsorsamarbetena sker främst efter säsongen, här menar Magnus att det är 
viktigt att vara lyhörd för företagens synpunkter och önskemål. Det är viktigt att denna 
utvärdering sker så nära inpå säsongsavslutningen som möjligt för att resultat av den ska bli 
bästa möjliga, väntar Gefle IF fotboll för länge är det lätt att synpunkter och åsikter glöms 
bort. En sammanfattning görs av det gångna året och vad sponsorn har fått ut av samarbetet. 
Den typ av sponsring som får snabbast utvärdering är de företag som har varit matchvärdar, 
här sker i regel en uppföljning redan en eller ett par dagar efter matchdagen. Många gånger 
kan sponsorn vara nöjd med sitt engagemang men det kan bero på att laget har presterat bra 
snarare än att reklamskylten har haft en bra placering. Anledningen till att Gefle IF fotboll vill 
träffa sina sponsorer personligen är just ur utvärderingssynpunkt samt att skapa en personlig 
relation.  
 
Enligt Magnus har föreningen många starka relationer till sina sponsorer, vilket är något som 
skapar ett mervärde för både Gefle IF fotboll och de företag som sponsrar. Många företag, 
men även privatpersoner rekommenderar andra företag att kliva in i ett sponsringssamarbete 
med föreningen.    

 

4.2 Ahlsell 
Ahlsell erbjuder professionella användare varor och kringtjänster inom produktområdena 
VVS, el, verktyg & maskiner, bygg och kyl. De har ca 5 500 anställa varav ca 2 800 av dessa 
finns i Sverige. Ahlsell har sin verksamhet över hela Sverige och finns även representerade i 
övriga Norden, Baltikum och Ryssland. De har centrallager i Sverige, Finland och Norge som 
hanterar stora mängder varor, centrallagret i Hallsberg är ett av de största i Europa.72 Vi har 
intervjuat Jan Österberg som är distriktschef för Ahlsell i Gävleborg samt ansvarig för 
sponsring. 

4.2.1 Arbetet med sponsring73

Om Ahlsell sponsrar något så vill de ha ut något av det. Det kan vara att göra någon form av 
kund- eller leverantörsaktivitet tillsammans med sponsringen. Om de t.ex. sponsrar Brynäs IF 
fotboll med matchboll vill de i stället för att få bollen hellre hyra planen och göra någon 
aktivitet med kunder och leverantörer med mat osv. Det handlar om ett givande och tagande. 
Det enda ”stora Ahlsell” sponsrar är trav, numera är det Erik Adielsson, tidigare var det Stig-
H Johansson. Annars är de sparsamma eftersom de vänder sig mot en begränsad 
kundkategori, de har ett fåtal kunder på varje ort. Jan berättade att Ahlsell inte använder sig av 
så mycket sponsring, att sponsra genom att sätta upp skyltar och banderoller vill de egentligen 
inte, Ahlsell är mer ute efter att få till någon form av aktivitet genom sponsringen. Eftersom 
de inte säljer sina produkter till privatpersoner vill de därför inte synas så mycket, sätter de 
upp en Ahlsell banderoll så kommer det så många andra som också vill bli sponsrade och det 
är en sponsring Ahlsell inte har nytta av enligt Jan, denna typ av sponsring blir mer av en 
belastning.  
 

                                                 
72 www.ahlsell.se 
73 Intervju med Jan Österberg, distriktschef för Gävleborg och sponsoransvarig på Ahlsell i Gävle 2007-11-23 
 

 - 30 -



Lokalt tar Ahlsell sällan själv kontakt med olika sponsorobjekt, de blir i regel själva 
kontaktade från alla möjliga håll. Det är väldigt många som hör av sig och vill bli sponsrade, 
det kan exempelvis vara skolor som vill bli ha cykelhjälmar, denna typ av förfrågningar är en 
trend som Jan ser för tillfället. Det kan även vara cancerforskning och många andra saker, 
framförallt barnrelaterade. Sen är det många idrottsföreningar av olika slag som hör av sig 
angående sponsringssamarbeten. 
 
Lokalt har Ahlsell ingen budget för sponsring men det pratades om en sådan förra året 
eftersom Jan ville veta hur mycket de gör av med. Men de kom fram till att det inte behövdes 
eftersom det ligger ganska konstant varje år och all sponsring är kundnytta. Det görs ingen 
formell utvärderingen av sponsringssamarbetena, utvärderingen sker genom att de tittar på 
orderingången efter en aktivitet med kunder. Jan anser att Ahlsell i framtiden borde bli bättre 
på att göra uppföljning så de mer exakt vet vad de får ut. 
 
I dagsläget består Ahlsells sponsring av Gefle IF fotboll av att de har fyra seriebiljetter per 
match, de har ingen skylt eftersom deras syfte inte är att synas på det sättet. De köper även 
extrabiljetter när de gör aktiviteter av olika slag med kunder och leverantörer. I dagsläget 
skriver de ettårsavtal med Gefle IF fotboll.  
Ahlsell sponsrar även Brynäs IF hockey, sen sponsras också mindre föreningar småklubbar 
men då handlar det inte om några större summor. Sen sponsrar de även om det finns någon 
kundnytta, om en arbetsledare i Hudiksvall är engagerad i fotbollen kan Ahlsell vara med och 
sponsra den aktuella föreningen. 

4.2.2 Sponsringens syfte74  
Enligt Jan finns det många olika syften med sponsring, det kan exempelvis handla om att 
stärka ett varumärke, skapa ett intresse kring varumärket vid en nyetablering men deras 
huvudsyfte är framförallt att skapa och fördjupa relationen till kunder och leverantörer via 
representation. ”Ahlsell gör det enklare att vara proffs” är hur de vill bli uppfattade. De jobbar 
alltid långsiktigt mot kunder, inte ett år utan snarare tio år eller mer. Eftersom de säljer till 
proffs vill de uppfattas som proffsiga, Jan tror att sponsringen kan vara med och uppfylla 
detta samt stärka varumärket genom att använda sig av föreningar och evenemang som också 
uppfattas som seriösa och tillförlitliga. Det gäller alltså att sponsra ”rätt”, annars kan det ge ett 
dåligt rykte. 
 
Ahlsells sponsring är uppbyggd på representation av olika slag, det kan vara både heldagar 
och halvdagar. En sådan dag kan bestå av att de tar med kunder på en fotbollsmatch eller 
hockeymatch samt olika kringaktiviteter som minimässa, lunch, information från företaget, 
egen match, middag och slutligen titta på matchen. En fördel för Ahlsell är att de har många 
leverantörer, omkring tio stycken kan blandas in vid en sån här aktivitet där Ahlsell betalar 
hälften och övriga hälften. Sen bjuder de in gemensamma kunder, dessa dagar brukar vara 
väldigt uppskattade. Eftersom Ahlsell ska etablera sig i Sandviken anser Jan att sponsring av 
Sandvikens AIK bandy kan vara ett bra sätt att knyta åt sig nya kunder, detta tror han ger en 
känsla av att de är tunga inom sitt område vilket förhoppningsvis ska skapa nya relationer, 
kontakter och nya kunder.  
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4.2.3 Relationen till Gefle IF fotboll75  
Ahlsell har funnits med som sponsor av Gefle IF fotboll sedan laget gick upp i allsvenskan, 
anledningen till att de har valt att sponsra föreningen är till viss del ett eget fotbollsintresse. 
Sedan anser Jan att Gefle IF fotboll har jobbat långsiktigt på ett bra sätt och inte slagit på med 
för stora investeringar och kostnader. Han menar att Gefle IF fotboll gör ett bra jobb utifrån 
de resurser de förfogar över både vad det gäller spelarmaterial samt ekonomiska 
förutsättningar. Han berättade att han får lite av en Åshöjdens BK känsla över Gefle IF 
fotboll. 
 
I stort sett är Ahlsell nöjda med sitt samarbete med Gefle IF fotboll men en sak de behöver 
jobba med är det praktiska runtomkring matcherna, framförallt med maten. Om Ahlsell tar 
med kunder på en fotbollsmatch är det väldigt viktigt att allt flyter på för att få ett bra 
helhetsintryck av arrangemanget. Fungerar allt runtomkring blir kunderna nöjda, sen hur 
matchen slutar spelar ofta ingen större roll. ”Man får göra maten efter vad det är, klarar man 
inte varm mat så har man kall mat.” 
Jan känner att de får valuta för de pengar Ahlsell satsar i Gefle IF fotboll eftersom det är inte 
så dyrt. Efter det Gefle IF fotboll kan erbjuda anser han att de gör ett bra jobb, det är svårt att 
göra något extra med de faciliteter som arenan i dagsläget har.  
 
I första hand ser Jan inte sponsringen av Gefle IF fotboll som ett sätt att knyta kontakter med 
andra företag, många föreningar använder sig av detta som ett argument för att locka till sig 
sponsorer. Men i Ahlsells fall är det ingen fördel på det viset, de är redan etablerade och det 
hinns helt enkelt inte med. Ahlsell koncentrerar sig mer på de kunder som de redan har, mer 
direkt riktat mot det specifika företaget för att fördjupa relationen till dessa. För nya företag 
som inte är särskilt etablerade anser Jan att detta kan vara väldigt värdefullt för att skapa ett 
nätverk av samarbetspartners och kunder. 
 
