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nblick i individuell sponsring då litteraturen 
kring detta fortfarande är väldigt begränsad. 
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 Vi 

t tre företag som passade våra preferenser väl, vilket bidrog till 
n ökad validitet i arbetet.  

 
 

 

filering hos 

kring en 
 

ekt blir närmare och därmed ökar chanserna till ett framgångsrikt 
samarbete.    

  
 

t företag 
rametrar och arbeta mer strategiskt för att uppnå 

sponsringens fulla potential.  

  
pfattning 

m sponsring som marknadsföringsåtgärd kontra vad företagen anser de får ut.   

viduell sponsring, kan 
denna uppsats ses som ett bidrag till ett outforskat ämnesområde. 
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Syfte: Syftet med denna uppsats ge en ökad i

Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ ansats då vi ansåg att detta skulle ge det djup 
eftersökte för att finna svaret på hur företag resonerar kring sina sponsringsåtgärder.
började med att studera den tillgängliga litteratur som vi fann både i bibliotek och i 
databaser, för att sedan jämför dessa teorier med de tre semistrukturerade intervjuer som 
genomförts i empiri kapitlet. Vår avgränsning gjorde urvalet av respondentföretag väldigt 
limiterat, dock fann vi tillslu
e

Resultat & slutsats: De tre olika respondentföretagen definitioner av sponsring skiljde 
sig åt, dock var kärnan i deras definition densamma. Vi tror även att sponsring inte skall
användas i alla sammanhang. Istället bör företag noggrant överväga vilka personer och 
events som varumärket vill bli förknippade med, vilket stärker företagets pro
deras respektive målgrupp. Vi anser att det finns flera fördelar att rikta sina 
sponsringsinsatser gentemot individer istället för lag, då varumärkesbyggandet 
individ gör att allmänheten lättare kan identifiera sig med en person då dennes
värderingar avspeglar sig på varumärket. Även relationen mellan företag och 
sponsringsobj

Likt den begränsade litteratur inom individ sponsring är även företagens kompetens inom
vissa av sponsringens områden begränsad. Vår empiriska undersökning visar at
behöver ta ställning till fler pa

 
 
 Förslag till fortsatt forskning: Individuell sponsring är ett fortfarande ett område som 
kräver mer forskning. Det vi finner intressant att utreda vidare är allmänhetens up
o
 
Uppsatsens bidrag: Då det finns begränsat med litteratur om indi
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individual sponsorship, 
beacuse today the litterature is very limited. 

 

ting 

cterd 
maller. Eventually we found there 

cooperating firms, that matched our prefrences.  
 

 not 

ten 

 the company and the sponsored, which improves 
e chance for a succesful collaborate. 

 
 To achive the full potential of sponsorship the companies 

have to work more strategic.   
 

ublics opinion of sponsorship as a marketing tool compared to corporates point of view.  

ited litterature in this subject. This 
essay can be used as a contribution to further research. 
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Aim: The purpose with this essay is to give a deeper insight of 

Method: The scientific approch we have used in this essay is a qualitative method, we used 
this method to give a deeper insight of corporates toughts about sponsorship as a marke
tool. We begun by study the avalible litterature on the subject, witch we found in both 
librarys and computer databases. Then we compared the theorys against the semistru
interviews. Our delimitation made the selection s

Result & Conclusions: The three companies we questioned had different definition of 
sponsrship, yet the cores in all definitions were the same. We believe that sponsorship
should be used in all coherence. In stead companies should carefully consider which 
individuals and events the brand are most liked to be associeted with, which can strengh
the opinion from respective target. We consider that there are severel advantages with 
individual sponsorship towards sponsoring a team. Brandbuilding around an individual 
makes it easier for the generell public to identify themselves with a indivudual. It´s also 
easier to build a closer relation between
th
 
Just like the limited literature on the subject, the companies’ capability in parts of the 
subject is limited. Our empirical study showed that the companies need to be aware of the
several aspects of sponsorship.