För att Ahlsell ska satsa mer pengar och på så vis avancera i Gefle IF fotbolls sponsortrappa 
krävs att samarbetet blir givande för båda parter. Jan anser att spelarna kommer för lätt undan, 
de gör sina träningar och spelar sina matcher sen är det ofta inte så mycket mer. Här finns en 
stor outnyttjad resurs som föreningen borde använda för att öka sina sponsorintäkter. Något 
som kanske skulle få Ahlsell att sponsra mer vore om spelarna var mer involverade i olika 
sponsringsaktiviteter och sponsormöten med föreningens sponsorer. Ett exempel som Jan 
nämnde var att vid en sponsorgolf är det viktig att en spelare är glad och hjälpsam, det kan 
vara skillnaden mellan ökad sponsring eller ett avslutat samarbete. I dessa sammanhang är det 
viktigt att spelaren agerar proffsigt, han är ju föreningens representant och ansikte utåt.  
 
I dagsläget har Ahlsell ingen form av klausul som gör det möjligt för dem att bryta 
sponsringsavtalet med Gefle IF fotboll men om de skulle kliva in med mer pengar i 
föreningen är detta en sak de skulle fundera över med tanke på allt som händer på och kring 
fotbollsarenorna idag. 
 

• Förväntar sig ett utbyte av sponsringen. 
• Eftersom de inte säljer produkter och tjänster till privatpersoner är exponering inget 

syfte med sponsringen. 
• Syftet med sponsring är att skapa och fördjupa relationen till kunder och leverantörer.  
• Sponsringen är uppbyggd på representation. 
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• Anser att Gefle IF fotboll jobbar långsiktigt och slår inte på med för stora 
investeringar och kostnader. 

• Anser att Gefle IF fotboll behöver jobba med det praktiska runt matcherna. 
• Anser att spelarna är en stor resurs som Gefle IF fotboll borde använda sig mera av i 

olika sammanhang, mer involverade spelare skulle kunna leda till att Ahlsell ökar sin 
sponsring till föreningen och på så vis avancera i sponsortrappan. 

 

4.3 Avis 
Avis är ett biluthyrningsföretag som grundades 1946 av Warren Avis och det finns idag ca 
5000 Avis-kontor i mer än 170 länder och 18 700 anställda inom koncernen. Avis har funnits i 
Sverige sedan 1966 och de finns för tillfället ett 90-tal kontor spridda över landet med 
personlig service. Avis i Sverige använder sig bara av bilar av senaste årsmodeller. Deras mål 
är att alltid ge kunden ett personligt bemötande och dygnetrunt-service vid krislägen. De har 
ett globalt samarbete med nästan alla stora flygbolag, hotell, resebyråer, reseproducenter, 
turistkontor samt kreditkortsföretag. Avis filosofi och välkända slogan är ”we try harder”, 
Avis löfte till kunderna är alltså att göra mer än sina konkurrenter för att tillfredställa dem.76 
Vi har intervjuat Peter Lind som är ägare av Avis i Gävle samt ansvarig för sponsring.  

4.3.1 Arbetet med sponsring77

Lokalt i Gävle sker det inget större arbete med sponsring, många kunder kommer in och 
frågar om Avis kan sponsra deras barns lag. Förfrågningar av den typen anser Peter kan vara 
svåra att säga nej till men samtidigt måste en avvägning göras av vad de ska vara med på 
eftersom han även känner att de bör ge lite tillbaka. Är Avis med och sponsrar en förening 
kan det göra att ”alla” förväntar sig att bli sponsrade. Avis får många frågor om de kan 
sponsra, framförallt är det mindre föreningar som hör av sig. Det är väldigt sällsynt att Avis 
på lokal nivå söker upp olika sponsorobjekt. Centralt sponsrar de Svenska fotbollsförbundet, 
här handlar det om bytesaffärer med bilar mot biljetter.  
 
Peter anser att sponsring är en ganska enkel form av marknadsföring, han menar att de inte 
behöver göra så mycket det är bara att betala, ingen större arbetsinsats krävs. Enligt Peter bör 
ett företag som sponsrar tänka på är att göra en noggrann avvägning av vilka de ska sponsra, 
misslyckas de med detta och väljer ”fel” sponsorobjekt kan det leda till att vissa kunder tar 
illa upp och slutar göra affärer med dem. 
 
Avis lägger omkring 100 000kr på sponsring vilket motsvarar ungefär 50 % av deras lokala 
marknadsföringsbudget. Det sker ingen organiserad uppföljning av sponsringssamarbetena, 
eftersom de använder sig av sponsringen till Gefle IF fotboll som en form av representation 
för kunder får de en direkt uppföljning genom att fråga dem om hur de uppfattade aktiviteten. 
 
I dagsläget köper Avis två seriebiljetter per match som ibland kompletteras upp med extra 
biljetter när de gör någon större aktivitet kring en match. Sen har de även en produkt som 
kallas skytteligan vilket innebär att de betalar 100: -/mål som laget gör i allsvenskan. I 
dagsläget skriver de ettårsavtal med Gefle IF fotboll. 
Övriga föreningar som Avis sponsrar lokalt är Brynäs IF hockey, Gävle Golfklubb samt en 
del ungdomsidrott av olika slag. Peter känner att de får mer tillbaka från golfen än från Gefle 
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IF fotboll eftersom golfen genererar mer affärer för Avis då det är många företagare som 
spelar golf. Detta beror enligt honom dels på att de satsar mer pengar i golfen men också att 
rätt målgrupp finns på golfbanan. Sponsringssamarbetet med Gefle IF fotboll känns mer 
givande än det med Brynäs IF hockey och Peter har bestämt sig att inför nästa säsong inte 
längre sponsra Brynäs IF hockey.   

4.3.2 Sponsringens syfte78  
Avis syfte med sponsringen är att exponera varumärket, skaffa fler kunder och på så vis öka 
omsättningen. Peter vill att Avis ska uppfattas som ett varumärke med hög kvalitet, något som 
han anser vara väldigt viktigt inom den här branschen. Han anser att sponsring kan vara ett 
bra sätt att skapa denna känsla hos både nuvarande och framtida kunder, men då gäller det att 
hitta rätt i sin sponsring, att sponsra seriösa föreningar och evenemang. Ju mer Avis syns 
desto starkare blir varumärket såvida det sker i lämpliga sammanhang som företaget kan stå 
för. Tidigare bestod sponsring mestadels av allmosor men nu får Avis någonting tillbaka, 
vilket gör att pengarna som satsas inte känns bortkastade. Genom sponsringen knyter Avis 
många nya kontakter vilket leder till att det kommer in affärer. 
 
Ett annat syfte med sponsringen är att använda den som en form av representation för 
kunderna, de tar med sig dem till matcherna och de försöker alltid att hitta på något runt 
arrangemangen, det kan t.ex. vara att de träffas innan och äter middag. Tyvärr så är arenan 
inte gjord för fotboll på allsvensk nivå, det finns knappt några riktiga toaletter. 

4.3.3 Relationen till Gefle IF fotboll79  
Avis har varit med och sponsrat Gefle IF fotboll sedan de gick upp i allsvenskan, de ville vara 
med när det blev mer drag kring fotbollen vilket i sin tur är bra för staden och de som verkar i 
den. Ytterligare anledningar till att de inledde ett samarbete var att Gefle IF fotboll var att de 
är en genuin gammal förening som jobbar långsiktigt utan att ta några förhastade beslut. Peter 
anser att de gör ett bra jobb utifrån de resurser de har, de agerar helt rätt med sina 
spelaraffärer och i sin övriga verksamhet.  
 
Avis är nöjda med sitt samarbete med Gefle IF fotboll, det är inget speciellt som de känner 
skulle kunna bli bättre utifrån hur det ser ut idag. Men arenan är ett problem och Peter anser 
att det är ett bra beslut att Gefle IF fotboll ska fräscha upp den så att den blir mer värdig ett 
allsvenskt lag, detta kommer att skapa bättre förutsättningar att göra bra arrangemang kring 
matcherna.  
 
Peter känner att de får valuta för de pengar som de satsar i Gefle IF fotboll eftersom de olika 
sponsoraktiviteterna är ett mycket bra sätt att komma i kontakt med och lära känna andra 
företagare som på sikt kan bli deras kunder. Eftersom Avis kunder främst är företag är dessa 
typer av kontakter värdefulla. 
 
Något som skulle kunna få Avis att satsa mer pengar i samarbetet med Gefle IF fotboll är när 
den nya arenan blir verklighet. Med en nya arena skapas ett ökat intresse runt föreningen, 
detta är något som Avis skulle vilja vara med och ta del av. En annan sak som Peter nämnde 
var att om laget gör ett bra resultat och placerar sig högt upp i den allsvenska tabellen skulle 
det vara intressant för Avis att satsa mer pengar på sin sponsring av Gefle IF fotboll.   
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Avis har ingen form av klausul som gör det möjligt för dem att bryta sponsringssamarbetet 
med Gefle IF fotboll och Peter känner att det inte finns någon risk med förknippat med att 
sponsra föreningen. Även om de skulle satsa mer pengar tror han inte att det skulle vara 
aktuellt att skriva in någon sådan i avtalet. 
 

• Ser sponsring som en enkel form av marknadsföring. 
• Syftet med sponsring är att exponera varumärket. 
• Sponsringen är uppbyggd på representation. 
• Anser att sponsring är ett bra sätt att knyta kontakter med andra företag. 
• Anser att Gefle IF fotboll jobbar långsiktigt utan att ta några förhastade beslut. 
• Nöjda med samarbetet men ser dagens arena som ett problem. 
• Ny arena kan leda till ökad sponsring och genom detta avancemang i sponsortrappan. 

 

4.4 Brothers 
Brothers är en klädkedja som ingår koncernen RNB, deras koncept är att ha prisvärt, manligt 
och välklätt mode. Målgruppen består av män i åldrarna 20-45 år med en mental ålder på 30 
år. Brothers har dels egna varumärken men också stora och välkända märken i sitt utbud av 
både casualkläder och mer uppklätt mode. Brothers startade sin verksamhet i Sverige år 1992 
och finns numera även etablerade i Finland.80 Vi har intervjuat Bengt Sundqvist som är 
butiksägare och franchisetagare till konceptet Brothers i Gävle samt ansvarig för sponsring.  

4.4.1 Arbetet med sponsring81

Det är oftast föreningar som hör av sig lokalt, det skulle krävas något alldeles speciellt för att 
Brothers ska ta kontakt med ett sponsringsobjekt. Efter att ha blivit kontaktade tar Bengt 
ställning till om det är lämpligt och passar in inom ramen för vad Brothers står för. I en del 
fall kan det även vara personliga kontakter som ligger till grund för ett sponsringssamarbete.  
 
Eftersom Bengt har ett franchiseavtal med Brothers måste de hålla sig till att sponsra inom 
vissa områden. På Brothers är det främst fotboll som gäller just nu, såväl lokalt som 
nationellt. Centralt använder de sig av ett italienskt division 4 lag som mannekänger. Brothers 
vänder sig till aktiva människor därför anser Bengt att sponsringen av Gefle IF fotboll är en 
bra väg att gå. 
 
En av svårigheterna med sponsring är det kostnadsmässiga, Bengt anser att det är svårt att få 
ut det som förväntas i förhållande till pengarna som satsas. Ytterligare en svårighet är de 
förväntningar som kommer av att sponsra en förening, detta leder till att andra föreningar ser 
att Brothers finns med som sponsor och nästan förväntar sig att bli sponsrade, även de små 
föreningarna förväntar sig ganska stora pengar.  
Bengt anser att sponsring som en marknadsföringsåtgärd kan vara relativt bra för att bygga 
varumärke, genom sponsring når företag ut på ett annat sätt än via annonser i tidningar och tv. 
Det kan vara ett bra sätt att skapa image för företaget, men det är viktigt att sponsra i rätt 
sammanhang för att få ut önskad effekt. Enligt Bengt är det viktigt att all marknadsföring ger 
ett gemensamt helhetsintryckt utåt så att kunderna uppfattar Brothers som en butikskedja.  
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Brothers lokala sponsringsbudget ingår i den totala marknadsföringsbudgeten som ligger på 5 
% av butikens omsättning, varav 2 % används i Gävle där sponsring utgör en del och de 
övriga 3 % betalas till den centrala enheten för marknadsföring över hela landet. Lokalt sker 
det ingen skriftlig uppföljning efter ett avslutat sponsringssamarbete, utan Bengt gör en egen 
uppskattning av vad samarbetet gav och om det behöver förbättras eller justeras inför nästa år 
för att få ut önskad effekt av sponsringen.  
 
Sponsringen till Gefle IF fotboll består av de köper en reklamplats annonser i samband med 
matcher, de har inga seriebiljetter till matcherna. I dagsläget skriver de ettårsavtal med Gefle 
IF fotboll. Det enda större sponsringssamarbete som Brothers har är det med Gefle IF fotboll, 
de har inget utrymme för att göra några andra större sponsringssatsningar på lokal nivå. De 
händer ibland att de sponsrar t.ex. skolföreningar men det är mer för att vara snäll och att de 
ska prata gott om varumärket Brothers.  

4.4.2 Sponsringens syfte82

Brothers syfte med sponsring är att bygga varumärke och få det känt med förhoppning om att 
det ska pratas gott om det. Sponsring av idrottsföreningar kan vara ett bra sätt att exponera 
varumärket eftersom de har stora kontaktytor, både aktiva och åskådare som pratar 
sinsemellan. Enligt Bengt vänder Brothers sig till den mentale 25-45 åringen som vill vara 
välklädd både inför sig själv och andra, även kunder från övre tonåren kommer till butiken 
och handlar. ”Ju förr man får tag på kunderna desto bättre, då har dom ju ett långt liv framför 
sig.” Genom sin sponsring till Gefle IF fotboll anser Bengt att de når ut till sin målgrupp, att 
synas och bli förknippad med föreningen är ett bra sätt att få ut sitt budskap. Vidare menar 
han att aktiva människor har ett större intresse av att vara välklädda vilket gör sponsringen av 
Gefle IF fotboll till en bra satsning.   
 
Enligt Bengt går sponsring ut på att bygga varumärke, den sponsring samt övriga 
marknadsföringsåtgärder Brothers gör är till för att få spring i butiken. Målet är att när 
människor ser Brothers logotyp ska de veta vad varumärket står för samt känna ett intresse, 
det är viktigt att vara känd i kundkretsen. Bengts förhoppning är att ”när man tänker kläder 
ska man tänka Brothers”. 
 
Eftersom Brothers främst riktar sig mot privatpersoner använder de sig inte av sponsringen 
som en form av representation för kunderna, de har helt enkelt inte den typen av kunder.  I 
och med detta ser Bengt ingen anledning att köpa biljetter till matcherna. 

4.4.3 Relationen till Gefle IF fotboll83

Brothers har funnits med som sponsor av Gefle IF fotboll sedan de gick upp i allsvenskan, det 
var först då det blev intressant. Anledningen till att de klev in som sponsor är att det passar in 
i Brothers marknadsföringspolicy och ligger i linje med övrig marknadsföring. Bengt är 
förvånad att Gefle IF fotboll har kommit så långt, det trodde han aldrig att de skulle göra. De 
har varit med så länge utan att lyckas etablera sig. Han anser att de gör ett bra jobb utifrån de 
resurser som finns, intresset att sponsra från Brothers sida har ökat tack vare deras sätt att 
hantera både laget och framtiden. 
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Brothers är nöjda med sitt sponsringssamarbete med Gefle IF fotboll, med tanke på det lilla de 
har sponsrat har det fungerat bra. Bengt tror att de får valuta för pengarna de satsar i 
föreningen, men det är svårt att mäta effekten av sponsringssamarbetet, Brothers vet ju inte 
varför kunderna kommer till butiken. Att knyta kontakter med andra sponsorer på arenan och 
vid olika former av sponsoraktiviteter är inget Brothers strävar efter men det kan ibland ske 
som en positiv gratiseffekt. 
 
Det som skulle få Brothers att avancera på sponsortrappan vore om ett klädsamarbete skulle 
inledas så att spelare och ledare bär kläder från Brothers i samband med matcher och andra 
uppdrag som har med fotbollen att göra. Detta är något Bengt är väldigt intresserad av men 
det får samtidigt inte ske till vilken kostnad som helst. Bengt anser att detta skulle vara ett 
mycket bra sätt för Brothers att marknadsföra sig. Han lämnade ett anbud för ett par år sedan 
men det antogs inte den gången eftersom de inte kunde komma överens om detaljerna. 
 
Brothers har ingen form av klausul som gör det möjligt för dem att bryta 
sponsringssamarbetet med Gefle IF fotboll idag, men om de skulle lyckas få till ett 
klädsamarbete skulle de behöva titta över sponsringskontraktet på ett helt annat sätt. 
 

 
• Anser att det är svårt att få ut det som önskas med sponsring i förhållande till insatsen. 
• Syftet med sponsringen är bygga varumärket genom exponering. 
• Använder inte sponsring som representation eftersom de inte har den typen av kunder. 
• Sponsring av Gefle IF fotboll ligger i linje med övriga marknadsföringsåtgärder. 
• Anser att Gefle IF fotboll gör ett bra jobb utifrån de resurser som finns. 
• Ett klädsamarbete skulle kunna leda till avancemang i sponsortrappan.  
 
 

4.5 Nordea 
Nordeas första bank öppnades 1820 i Köpenhamn och den första i Sverige öppnades i 
Värmland 1832. De har över 1 200 bankkontor med 10 miljoner kunder och antalet anställda 
uppgår till 30 000 st. Koncernen har bankkontor runtom i Sverige, Finland, Danmark, Norge, 
Polen och i de baltiska länderna. Nordea förvaltar 165 miljarder euro åt sina kunder i olika 
former av sparande och försäkringar. Deras mål är att vara den ledande banken på den 
nordiska marknaden, som ska generera ett stort värde både för deras kunder och för 
aktieägare. Nordea erbjuder ett brett sortiment av produkter, tjänster och lösningar inom bank, 
kapitalförvaltning och försäkring för att tillgodose kundernas behov och önskemål. Nordeas 
slogan är ”gör det möjligt” med det menas att de vill göra det möjligt för deras kunder att 
förverkliga sina drömmar.84 Vi har intervjuat Staffan Thegel som är kontorschef för Nordea i 
Gästrikland samt ansvarig för sponsring. 