Suggestions for future research: We would find it interesting to find out the generel 
p
 
Contribution of the thesis: Since there is still very lim
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1. Inledning 
I detta inledningsavsnitt presenterar vi motivet bakom vårt ämnesval, vårt syfte med promemorian samt hur vi 
gjort vår avgränsning. För att öka förståelsen kring ämnet har vi valt att börja med en kortfattat beskrivning av 
sponsringens historik och utveckling. Vi hoppas att inledningen kommer att väcka intresse för fortsatt läsning av 
promemorian. 
 

1.1 Historisk bakgrund 
Denna uppsats kommer att behandla ämnet sponsring, sett ur ett företagsperspektiv. Det vi 
ämnar undersöka är hur de styr sina sponsringsinsatser gentemot enskilda idrottsutövare. 
 
Att näringslivet ger stöd till idrottsverksamheten genom sponsring är ingen ny företeelse i 
Sverige utan har förekommit ändå sedan början av 1900-talet. Ända fram till på 1970-talet 
ansågs sponsring mestadels bestå av donationer och välgörenhet. Den allmänna åsikten var att 
idrotten och näringslivet var två helt skilda verksamheter som skulle hållas åsidosatta. 
Idrottens organisationer och utövare skulle istället handla om självfinansiering där den 
huvudsakliga inkomstkällan var biljett- samt tillhörande kringförsäljning. 
 
 I takt med det ökade idrottsintresset från allmänhetens sida blev klubbarnas ekonomi allt mer 
ansträngd. För att komma tillrätta med detta började staten och kommunen att stödja idrotten 
genom samhällsekonomiska bidrag. Man ansåg att dessa bidrag positivt medverkade till att 
öka medborgarnas sysselsättning och främja en hälsosam fritid. Det skulle dock visa sig att 
bidragens storlek inte vara tillräckliga för att täckta organisationernas utgifter. 
 
I Sverige tog en debatt fart i samband med Riksidrottsstyrelsens undersökning år 1974 om 
näringslivets eventuellt negativa inverkan på idrotten. Undersökningens slutsats var att 
företagen inte skulle påverka idrottsorganisationer, utan att idrotten fortfarande skulle stå i 
fokus med hjälp av företagens ekonomiska resurser. Att idrotten var beroende av näringslivet 
var nu den allmänna uppfattningen. 
 
Det dröjde ända till mitten av1970-talet innan företag hanterade sponsring mer professionellt 
som ett affärsmässigt marknadsföringsredskap. Företagen började också resonera om 
lönsamhet och om utbyte av motprestationer. Besluten fattas numera inte endast av företagets 
VD utan av personal med kunskap i ämnet. 1 
 
Idag är sponsring en global företeelse och ett självklart inslag i verksamheten för många 
företag för att profilera sig, öka sin försäljning med mera. Statistiken visar att företagen idag 
är mer villiga att investera kapital i sponsring. År 1995 investerade företagen i Sverige 1 
miljard kronor medan motsvarande siffra år 2006 var 4.3 miljarder kr vilket var en ökning 
med 14.8 % jämfört med året innan.2 Nedanstående siffror kan också ge en bild om 
sponsringens inverkan på idrotten med hjälp näringslivets resurser ur ett globalt perspektiv: 
 

• Ericsson sponsrade år 2007 seglingstävlingen Volvo Ocean Race med 500 miljoner 
kronor. I sponsringen ingick två nybyggda båtar, rekrytering av meriterade 
professionella seglare med mera.3 

                                                 
1 Sponsring - ett sätt att sälja, Magnus Roos och Ulrika Algotsson s 10, 16 
2 www.irm-media.se 
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• Nike sponsrade det franska fotbollsförbundet med 3.2 miljarder kronor med ett 
kontrakt som sträcker sig från år 2011-2018.4 

• Golfspelaren Tiger Woods blev år 2005 sponsrad av energidrycken Gatorade med 100 
miljoner dollar för att få släppa en Tiger Woods smak i Gatorades sortiment.5 

 
Framförallt är det idrotten som bidragit till de ökade siffrorna kring sponsring som omfattar 
nästan 70 % av sponsringsintäkterna. Att just idrotten sammankopplas med sponsring beror på 
idrottens expandering som lett till ökad TV-bevakning och därmed ännu högre intresse.6   
 