4.5.1 Arbetet med sponsring85

I huvudsak blir Nordea kontaktade av organisationer och föreningar som vill bli sponsrade, 
både på lokal och på central nivå. De har en policy vad gäller sponsring, om förfrågningarna 
inte håller sig inom den policyn så tackar de nej. Policyn säger att de på lokal nivå ska 
prioritera ungdomsidrott, med fokus på friidrott och tennis, framförallt damtennis. Staffan 
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menar att sponsring är en bra marknadsföringsåtgärd om de får något tillbaka av den, det 
behöver inte vara ”jättemycket” men någonting ska de uppleva av sponsringssamarbetet. 
Något som enligt Staffan kan vara ett problem med sponsring är att om det händer något hos 
sponsorobjektet kan Nordea inte påverka detta, de blir förknippade med den som sponsras 
även om det händer något dåligt. Som sponsor är företag utlämnade, men det är en risk 
företagen måste ta om dem vill ingå ett sponsringssamarbete. Ytterliggare en svårighet är om 
sponsorobjektet inte förstår vad Nordea vill få ut av samarbetet, detta kan leda till att 
samarbetet avbryts vilket kan ge Nordea bad will, trots att de bara hade goda intentioner kan 
det skapa en negativ effekt.  
 
Nordea lokalt har ingen speciell sponsringsbudget utan den ingår som en del av 
marknadsföringsbudgeten, Staffan uppskattar att den utgör cirka 20-25 % av deras totala 
kostnader för marknadsföring. Nordea gör en utvärdering inför varje nytt år, eftersom de i 
regel bara skriver ettårskontrakt. Innan de ingår ett sponsringsavtal sätter de upp mål för vad 
de vill få ut av sin sponsring. Om de ställda målen uppfylldes och Gefle IF fotboll höll det 
som utlovats så fortsätter de ett år till, men om de lovat något och det sedan inte uppfylls går 
Nordea ner i sponsring eller hoppar av. 
 
Sponsringen av Gefle IF fotboll består av att Nordea köper fyra seriebiljetter per match plus 
att de köper till extra till vissa utvalda matcher. I dagsläget skriver de ettårsavtal med Gefle IF 
fotboll. De sponsrar även Gefle IF friidrott, Brynäs IF hockey, Sandvikens AIK bandy samt 
en del ungdomsidrott. Nationellt bedriver Nordea en friidrottsskola som är uppkallad efter 
företaget samt sponsring av damtennis.   

4.5.2 Sponsringens syfte86

Nordeas syfte med sponsring är att de ska få någonting tillbaka både på lång och kort sikt 
vilket förhoppningsvis ska öka deras affärer. Genom att arbeta med sponsring kan Nordea 
dels exponera sig gentemot ungdomar och även via större aktiviteter lokalt t.ex. genom att 
sponsra Gefle IF fotboll blir de en del kring laget Går det bra för föreningen genererar det 
positiv press och folk vill flytta till Gävle och de får nya kunder, ”det som är positivt för 
Gävle är positivt för Nordea lokalt”. 
Nordea har en slogan som lyder ”gör det möjligt”.  Den innefattar både medarbetare och 
kunder, de erbjuder finansiella råd och affärer samt försäkringar. Staffan tror att sponsring kan 
uppfylla detta i vissa fall, i andra fall inte alls, det varierar beroende på sponsringsaktivitet. 
När det gäller sponsringen av Gefle IF fotboll är det kanske inte så påtagligt men genom 
exempelvis sponsringen av friidrottsskolan kan den hjälpa barn och ungdomar som annars 
kanske inte hade kunnat delta. Lyckas Nordea få fram sitt budskap gör det möjligt genom 
sponsringen kan det bidra till att varumärket stärks ytterligare. 
 
Ett annat syfte med sponsringen av Gefle IF fotboll är att använda den som en form av 
representation för kunder, de tar med sig dem till matcher och olika kringaktiviteter. Det kan 
exempelvis först vara en aktivitet på kontoret för att sedan gå på matchen eller att de samlas 
och äter mat innan eller i med samband med matchen, aktiviteterna anpassas efter om det är 
en match i veckan eller på helgen. 
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4.5.3 Relationen till Gefle IF fotboll87  
Nordea fanns med som sponsor redan ett antal år innan Gefle IF fotboll gick upp i 
allsvenskan. En av anledningarna till att de finns med som sponsor är att det är ett allsvenskt 
fotbollslag är viktigt för regionen. Om de inte hade legat så pass högt upp i seriesystemet 
kanske de inte hade valt att sponsra eftersom det utifrån sponsringspolicyn inte är prioriterad 
verksamhet. Staffan associerar Gefle IF fotboll med långsiktighet, ett bra lagbygge samt 
ordning och reda. De har varit duktiga på att få ut sitt budskap om vad de vill bli förknippade 
med.  
 
Nordea är nöjda med sitt sponsringssamarbete med Gefle IF fotboll utifrån de förutsättningar 
och förväntningar som finns, men det finns självklart mer att göra med mötesplatsen och saker 
och ting runtomkring matcherna men nu sätter dagens arena stopp för sådant som en 
modernare arena med bättre faciliteter skulle kunna erbjuda. Staffan tycker att Gefle IF fotboll 
gör ett bra arbete och anser definitivt att de får valuta för pengarna de satsar i föreningen. 
Staffan ser sponsringen av Gefle IF fotboll som ett sätt att via sponsorträffar av olika slag 
knyta kontakter och träffa potentiella kunder samt bygga nätverk. Även här är arenaproblemet 
ett faktum eftersom arenan saknar en bra och avslappnad miljö för sponsorer att mötas. 
 
En nya arena skulle kunna innebära att de skulle sponsra mer och på så vis klättra i 
sponsortrappan. Staffan tror att det kan vara viktigt att vara med och synas på och runt den.  
Alternativen enligt Staffan är att Nordea antingen kliver in med en betydligt större summa 
pengar så att de verkligen blir förknippade med den nya arenan och laget eller väljer de att 
ligga kvar på den nivå som de befinner sig på idag. En ny arena gör det mer attraktivt att ta 
med kunder och köpa fler biljetter, det kanske t.o.m. skulle resultera i att Nordea köper en 
loge.  

Nordea har ingen form av klausul som gör det möjligt för dem att bryta sponsringssamarbetet 
med Gefle IF fotboll idag, men om de skulle kliva in med mer pengar i och med den nya 
arenan eller finnas med på matchtröjorna är detta något de skulle skriva in i sponsringsavtalet.  
 

• Ser sponsring som en bra marknadsföringsåtgärd om de får något tillbaka. 
• Risk att bli förknippade med sponsorobjektet vid negativa händelser. 
• Syftet med sponsring är att de ska få något tillbaka på både kort och lång sikt genom 

att exponera varumärket. 
• Sponsringen är uppbyggd på representation 
• Anser att sponsring är ett bra sätt att knyta kontakter med andra företag och bygga 

nätverk. 
• Uppföljning och utvärdering sker inför nya samarbeten. 
• Associerar Gefle IF fotboll med långsiktighet, ett bra lagbygge samt ordning och reda. 
• Det finns mer att göra runtomkring matcher, dagens arena begränsar möjligheterna. 
• Ny arena kan leda till ökad sponsring och på så vis avancemang i sponsortrappan. 
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4.6 Trygg Hansa 
Trygg-Hansa är ett av Sveriges största sakförsäkringsbolag med över hundra års erfarenhet av 
arbete försäkringar. De har cirka 2 000 anställda och de är även verksamma i Norge. Företaget 
ingår sedan 1999 i Royal & SunAlliance koncernen som är ett av världens största 
försäkringsbolag. Koncernen har verksamhet i 30 länder samt har samarbetet med andra 
försäkringsbolag i ytterligare 130 länder. Deras målsättning är att sätta kundernas behov i 
fokus samt att arbeta på ett sådant sätt att både medarbetare och kunder rekommenderar dem.  
Trygg-Hansas kunder i Sverige får tillgång till ett mycket stor internationell kunskapsbank, 
vilket leder till att Trygg- Hansa kan nyttja denna kunskap för att göra deras försäkringar ännu 
bättre och effektivare.88 Vi har intervjuat Kenneth Eriksson som är säljande kundansvarig för 
yrkestrafiken hos Trygg Hansa i Gävleborgs län samt ansvarig för sponsring.    

4.6.1 Arbetet med sponsring89

Det finns en speciell enhet som jobbar centralt med sponsringsfrågor. Trygg Hansa har 
tidigare varit en stor sponsor av idrott i allmänhet och ishockey i synnerhet, där de har 
sponsrat svenska hockeyligan. Efter 22 år klev Trygg Hansa inför denna säsong av 
ishockeysamarbetet för att inrikta sig mer mot sponsring av familj och barnaktiviteter. Det 
handlar exempelvis om reflexvästar till skolor, de har även ett samarbete med Kolmårdens 
djurpark. De satsar även mycket på skadeförebyggande verksamhet och lokalt samarbetar de 
med halkbanan i Gävleborg. Kenneth berättade att Trygg Hansa inte använder sig av ren 
sponsring i någon större utsträckning, det handlar mer om kundaktiviteter av olika slag. 
 
Lokalt tar Trygg Hansa ingen egen kontakt med eventuella sponsorobjekt. Det är många som 
hör av sig och vill bli sponsrade, framförallt mindre idrottsföreningar. Om Trygg Hansa har 
satsat pengar i en förening ett par år för att sedan kliva av som sponsor och lägga pengarna i 
en annan förening kan det uppstå lite sura miner, men de kan ju inte vara med och sponsra 
överallt. Ett annat vanligt problem enligt Kenneth är att sponsrar Trygg Hansa en förening ser 
andra föreningar det och förväntar sig nästan att bli sponsrade de med. 
 
Det finns ingen speciell sponsringsbudget hos Trygg Hansa i Gävle, de lägger årligen ungefär 
500 000 kr på olika kundaktiviteter som de lokalt kommer överens om att de ska anordna. Det 
sker ingen formell uppföljning av sponsringssamarbetena men de brukar fråga kunderna vad 
de tyckte om de olika aktiviteterna i efterhand. Det ingår i kundvården att måna om sina 
kunder och lyssna på deras synpunkter för att få dem att stanna kvar som kunder i företaget. 
 
Trygg Hansa sponsring av Gefle IF fotboll består av att de köper två seriebiljetter per match 
som kompletteras med fler när de anordnar kundaktiviteter av olika slag, de har även en 
reklamskylt i skyltväxlaren som finns i anslutning till fotbollsplanen. I dagsläget skriver de 
ettårsavtal med Gefle IF fotboll. Indirekt sponsrar de även Brynäs IF hockey genom att de vid 
en match hyrde två loger och anordnade en stor kundaktivitet. De sponsrar även lokala 
ungdomslag men där lägger de inga större summor och försöker sprida pengarna. 

4.6.2 Sponsringens syfte90

Trygg Hansas huvudsyfte med sponsring är att exponera varumärket, ”syns man inte finns 
man inte”. Kenneths förhoppning är att om Trygg Hansas varumärke syns mycket ska det leda 

                                                 
88 www.trygghansa.se 
89 Intervju med Kenneth Eriksson, Säljande kundansvarig för yrkestrafiken hos Trygg Hansa i Gävleborgs län 
samt ansvarig för sponsring. 2007-11-23 
90 Ibid. 
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till att när folk tänker försäkring så ska de tänka på dem. Trygg Hansa vill att deras varumärke 
ska associeras med trygghet och säkerhet, det ska inge förtroende. Kenneth tror att sponsring 
är ett bra sätt att få ut detta budskap med. Enligt Kenneth är Trygg Hansa ett av Sveriges 
starkaste varumärken och för att ytterligare stärka det och för att de inte ska få dålig publicitet 
är det viktigt att synas i rätt sammanhang. Skandaler av olika slag kan få dem att dra åt sig 
öronen, etik och moral är väldigt viktigt för Trygg Hansa. 
 
De använder även sponsringen som form av representation för kunderna. De brukar ta med sig 
kunder till exempelvis Gefle IF fotbolls hemmamatcher där de träffas innan matchen. Då 
brukar de ha en information om olika saker som kan vara intressanta för de inbjudna 
kunderna, senast handlade det om sjukvård och sjukförsäkring innan matchen gick de ut och 
åt tillsammans. Vid aktiviteter av den här sorten brukar de även bjuda in potentiella kunder. 
Detta är mycket uppskattat bland kunderna eftersom det finns ett stort intresse kring fotbollen. 

4.6.3 Relationen till Gefle IF fotboll91  
Trygg Hansa har funnits med som sponsor av Gefle IF fotboll från att de gick upp i 
allsvenskan. En anledning till detta var att en tidigare anställd började jobba ideellt i Gefle IF 
fotbolls marknadskommitté och tog kontakt med dem för att inleda ett sponsringssamarbete. 
Kenneth associerar föreningen med ungdomsidrott samt att de är det lokala laget med spelare 
från regionen. Han tycker att sponsringssamarbetet med Gefle IF fotboll fungerar bra och han 
tycker att föreningen är bra på att lämna information om vad som händer. Han anser att Gefle 
IF fotboll jobbar proffsigt och att de tänker på det mesta samt att de har bra aktiviteter med 
god service. Han känner inte att det finns något speciellt som de skulle kunna göra bättre för 
Trygg Hansas del. Den insats de gör i Gefle IF fotboll anser han att de får valuta för. 
 
Kenneth anser att Gefle IF fotbolls sponsorträffar och aktiviteter av olika slag är ett bra sätt att 
träffa andra företag för att knyta kontakter. Det ger stora möjligheter att träffa potentiella 
kunder, eftersom alla företag behöver försäkringar ser han dessa träffar som mycket viktiga. 
 
Trygg Hansa är nöjd med hur deras sponsring av Gefle IF fotboll ser ut idag. De har inga 
ambitioner att satsa mer pengar i föreningen för tillfället eftersom de dels vill sprida sina 
sponsorpengar på flera olika objekt samt att de vill ha en variation på deras kundaktiviteter. 
Deras sponsring av Gefle IF fotboll kommer även i fortsättningen att se ut som den gör idag. 
Trygg Hansa har inte skrivit in någon klausul som ger dem möjlighet att bryta sponsrings-
samarbetet med Gefle IF fotboll, Kenneth anser att föreningen är bra på att informera om vad 
som händer i klubben. Ett aktuellt exempel var de som hände våren 2007 med fallet Yannick 
Bapupa, där tycker Kenneth att de fick bra information om vad som hände i ärendet. 

• Använder sig inte av sponsring i någon större utsträckning, handlar mer om 
kundaktiviteter av olika slag. 

• Syftet med sponsring är att exponera varumärket. 
• Sponsringen är uppbyggd på representation. 
• Ser sponsringen som ett bra sätt att träffa andra företag för att knyta kontakter. 
• Anser att Gefle IF fotboll är bra på att lämna information om vad som händer i 

föreningen 
• Anser att Gefle IF fotboll jobbar proffsigt och tänker på det mesta. 

                                                 
91 Intervju med Kenneth Eriksson, Säljande kundansvarig för yrkestrafiken hos Trygg Hansa i Gävleborgs län 
samt ansvarig för sponsring. 2007-11-23 
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• Är nöjda med hur samarbetet ser ut idag och har inga ambitioner att avancera i 
sponsortrappan. 

 

4.7 ÅF 
ÅF har över hundra års erfarenhet och är det ledande teknikkonsultföretaget inom deras 
bransch. De erbjuder lösningar och tjänster inom industriprocesser, infrastrukturella projekt 
och utveckling av produkter och IT-system. ÅF är också en av de främsta inom kontroll och 
besiktning. De har idag cirka 3750 anställda och medarbetare. Basen är belägen i Europa, men 
deras verksamheter och kunder är sprida över hela världen. ÅF kombinerar avancerat 
ingenjörskunnande, förnyelse och modernaste teknik med mångårig tradition och förankring i 
svensk industri. De har ett brett affärsområde de arbetar med allt från mobiltelefoni till 
skogsindustri.92 Vi har intervjuat Per Larsson som är teknisk konsult på ÅF samt ansvarig för 
sponsring. 

4.7.1 Arbetet med sponsring93

Lokalt har de inget eget aktivt arbete. Många föreningar hör av sig och vill bli sponsrade. ÅF 
har ingen uttalad sponsringspolicy utan de gör en bedömning om de vill sponsra från fall till 
fall. Det är ofta anställda och kunder som frågar ÅF om de kan sponsra deras barns förening. 
Det mesta av sponsringsarbetet sker centralt, de har exempelvis haft två stora OS satsningar.  
En nackdel Per tog upp var att sponsrar ÅF en förening förväntas de sponsra alla, ett exempel 
han nämnde var att om de skulle sponsra en skolklass med väskor skulle det kanske vara 
bättre att inte sätt ÅF loggan på väskan, gjorde dem det skulle det synas var de hade fått 
väskorna ifrån och andra skolklasser skulle förvänta sig väskor de med.  
 
Lokalt har ÅF ingen budget för sponsring, när de sponsrar något tas det upp som en kostnad, 
de har inte heller någon särskild marknadsföringsbudget. De gör en uppföljning efter 
sponsringssamarbeten men de är inget som dokumenteras. Ett sätt som de gör uppföljning på 
är att de frågar sina kunder vad tyckte om de olika aktiviteterna som ÅF arrangerat i samband 
med exempelvis en match med Gefle IF fotboll. 
 
Sponsringen till Gefle IF fotboll bestod förra säsongen av att de hade biljetter till utvalda 
matcher, totalt blev det runt 40 stycken samt att de även fanns med i matchbladet. I dagsläget 
skriver de ettårsavtal med Gefle IF fotboll. I övrigt sponsrar de Broberg bandy, det gör de 
främst för att de har en stor kund som är involverad i föreningen. De sponsrar även en del 
ungdomsidrott i området kring Gävle. Per känner inte att de får ut något extra genom att 
sponsra andra föreningar än Gefle IF fotboll, denna sponsring gör de mest för att hålla kunder 
och anställda nöjda.  

4.7.2 Sponsringens syfte94

ÅF´s syfte med sponsring är att tillfredsställa kunder och anställda som antingen själva är 
involverade eller har barn som är med i någon förening, de vill synas och verka i rätt 
sammanhang för att den ska ge någonting tillbaka. ÅF vill uppfattas som ett företag med 
kvalitet, nytänkande med erfarenhet tog Per upp som nyckelord, han anser att det inom 
företaget finns mycket kunskap vilket gör att de ligger längst fram och leder utvecklingen. Per 
tror att sponsringen kan hjälpa till att få upp ett medvetande om varumärket och vad det står 

                                                 
92 www.af.se 
93 Intervju med Per Larsson, Teknisk konsult på ÅF samt ansvarig för sponsring. 2007-11-19 
94 Ibid. 
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för. Han tror inte att sponsringen stärker ÅF´s varumärke men däremot skapar det kunskap 
hos allmänheten om vad ÅF är, inte enbart bland andra företag och kunder. 
 