1.2 Problembakgrund 
Att sponsra en individuell idrottsutövare skiljer sig väsentligt från att sponsra en lagidrott. Vid 
individuell sponsring finns det fler faktorer att ta hänsyn till. Riskerna kan bestå i att 
sponsringsobjektet skadar sig, får en formsvacka eller ett temperamentsutbrott som påverkar 
varumärket och får kostsamma efterföljder. Det finns också en uppenbar risk att en 
framgångsrik idrottsutövar byter till en mer lukrativ sponsor.7  
 
I Sverige tycks företag vara mer villiga att sponsra ett lag än en enskild idrottsutövare. 
Företag fokuserar mer på riskerna än möjligheterna som individuell sponsring kan ge. Om 
sponsringsobjektet är framgångsrikt får det flera positiva effekter, ett tydligt sådant exempel 
är fotbollsspelaren David Beckham som är nära sammankopplad med sin sponsor Vodafone.8 
En intressant aspekt i sammanhanget är att företag många gånger väljer att sponsra idrotter 
som personligen intresserar dem, utan att lägga så stor eftertanke på hur många som 
uppmärksammar deras engagemang. Ett exempel på detta är att det inte är någon tillfällighet 
att företag under de senaste 10 åren har spenderat mer än 10 miljarder kronor i segling som 
inte väcker något större medialt intresse. Ytterliggare ett exempel som beskriver sponsringens 
inverkan på idrottsutövaren elitsatsning är att 80 % av Kajsa Bergqvists inkomster kan 
hänföras till sponsringsintäkter.9 
 
Innan avtal skrivs med ett riskfyllt individuellt sponsringsobjekt bör företag noga överväga i 
vilket sammanhang man vill verka och vem man vill bli förknippad med. Ett exempel på detta 
är prinsessan och ryttarinnan Märtha Louise som skulle sponsras med flera miljoner kronor i 
hennes satsning mot OS i Sydney. Men när det påträffades att prinsessan rökte cigaretter så 
valde sponsorn att inte skriva under ett sponsoravtal.10 Det behöver dock inte nödvändigtvis 
vara det sponsrande företaget som bryter avtalet. Speedwayföraren Tony Rickardsson sade 
nyligen upp sitt sponsorkontrakt med företaget Mai-Kai då det framkom att ägaren var 
inblandad i kriminell verksamhet.11 
 
Efter att ha undersökt sponsring som fenomen har vi uppmärksammat att det finns väldigt lite 
studier i ämnet och då särskilt om sponsring rörande individuella idrottsutövare. Detta väckte 
vårt intresse och vi kommer i och med vår studie försöka bidra med en generaliserad bild över 
individuell sponsring som kan användas som grund för fortsatta studier inom området. Vi 

                                                 
4 www.sportfacket.se 
5 www.text.nu/video-lyrics-bilder/tiger-woods-blaser-gatorade-pa-650-miljoner-se 
6 Sponsring i praktiken, Stuart Turner, sid 37 
7 Sponsring i praktiken, Stuart Turner, sid 39 
8 www.dn.se 
9 http://www.svenskidrott.se/tidningen/t2.asp?p=114687 
10 http://www.expressen.se/1.14591 
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anser att ovanstående problembakgrund indikerar att det finns flera faktorer att ta hänsyn till 
då företag planerar att sponsra en individ.   

1.3 Avgränsning 
Vi har valt att göra vår studie ur ett företagsperspektiv. Vidare har vi också avgränsat vår 
empiriska studie till att endast gälla sponsring av individuella idrottare. Motivet till denna 
avgränsning är att vi tror att företag har fler aspekter att ta hänsyn till vid individuell 
sponsring. Avgränsning omfattar också att endast gälla ur ett affärsmässigt perspektiv, därav 
undantas lokal välgörenhet. 
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats ge en ökad inblick i individuell sponsring då litteraturen kring detta 
fortfarande är väldigt begränsad. 
 