Sponsringen av Gefle IF fotboll använder ÅF som en form av representation för sina kunder, 
de väljer ut attraktiva matcher och gör olika aktiviteter i samband med dem. Per anser att det 
är viktigt att de kunder som tas med till en match är intresserade av fotboll eftersom det krävs 
en uppoffring att gå på fotboll under ledig tid. De brukar äta en bit mat eller fika i samband 
med matchen och på så vis blir det lite mer intressant för de inbjudna kunderna, dessa dagar 
brukar vara mycket uppskattade. Eftersom ÅF inte säljer konsumentprodukter anser Per att 
ren sponsring inte är särskilt effektivt. 

4.7.3 Relationen till Gefle IF fotboll95  
ÅF har varit sponsor av Gefle IF fotboll sedan de gick upp i allsvenskan. En av anledningarna 
till att de valt att sponsra föreningen är att de erbjuder bra produkter och tjänster samt att de 
jobbar på ett ödmjukt och proffsigt sätt. En annan anledning var att Per under den tiden var 
ungdomsledare tillsammans med den dåvarande marknadschefen i Gefle IF fotboll Sven 
Engvall. Per associerar Gefle IF fotboll med långsiktighet, försiktighet, noggrannhet samt att 
det finns en tanke bakom vad de gör.  
 
ÅF är nöjda med sitt sponsringssamarbete med Gefle IF fotboll utifrån den nivå som de 
sponsrar idag och har inga direkta klagomål. Per anser att de får valuta för de pengar som de 
satsar i föreningen. Per känner att Gefle IF fotboll inte tar illa upp om ÅF ena året sponsrar 
med 40 000 kr för att nästa år ”bara” sponsra med 25 000 kr och att de har förstått att det är de 
som behöver ÅF och inte tvärtom. De erbjuder en bra produkt som företagen själva kan 
kombinera och plocka ihop i sitt eget paket, det finns många olika produkter vilket Per anser 
är ett bra system, dem har dessutom haft olika produkter de tre åren dem har varit sponsor. 
Han anser att Gefle IF fotboll är mycket bra på att hålla kontakten utan att uppfattas som 
tjatiga. Att knyta kontakter med andra sponsorer i samband med olika former av 
sponsoraktiviteter är inget som ÅF eftersträvar, men undermedvetet kan de komma att tänka 
på ett företag som de har träffat på en sponsoraktivitet när de är i behov av tjänster som detta 
företag erbjuder och Per tror att det förmodligen fungerar på samma sätt tvärtom med. 
 
Det som skulle kunna få ÅF att satsa mer pengar i Gefle IF fotboll och på så vis avancera i 
sponsortrappan är om det t.ex. skulle lanseras en ny produkt. Ett annat sätt som inte handlar 
om rent pengamässig sponsring vore att anställa en lovande spelare, om han har kompetensen 
som krävs för att utföra ett bra jobb och vill arbeta hos dem t.ex. om Johan Oremo hade haft 
dessa egenskaper och ville ha ett jobb. Det skulle även kunna handla om att ta med Susanna 
Kallur som jobbar på marknadsföringsavdelningen hos ÅF för att hålla ett föredrag vid en 
sponsorträff för att ge Gefle IF fotboll ett extra värde mot sina övriga sponsorer. Det är något 
som Gefle IF fotboll skulle vara intresserad av men det har inte förts några djupare 
diskussioner kring detta än så länge. De är inte låsta vid den nivå den sponsrar på just nu utan 
tar ett år i taget och köper olika produkter från år till år, det finns inget självändamål att 
avancera men om det skulle bli så är det inget ÅF har något emot.  
 
ÅF har inte skrivit in någon klausul som ger dem möjlighet att bryta sponsringssamarbetet 
med Gefle IF fotboll, dels beroende på att de inte är någon större sponsor samt för att Per inte 
ser någon större risk för skandaler i Gefle IF fotboll. 
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• Eftersom de inte säljer tjänster till privatpersoner är exponering inget syfte med 
sponsringen. 

• Sponsringens syfte är att tillfredsställa kunder och anställda. 
• Anser att sponsring kan bidra till att öka medvetandet om vad ÅF är och står för. 
• Sponsringen är uppbyggd på representation. 
• Anser att Gefle IF fotboll är bra på att hålla kontakten utan att uppfattas som tjatiga. 
• Associerar Gefle IF fotboll med långsiktighet, försiktighet, noggrannhet samt att det 

finns en tanke bakom vad de gör. 
• Skulle kunna avancera i sponsortrappan genom att anställa en spelare eller ta med 

Susanna Kallur som föreläsare vid en sponsorträff med Gefle IF fotbolls övriga 
sponsorer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 44 -



5. Analys 
I detta kapitel kommer vi att sammankoppla teori med empiri för att göra analyser. Vi har 
delat upp kapitlet utifrån våra teoriavsnitt: Sponsring och Kundrelationer. 
 

5.1 Sponsring 
I inledningen tog vi upp olika definitioner av begreppet sponsring, de handlar om att både den 
som sponsrar och den som blir sponsrad ska få ut något av samarbetet, ett utbyte av resurser. 
Under våra intervjuer med Gefle IF fotbolls företagspartners var detta något alla var överens 
om. Detta tror vi framförallt beror på att det rent skattetekniskt inte är tillåtet att göra avdrag 
för sponsring som inte ger någon form av utbyte och eftersom det rör sig om relativt mycket 
pengar vill företagen ha något tillbaka. Peter Lind på Avis menade att tidigare handlade 
sponsring mest om att skänka pengar för att stötta en förening men idag vill han liksom övriga 
företagspartners alltså få något i utbyte av sponsringssamarbetet. Roos & Algotsson (1996) 
skriver i deras definition att syftet med sponsring är att öka försäljningen för det sponsrande 
företaget på både kort och lång sikt. Detta var något som framförallt Staffan Thegel på 
Nordea tog upp som ett mål med deras sponsring.  
 
Clark (1995), Bergström (2001) samt Roos & Algotsson genom deras ERK-modell (1996) 
menar att det sponsrande företaget bör se sponsringen som en del av deras övriga 
marknadsföring, en kommunikationskanal på samma sätt som tv, radio och tidningar. Detta 
var något som även Magnus Lindmark på Gefle IF fotbolls marknadsavdelning påpekade 
under intervjun. Lyckas detta kan det leda till att uppmärksamheten för företagens övriga 
marknadsföring. På detta sätt jobbar framförallt Brothers med sin sponsring, Bengt Sundqvist 
berättade om företagets policy som går ut på att marknadsföra sig med fotboll som tema och 
beslutet att sponsra Gefle IF fotboll var ganska självklart eftersom det ligger i linje med övrig 
marknadsföring. Detta anser vi är ett bra sätt att profilera varumärket för att komma åt önskad 
målgrupp. 
 
En nackdel med sponsring som vi funderade på men inte kunde finna i teorin är problemet 
med att om ett företag syns på en förenings träningsoverall, väska eller matchställ ser andra 
föreningar detta och nästan förväntar sig att också bli sponsrade. Detta var något som samtliga 
företag vi var i kontakt med tog upp som en av nackdelarna med sponsring. Per Larsson på 
ÅF berättade att de ibland hellre delar ut väskor till olika objekt utan att sätta deras logga på 
väskan just av anledningen att andra skulle se detta och komma och be om väskor de med. 
Han menade att så länge de som har fått väskan vet var den kommer ifrån är de nöjda. 
 
Roos & Algotsson (1996) Clark (1995) Aaker (2000) anser att representation är ett bra sätt för 
företagen att skapa en relation till sina kunder och samtidigt belöna de som är betydelsefulla. 
Att ta med kunder på aktiviteter av den här sorten gör att företagen kan komma kunderna 
närmare i en mer avslappnad miljö och lyckas företagen bra med detta kan det skapa en 
känsla av tillhörighet gentemot företaget för dess kunder. Alla företag som vi har intervjuat 
utom Brothers använder sin sponsring av Gefle IF fotboll som en form av representation för 
sina kunder. Gemensamt för alla företag är att de försöker göra någon form av aktivitet kring 
matcherna, det kan handla om mässor, produktinformation, eller att de träffas och äter en bit 
mat innan matchen.  
 
Något som vi tror är viktigt när företagen tar med kunder till Gefle IF fotbolls hemmaarena 
Strömvallen är att de åtminstone är lite intresserad av fotboll eftersom den i dag inte erbjuder 
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någon större upplevelse. Men i och med den nya arenans faciliteter tror vi att det kan bli 
intressant även för kunder utan något speciellt fotbollsintresse. Vi anser att Gefle IF fotboll 
har stora möjligheter att erbjuda sina sponsorer en mycket större upplevelse i framtiden som 
inte enbart fokuserar på fotbollsmatchen. 
 
Sponsring kan enligt Grönkvist (2000) Clark (1995) samt Roos & Algotssons ERK-modell 
(1996) användas för att bygga nätverk som på sikt kan användas vid framtida samarbeten. 
Genom att sponsra Gefle IF fotboll kan deras företagspartners komma i kontakt med 
föreningens övriga sponsorer. Möjligheten att knyta kontakt med andra sponsorer vid olika 
sponsoraktiviteter är något Magnus använder som ett försäljningsargument när han försöker 
knyta åt sig en ny sponsor. Avis, Nordea och Trygg Hansa ser sponsringssamarbetet med 
Gefle IF fotboll som en möjlighet att bygga nätverk och komma i kontakt med andra 
sponsrande företag. Ahlsell, Brothers och ÅF jobbar inte aktivt med sponsring av Gefle IF 
fotboll på detta sätt. Ahlsell lägger mer energi på de kunder och leverantörer som de redan har 
medan Brothers och ÅF menade att ibland kan kontakter knytas som en positiv grattiseffekt. 
Ahlsell och ÅF som gör mycket av sina affärer med andra företag borde enligt oss ta tillvara 
på möjligheter att bygga nätverk som sponsringen av Gefle IF fotboll erbjuder, Brothers som 
inte gör så mycket affärer med andra företag kanske inte har lika mycket att tjäna på detta. 
 
Precis som Grönkvist (2000) antyder är det inte särskilt vanligt bland de företag vi har varit i 
kontakt med att dem gör en uppföljning av sina sponsringssamarbeten. Det handlade mest om 
att de frågar de kunder som t.ex. har varit med och tittat på en fotbollsmatch vad de tyckte om 
aktiviteten. Det var bara Staffan Thegel på Nordea som sade att de satte upp mål innan de 
gick in i sponsringsavtal med Gefle IF fotboll, uppfylls dessa mål och föreningen håller det 
som utlovats skriver Nordea på ett nytt avtal nästa år och om de inte uppfylls går dem ner i 
sponsring eller avslutar samarbetet. Många hävdade att det var svårt att utvärdera effekten av 
sponsringen, exempelvis berättade Bengt Sundqvist på Brothers att det inte går att veta varför 
en kund kommer till butiken och handlar. Vi anser att uppföljning och utvärdering av ett 
sponsorsamarbete är väldigt viktigt för att ta reda på om önskat resultat har uppnåtts, för att 
kunna ta reda på det är det viktigt att sätta upp mål innan avtalet skrivs på. Är företaget inte 
nöjda med vad de har fått ut av samarbetet bör de kanske fundera över om sponsring är en bra 
marknadsföringsmetod för dem, de kanske ska sponsra i något annat sammanhang.  
 
Clark (1995) Aaker (2000) Roos & Algotsson (1996) menar att en anledning för ett företag att 
ingå ett sponsringssamarbete kan vara att de vill låna image av sponsorobjektet och genom 
detta förändra eller förstärka sin egen. Detta var inget som de företag vi intervjuade nämnde 
som en anledning till att sponsra Gefle IF fotboll. Vi tror att det framförallt är större sponsorer 
som finns mer synliga på både arena och matchdräkter som kan använda sig av detta. Som 
sagt har vi intervjuat Gefle IF fotbolls företagspartners som sponsrar med mellan 10 000 och 
24 000 kr och inte finns representerade i och kring laget på samma sätt som större sponsorer. 
Anledningen till att företagen vi intervjuade inte nämnde låna image som en anledning att 
sponsra tror vi just beror på att de inte är några större sponsorer. 
 

5.2 Kundrelationer 
Roos & Algotsson (1996) menar att sponsring kännetecknas av ett utbyte av resurser, precis 
som en bra kundrelation enligt Storbacka (2000). Det kan handla om känslor, kunskap och 
handlingar. För att en relation ska uppstå krävs någon form av information, det är viktigt att 
den som sänder informationen uppfattas som trovärdig, något ett starkt varumärke kan hjälpa 
till med. Vi har fått uppfattningen att alla de företag vi har varit i kontakt med förknippar 

 - 46 -



Gefle IF fotboll med trovärdighet, vanliga sätt att beskriva dem har varit att de inte tar några 
förhastade beslut, ordning och reda samt att de satsar långsiktigt. Teorin säger att när en ny 
relation skapas är det viktigt att företagen på ett bra sätt kan presentera och informera om sitt 
erbjudande och dess möjligheter, detta gör Gefle IF fotboll genom att försöka träffa alla 
sponsorer personligen. Vid dessa möten presenteras sponsorkonceptet med de produkter och 
lösningar som erbjuds, bland dessa kan företagen själva plocka ihop sitt eget paket efter hur 
de vill att sponsringen ska se ut. Vi anser att detta är ett bra sätt att jobba eftersom de 
sponsrande företagen får vad de betalar för, de slipper alltså produkter som de egentligen inte 
vill ha jämfört med om de köper färdiga sponsorpaket. Per Larsson på ÅF menar att detta är 
ett bra system eftersom de själva kan plocka ihop produkter de vill ha, han berättade även att 
de har haft olika produkter de tre år som de har sponsrat Gefle IF fotboll. Genom att 
identifiera vilka som följer laget och går på matcherna kan Magnus och Therese på 
marknadsavdelningen hjälpa företagen att se om just deras målgrupp finns representerade på 
lagets matcher. Magnus berättade att detta är något de måste bli bättre på för att på bästa sätt 
hjälpa sponsorerna att hitta produkter som passar dem och deras strategi. Vi tror att det är 
viktigt att ha koll på vilka som finns i publiken för att sponsoravtalet ska bli givande för båda 
parter. 
 
Något som enligt Storbacka (2000) är viktigt för ett företag att tänka på när de vill skapa en 
ny relation är hur de ska få en kund att våga sig in i ett samarbete. Gefle IF fotboll försöker att 
bygga upp ett förtroende hos kunden så att den kan känna sig trygg vid ett samarbete. Inget av 
de företag vi varit i kontakt med förknippar föreningen med några former av skandaler. Detta 
tycker vi är starkt jobbat av Gefle IF fotboll särskilt med tanke på det som inträffade med 
Yannick Bapupa våren 2007, föreningen gjorde ett bra jobb att informera sina sponsorer om 
läget och det understryks också av Kenneth Eriksson på Trygg Hansa. Att inga sponsorer 
hoppade av anser vi tyder på att Gefle IF fotboll har starka relationer till sina sponsorer vilket 
enligt teorin leder till en större tolerans hos sponsorerna vid oförutsedda händelser.  
 
Inget av de företag vi pratade med har någon klausul som gör det möjligt för dem att bryta 
sponsoravtalet vid olika typer av skandaler, Peter Lind på Avis sade till skillnad från övriga 
företag att han inte trodde att de skulle ha en klausul av det här slaget även om de blev en 
större sponsor och avancerade i sponsortrappan. Enligt Magnus finns det större risker 
förknippade med att marknadsföra sig genom sponsring av en förening än via traditionell 
marknadsföring, eftersom sponsorn inte kan påverka vad som händer i föreningen. Staffan 
Thegel på Nordea tog upp detta som en nackdel med sponsring men han menade att de är en 
risk Nordea måste ta om dem vill ingå ett sponsringssamarbete. Vi tycker att det är konstigt 
att inte fler företag nämnde detta som en risk eftersom det med jämna mellanrum dyker upp 
nya skandaler i samband med olika idrottsföreningar. 
 
Enligt Blomqvist (1999) bör företag sträva efter att anpassa kommunikationen och dess 
innehåll efter vad kunden värdesätter. Gefle IF fotboll har lyckats med detta enligt Per 
Larsson på ÅF, han anser att de är bra på att hålla kontakten utan att bli tjatiga. Som vi skrev 
tidigare i empirin så vill Magnus ha mer tid för personliga kontakter med sponsorerna men det 
gäller för honom att göra en avvägning för att inte bli för påträngande. Magnus berättade även 
att de planerar att börja med en form av månadsbrev som de ska skicka ut till sponsorerna 
med information om marknadsavdelningens jobb, tränarkommentarer om matcher osv. Detta 
tror vi är ett bra sätt att fördjupa relationen med sponsorerna och få dem att känna sig 
delaktiga i föreningen utan att det krävs någon större arbetsinsats av Gefle IF fotboll. För att 
vårda sina kundrelationer kan företagen enligt teorin bjuda in till träffar av olika slag, detta 
gör Gefle IF fotboll i och med deras aktivitetskalender med olika arrangemang inplanerade 
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under året för sponsorerna.   Lyckas ett företag få nöjda kunder leder det enligt teorin till att 
dem rekommenderar företaget och dess erbjudande för vänner och bekanta, så är också fallet 
för Gefle IF fotboll då en del nya sponsoravtal kommer till den här vägen. 
 
Enligt Blomqvist (1999) bör ett företag som värnar om sina kunder inte enbart se till vilka 
behov de har idag utan även se till framtida behov. Gefle IF fotbolls marknadsavdelning 
jobbar aktivt för att hjälpa sina sponsorer att hitta nya möjligheter för att få ut så mycket som 
möjligt av sponsringssamarbetet. En sak som Magnus tog upp var att de försöker hjälpa 
företag att se nya möjligheter, ett exempel på detta är att företagen kan använda sig av olika 
budskap under olika delar av året, vilket många företag inte tänker på. Enligt oss är det ett bra 
sätt att visa engagemang och att Gefle IF fotboll vill bygga upp en stark relation till sina 
sponsorer som inte enbart bygger på att föreningen ska dra in så mycket pengar som möjligt.    
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6. Slutsats 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de slutsatser vi kommit fram till i vår undersökning 
samt ge förslag på fortsatt forskning. 
  
Eftersom vi har undersökt 6 av Gefle IF fotbolls 65 företagspartners är vi väl medvetna om att 
vi inte kan dra några generella slutsatser för denna partnernivå, men det var heller inget vi 
strävade efter. Vårat syfte med denna uppsats var att ta reda på vad som krävs för att de 
intervjuade företagen ska satsa mer av sin marknadsföringsbudget på sponsring av Gefle IF 
fotboll och på så vis avancera uppåt i sponsortrappan. Vi fick en del intressanta svar under 
intervjuerna, det fanns en rad olika tankar och funderingar kring detta hos de sponsor-
ansvariga på respektive företag.  
 