1.5 Disposition 
För att skapa en överskådlig bild av uppsatsen har vi valt följande struktur, då vi tror detta 
skapar den röda tråd läsaren eftersträvar: 
 

• Kapitel 1 – Inledning 
• Kapitel 2 – Metod 
• Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
• Kapitel 4 – Empirisk referensram 
• Kapitel 5 – Analys och avslutande reflektioner 
• Kapitel 6 – Slutsats 
• Kapitel 7 – Källförteckning 
• Kapitel 8 – Appendix 
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2. Metod 
Metod kan bäst beskrivas som ett redskap för att uppnå de målsättningar man har med olika 
undersökningar12. Med detta i åtanke kommer vi nedan att presentera olika aspekter av 
metodläran som motiverar våra val av undersökningsmetoder. 
 

2.1 Vetenskapsteori 
Det som gör en vetenskaplig rapport unik är att den måste följa ett antal givna spelregler, krav 
ställs därför på forskarna om att arbetet skall vara sakligt, balanserat och framförallt objektivt. 
Det ovan sagda gör att man måste ställa sig kritisk till dogmer, påståenden och etablerade 
sanningar för att kunna bilda sig en korrekt uppfattning av ämnesområdet13. Med objektivitet 
menas här att man skall ställa sig opartisk inom ämnesområdet och förmåga att kunna sära på 
fakta och värderingar. Beträffande balans menas att det aktuella ämnet skall ges utrymme för 
flera synvinklar och ge dessa samma utrymme för att kunna återge en fullständig bild av 
ämnet.14 
 

2.2 Forskningsansats enligt den hermeneutiska modellen 
Som rubriken indikerar finns det två huvudsakliga vetenskapliga ansatser, det vill säga 
hermeneutik och positivism, vilka vi kommer att redogöra för nedan. 
 
Hermeneutik kan bäst beskrivas som tolkningslära och används främst inom en kvalitativ 
forskningsprocess. Tolkningslära bygger exempelvis på individens tidigare erfarenheter, 
utbildningar och fördomar. Målet med denna typ av forskning tolka och förstå hur individer 
upplever sin situation och hur detta påverkar deras beslut, detta sker genom att forskaren 
försöker tränga in i det fenomen som skall studeras och därefter dra slutsatser. 
 
Den positivistiska skolan förespråkar däremot att forskaren skall ta avstånd från allt som inte 
är verkligt eller iakttagbart utan endast koncentrera sin forskning kring empirisk fakta. De 
anser också att allt vetenskapligt arbete bör bedrivas efter en och samma metod, för att kunna 
förklara orsaksförklaring/kausalitetssamband. En viktig poäng i sammanhanget blir därför att 
fakta och värderingar kan och måste åtskiljas. 
Forskare inom denna skola föredrar ett kvantitativt förhållningssätt, främst genom att 
mätbarheten ökar markant vilket möjliggör att se mönster och regelbundenheter i 
verkligheten.15 
 
Vår forskningsansats kommer att bygga på den hermeneutiska modellen då sponsring är ett 
val som bygger på individers fria val och handlingar under specifika situationer. Då sponsring 
och liknande marknadsföringsåtgärder syftar till att förknippa ett företag och dess produkter 
med vissa typer av spelare eller lag som ökar intresset av företaget hos allmänheten.  
 
 

                                                 
12 Forskningsmetodik, Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, sid 11 
13 Samhällsvetenskaplig metod, Knut Halvorsen, sid 14 
14 Vetenskaplig metod, Rolf Ejvegård, sid 17 
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15 Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Ulf Lundahl och Per-Hugo Skärvad, sid 39, 42-43 



2.3 Kvalitativ forskning, för en djupare förståelse 
Vilket redan nämnts ovan så beroende av vilken vetenskaplig positionering man väljer att 
använda sig av skiljs även forskningsmetoderna åt. Hermeneutiken använder sig av kvalitativa 
metoder medan positivister förespråkar kvantitativa metoder. Detta kan ses som varandras 
motsatser och nedan kommer metoderna att utvecklas för att skapa en större förståelse. 
 