Trygg Hansa var det enda företag som inte hade några ambitioner att för tillfället satsa mer 
pengar på sponsring av Gefle IF fotboll eftersom de vill sprida sina sponsorpengar för att på 
så vis få en variation på deras kundaktiviteter. Brothers och ÅF kom med olika funderingar 
kring hur de skulle kunna avancera i sponsortrappan som inte handlar om att lägga mer ”rena” 
pengar i föreningen. I Brothers fall handlade det om att de skulle vilja inleda en form av 
klädsamarbete där spelare och ledare skulle bära kläder från Brothers i samband med matcher 
och andra uppdrag som är relaterade till fotbollen. ÅF´s funderingar handlade om att anställa 
en spelare som har det intresse och kompetens som behövs på hel- eller deltid. En annan 
möjlighet att avancera vore om Susanna Kallur som jobbar på ÅF´s marknadsförings-
avdelning centralt skulle komma till Gävle och hålla ett föredrag i samband med 
sponsorträffar av olika slag. Vi anser att både Brothers och ÅF hade intressanta förslag som 
skulle skapa en win-win situation för både Gefle IF fotboll och respektive företag.  
 
Ahlsell tyckte att det i spelarna finns en outnyttjad resurs, de borde vara mer involverade i 
olika sponsoraktiviteter och sponsormöten för att på så sätt öka intresset kring föreningen 
samt skapa en relation till sponsorerna. Detta skulle kunna vara en anledning för Ahlsell att 
satsa mer pengar i Gefle IF fotboll, sponsringssamarbetet ska ge ett utbyte för båda parter. På 
Nordea och Avis pratade de om den nya arenan som en anledning att öka sponsringen. Nordea 
menade att en ny arena skulle göra det mer attraktivt att ta med kunder, men samtidigt 
nämndes att de antingen skulle ligga kvar på den nivå de finns på idag eller kliva in med en 
betydligt större summa för att bli starkt förknippade med Gefle IF fotboll och den nya arenan, 
ett mellanting ansåg Nordea inte skulle ge så mycket mer än vad de får ut idag. Avis ansåg att 
det intresse kring Gefle IF fotboll som en ny arena skulle generera vore något som de skulle 
vilja ta del av, en annan tänkbar anledning att avancera vore om laget placerade sig i toppen 
av den allsvenska tabellen. 
 
Avis, Brothers, Nordea samt Trygg Hansas syfte med sponsring är att exponera varumärket 
vilket de hoppas leder till att antalet affärer ökar. Eftersom dessa företag tillhandahåller 
konsumentprodukter anser vi att det är en bra strategi att synas så mycket som möjligt, men 
samtidigt gäller det att synas i rätt sammanhang. Ahlsell och ÅF som inte vänder sig till 
privatkunder utan istället säljer sina produkter och tjänster till andra företag menade att deras 
främsta syfte med sponsringen är att tillfredsställa sina kunder och i Ahlsells fall även 
leverantörer. Detta gör de genom representation där de tar med dem på matcher och olika 
aktiviteter. Syftet för dem är alltså inte att exponera varumärket utan att vårda och utveckla 
relationen till kunder och leverantörer. 
 
Om vi ska försöka att placera in företagen i Lars-Torsten Erikssons modell över kundkarriären 
skulle alla företag kategoriseras som återköpare eftersom de har varit med åtminstone tre år. 
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Eftersom alla företag vi har varit i kontakt med skriver ettårsavtal med Gefle IF fotboll 
betyder det att det blir svårt att skapa en stark relation och att företagen kan lätt byta 
sponsorobjekt. Detta anser vi gör att de inte kan klassas som klienter trots att de lägger stor 
del av deras sponsring i Gefle IF fotboll. 
 
Alla företag var positivt inställda till Gefle IF fotboll och deras sätt att arbeta. Det enda 
negativa som kom upp under diskussionerna var saker som var relaterade till arenan. Vi tror 
att Gefle IF fotboll i och med den nya arenan kan lösa dessa problem, men det gäller att 
fortsätta med det hårda arbetet då en ny arena inte per automatik löser allt. I takt med att Gefle 
IF fotboll börjar etablera sig i allsvenskan bör de försöka få till längre sponsoravtal för att på 
så sätt fördjupa relationen till sponsorerna. Vi anser att det är väldigt viktigt för Gefle IF 
fotboll att skapa starka relationer till sina sponsorer eftersom det kostar mer att leta nya än att 
bibehålla de som redan finns. På grund av den hårda konkurrenssituationen som finns i Gävle 
och då främst gentemot Brynäs IF hockey är det kanske extra viktigt. 
 
Undersökningen visar alltså att de flesta företag skulle vara intresserade av att avancera i 
sponsortrappan på ett eller annat sätt, antingen i rena pengar eller genom andra åtgärder som 
ger ett mervärde till Gefle IF fotboll. 
 
 
Förslag på fortsatt forskning: 
 

• Andra sponsorgrupper: Det vore intressant att få en bild av hur företag ur andra 
sponsorgrupper ser på sin sponsring av föreningen. 

 
• Jämföra med Brynäs IF hockey: Eftersom Gävle är en av få städer med elitlag i både 

ishockey och fotboll vore det intressant att göra en jämförelse av föreningarna för att 
se eventuella skillnader i hur arbetet med sponsring går till. 

 
• Arbetet efter den nya arenan: En ny arena är på gång och den skapar nya möjligheter 

för såväl Gefle IF fotboll att öka deras sponsorintäkter samt för sponsorerna i och med 
att bättre mötesplatser vilket gör det mer attraktivt att ta med kunder på matcherna. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor – Magnus Lindmark, marknadschef Gefle IF fotboll 
 

1. Hur länge har du arbetat inom Gefle IF fotboll med sponsorfrågor? 
2. Hur skulle du definiera begreppet sponsring? 
3. Beskriv hur arbetet med sponsring går till i Gefle IF fotboll. 
4. Hur stora är era totala sponsorintäkter? 
5. Vilka fördelar ser du med sponsring? Anser du att det finns några 

nackdelar? 
6. Tänker ni på att sponsorn ska passa ihop med klubbens och supportrarnas 

värderingar? 
7. Vilka skäl skulle få er att tveka inför en ny sponsor?  
8. Har det hänt att ni har tackat nej till en sponsor? Av vilket skäl i så fall? 
9. Har ni någon klausul i era sponsoravtal som säger att ni kan avsluta 

samarbetet vid olika former av skandaler?  Har sponsorerna någon klausul 
gentemot er? 

10. Hur ofta är ni i kontakt med era respektive sponsorgrupper? 
11. Över hur många år skriver ni era sponsoravtal? 
12. Vad gör ni för att skapa lojala sponsorer? 
13. Hur går det till när ni letar nya sponsorer? Vem kontaktar vem? 
14. Görs det något arbete idag för att sponsorerna ska avancera i 

sponsortrappan? I så fall vad? 
15. Har ni någon uppföljning/utvärdering av sponsorernas uppfattning av 

samarbetet? Hur går det till? 
16. Gör ni något för att sponsorerna ska bli mer aktiva så att de gör något av 

sin sponsring och inte enbart ”skänker” bort pengarna? Vad i så fall? 
17. Hur ser konkurrenssituationen om sponsorer ut här i Gävle? Kontra 

Brynäs hockey t.ex. 
18. Är det lättare att knyta åt sig sponsorer idag än när ni var nya i 

allsvenskan? På vilket sätt? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor – företagspartners 
 

1. Vilken befattning har du och hur ser dina arbetsuppgifter ut? 
2. Beskriv hur arbetet med sponsring går till hos er. 
3. Hur ser du på sponsring som en marknadsföringsåtgärd? 
4. Hur stor del av marknadsföringsbudgeten lägger ni på sponsring? Hur 

resonerar ni kring detta? 
5. Vilket är erat syfte med sponsringen?  
6. Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med sponsring? 
7. Får ni många förfrågningar om sponsringssamarbeten? Eller är det ni som 

tar kontakt med potentiella samarbetspartners? 
8. Använder ni er av sponsringen som en form av representation för era 

kunder? Ta med kunder på matcher t.ex. 
9. Görs det någon form av uppföljning/utvärdering av era 

sponsringssamarbeten? 
10. Vad vill ni att erat varumärke ska stå för? 
11. Kan sponsring hjälpa till att uppfylla detta? På vilket sätt? 
12. Ser ni sponsringen som en möjlighet att stärka erat varumärke? I så fall på 

vilket sätt? 
13. Ser ni sponsringen av Gefle IF fotboll som ett sätt att komma i kontakt 

med andra företag och på så vi knyta kontakter? I så fall hur? 
14. Varför har ni valt att sponsra Gefle IF fotboll? Hur länge har ni varit 

sponsor? 
15. Vad associerar ni Gefle IF fotboll med? 
16. Är ni nöjda med erat sponsringssamarbete med Gefle IF fotboll idag? Vad 

skulle kunna bli bättre? 
17. Känner ni att ni får valuta för pengarna ni satsar i Gefle IF fotboll? 

Utveckla! 
18. Vad skulle få er att avancera i sponsortrappan? Om det inte är er ambition, 

vilka är anledningarna till detta? 
19. Har ni någon form av klausul som gör det möjligt att bryta 

sponsringsavtalet med Gefle IF fotboll vid olika former av skandaler?  
20. Sponsrar ni fler klubbar/evenemang än Gefle IF fotboll? I så fall, känner 

ni att det är något ni får ut av dem som ni inte får av Gefle IF fotboll? 
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