Den kvalitativa metoden kan ses som ett samlingsbegrepp för tillvägagångssätt som mer eller 
mindre kombinerar de fem följande teknikerna; direkt observation, deltagande observation, 
informant- och respondentintervjuer samt analys av källor. Denna metod används av forskare 
för att skapa sig en bild av studien inifrån och därmed få en djupare och fullständig 
uppfattning för att kunna besvara frågan varför något sker. För att kunna uppnå denna 
förståelse bör man följa fyra grundläggande principer: 

• Närhet till undersökningsenheterna – med detta menas att man ska möta enheterna 
ansikte mot ansikte, vilket skapar social närhet och en grund för ömsesidig tillit.  

• Korrekt återgivning av vad som skett. 
• Rapporten bör innehålla deskriptiva beskrivningar i den mån detta krävs för 

förståelsen. 
• Direkta citat bör återges för att beskriva individernas egna uttryckssätt.16  

 
Den kvantitativa metoden kan beskrivas med ett citat av Holsti från 1969 ”If you can´t count 
it, it doesn´t count”. Som citat återger bygger den kvantitativa metoden på mängddata som 
insamlas just för att kunnas mätas matematiskt. 
Inom samhällsvetenskapen beskrivs den kvantitativa metoden som en förutsättningslös och 
objektiv vetenskap. Vilket avspeglas i hur man lägger upp sin forskning. I detta fall skall 
forskaren ha ett jag-det-förhållande till undersökningsobjekten, vilket innebär att denna på 
avstånd skall strukturerat observera fenomenet och inte vara en del av det han studerar. Den 
information som sedan insamlas används för intressera sig för de gemensamma och 
genomsnittliga faktorerna.17 
 
I denna uppsats kommer vi att utgå från den kvalitativa forskningen ansatser. Den kvalitativa 
metoden kommer att används för att försöka generalisera företagens uppfattning om 
ämnesområdet. Denna metod har främst valts för komplexiteten inom ämnet och skapa en 
djupare förståelse hur företagen resonerar kring sina sponsringsval.  
 

2.4 Val av respondenter 
Enligt Martyn Denscambe (1998) finns det inga fasta regler vid urval av informanter. 
Inriktningen beror på vilket syfte undersökningen har. Om syftet med undersökningen är att 
åstadkomma ett generaliserbart resultat bör urvalet bestå av representativa informanter. Om 
syftet är få ett djupt och ingående resultat bör urvalet av informanter bestå av några få 
nyckelpersoner.18 Att komma i kontakt med de nyckelpersoner som vi ansett vara lämpliga att 
besvara våra frågor har varit en lång och tidsödande process. För att hitta passande företag 
och personer har vi börjat med att bearbeta oss igenom större delen av de Sveriges 
individuella sportstjärnors hemsidor, i syftet att finna vilka deras sponsorer är. När detta 
arbete var gjort gällde det att lokalisera företagen, dock låg flera företag belägna utomlands 
vilket gjorde de svårkontaktbara för intervjuer. Även vår avgränsning att koncentrera arbetet 
                                                 
16 Forskningsmetodik, Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, sid 92-94 
17 Ibid, sid 151- 
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kring individuella idrottsutövare limiterade vår företagsbas då de flesta svenska företag endast 
väljer att stödja lagidrotter.  Flera företag som vi kontaktade visade sig vara mindre 
samarbetsvilliga utan hänvisade endast till personer som var okontaktbara eller inte kunde 
avvara tid för en intervju. Efter många samtal fick vi kontakt med företag som vi fann 
intressanta och visade god samarbetsvilja.  
 

2.5 Litteraturinsamling och den semistrukturerade intervjun 
För att öka vår förståelse inom ämnet har vi genom flerfaldiga besök på bland annat 
Stockholms Universitet, Handelshögskolan, Gävle högskolas bibliotek, lånat och läst 
litteraturen inom ämnet. För att ytterligare öka förståelsen kring ämnet har vi sökt i diverse 
vetenskapliga portaler och till viss del funnit artiklar som vi använt oss av. En 
sammanställning av det vi ansett vara applicerbart inom vår uppsats finner ni nedan i den 
teoretiska referensramen.  
 
För att se om teorin överensstämmer med verkligheten valde vi att genomföra personliga 
intervjuer med de fyra tillfrågade företagen. För att få ut så mycket information som möjligt 
och inte ställa några ledande frågor valde vi att använda oss av den semistrukturerade 
intervjuformen. Semistrukturerad intervju är en flexibel intervjuform som låter den 
intervjuade utveckla sina idéer och svara öppet och utförligt på frågorna. Betoningen ligger på 
att den intervjuade får utveckla sina synpunkter.19 Under intervjuerna valde vi att använda en 
bandspelare för att vid ett senare skede kunna återge intervjun i fullständig och korrekt form. 
Att jobba med intervjuer på detta sätt för att kunna återspegla verkligheten korrekt stöds bland 
annat av Martyn Denscombe (1998). Vid intervjuerna förde vi intervjuanteckningar för att vid 
ett senare skede kunna påminna oss om den icke verbala kommunikationen, och därmed 
kunna återge situationer på ett korrekt sätt. 
 

2.6 Uppsatsens relevans och mätbarhet 
Validitet kan enkelt översättas med ord som giltighet och relevans. Utmaningen här blir därav 
att samla in det data som man avser att undersöka. Detta är givetvis inte empiriskt mätbart 
utan man får argumentera för sin ståndpunkt. Hellevik definierade validitet enligt följande: 
”grad av överensstämmelse mellan den teoretiska definitionen av den latenta egenskapen och 
den operationella definitionen av den manifesta egenskap som ska mätas”.20  
 
Med reliabilitet avses frågan om resultat från en undersökning blir desamma om 
undersökningen upprepas vid ett flertal tillfällen, eller om det påverkas av slumpmässiga 
och/eller tillfälliga betingelser.21 Något som reliabiliteten beroende bygger på är testernas 
tillförlitligt. Just därför upprepas testerna för att stärka reliabiliteten.  
 
Då sponsring är ett sådant komplext ämne och respondentföretagen är relativt få, är denna 
uppsats inte ämnad för någon högre reliabilitet då det finns lika många ansatser inom ämnet 
som det finns företag. Vi anser att validiteten i uppsatsen är hög, då inte vi är ute efter 
påtagbart mätbara resultat utan då vi ämnar endast ge en generell bild av hur sponsring kan 
fungerar i praktiken. Graden av validitet höjs genom att syftet, teorin och empirin följer en röd 
tråd som mynnar ut i en analys och slutsats som bygger på dessa.  

                                                 
19 Forskningshandboken, Martyn Denscombe, sid 135-136 
20 Samhällsvetenskaplig metod, Knut Halvorsen, sid 41-42 
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2.7 Källkritik 
Syftet med källkritik är att göra en bedömning om källornas relevans och sedan ställa det i 
relation till det undersökta ämnet, för att se om det leder fram till svaret på 
frågeställningarna.22 

För att bedöma olika källors relevans använder man sig av källkritiska kriterier, de viktigaste 
är: 

• Samtidskrav – huruvida författaren av källan skrivit ner källans innehåll direkt eller 
inte. 

• Tendenskritik – besvarar frågor om vilka egna intressen uppgiftslämnare kan ha. 
• Beroendekritik – kontrollerar om källorna är beroende av varandra eller inte. 
• Äkthet – I vissa fall kan källans äkthet behöva kontrolleras.23 

 Tidigt i vår litteratursökning fann vi att det fanns begränsad litteraturen i ämnet sponsring. Ett 
annat problem var att mycket av litteraturen var mindre aktuell och därmed kan validiteten 
inom den teoretiska referensramen svikta något. Vi har försökt väga upp detta genom att 
studera vetenskapliga artiklar, dock har vi funnit få relevanta inom vårt forskningsområde. 

När vi genomförde våra intervjuer använde vi oss av en bandspelare. Som ovan nämnt finns 
det både fördelar och nackdelar med denna arbetsmetod. För att kunna återge intervjun på ett 
korrekt sätt med den icke verbala kommunikationen förde vi därför anteckningar parallellt 
med intervjuerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Eriksson L-T., Att utreda forska och rapportera, sid 150 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel har vi som avsikt att beskriva den teoretisk referensram som uppsatsen bygger 
på, samt de undersökningsmodeller som använts för att besvara frågeställningen och att 
uppfylla uppsatsens syfte.  
  

3.1 Definitioner av sponsring 
Sponsring är ett begrepp många försökt att definiera, dock är det dåligt med enhetliga 
begrepp. Det de flesta kan vara överens om är att sponsring är ett marknadsföringsverktyg 
som innebär ömsesidig nytta får såväl sponsorn som den sponsrade.24 
 
Stuart Turner (1989) definierar sponsring som ”Sponsring är ett tillhandahållande av stöd 
från en person, eller ett företag, till en oberoende aktivitet (vanligen kopplat till sport eller 
kultur, men fältet ökar), som inte är direkt knutet till personens eller företagets normala 
verksamhet, men som ändå uppbär ett stöd som sponsorn förväntar sig nytta av.”25  
 
Uno Grönkvist (1985) hänvisar till profilmakaren Björn Petersson som definierar sponsring 
som ”Sponsring är i högsta grad en institutionell företeelse, som ska bygga en plattform av 
prestige, en stötdämpare av goodwill, en investering i första hand på lång sikt”. 26 
 
 Den definition vi kommer att utgå ifrån i vår uppsats och som kan ses som den mest allmänt 
vedertagna är Victor Hejads definition från 1981 som Magnus Roos (1996) hänvisar till, 
”Sponsring är en affärsmässig överenskommelse, till ömsesidig nytta för sponsorn och den 
sponsrade, med syfte att uppnå väl definierade mål.”  Det som skiljer denna definition ifrån 
de andra är att den lyfter fram vikten av motprestation från den sponsrade, vilket gör detta till 
en ren affärsöverenskommelse.27  
 

3.2 Sponsringens syfte 
Sponsring skiljer sig från andra marknadsföringsåtgärder då det inte är ett medium som 
reklam eller PR utan en metod att utnyttjas inom reklam, PR etc. I sponsring ingår det element 
från reklam, PR, försäljning, sales promotion, intern marknadsföring. För att uppnå ett 
gynnsamt resultat är det nödvändigt att samspelet mellan dessa element är så effektivt som 
möjligt.28  
 
Tre huvudsakliga syften med sponsring kan urskiljas, dessa presenteras nedan: 
 

• Det första skälet är att skapa kännedom och öka kunskapen om företaget och dess 
produkter/tjänster i konsumenternas medvetande. Detta är särskilt bra för företag som 
har svårt att nå fram i det enorma mediebrus som råder. Givetvis när man exponerar 
vill man skapa en positiv bild av företaget genom att sitt eget varumärke skall 
förknippas med en viss idrottsman eller ett lags varumärke.29  

                                                 
24 Sponsring, Ett sätt att sälja, Magnus Roos, s 18 
25 Sponsring i praktiken, Stuart Turner, sid 11, Framgångsrik Sponsring, Uno Grönkvist, sid 9 
26 Sponsring, en lönsam marknadsinvestering, Uno Grönkvist, sid 14 
27 Sponsring, Ett sätt att sälja, Magnus Roos, s 18 
28 Sponsring i världsklass, Jimmy Clark, s 4 

 13

29 Sponsring i praktiken, Stuart Turner, sid 11, Framgångsrik Sponsring, Uno Grönkvist, sid 14-15 



• Man kan även använda sponsring som ett medel vid kundrepresentation. Då främst för 
att kunna erbjuda kunden en upplevelse och därmed komma ett steg närmare en 
lyckosam affärsrelation.30  

• Sponsring kan även skapa goodwill, ett mervärde som är svårt att värdera, men det 
uppfattas som en god gärning och detta lyfter varumärket i konsumenternas 
medvetande.31 Om företag väljer att endast sponsra framgångsrika föreningar kan det 
leda till att kunden upplever att sponsorns enda avsikt är ekonomisk vinning. Att 
sponsra föreningar eller individuella idrottsutövare som saknar ekonomiska 
förutsättningar ökar därmed företagets goodwill och skapar en positiv bild av 
sponsorn.32 

 
Utöver ovanstående syften finns det en mängd fördelar att uppnå genom sponsring, en stor 
fördel i sammanhanget är att man kan utnyttja sponsring i andra marknadsföringsåtgärder och 
därmed skapa ett genomgående tema för hela kampanjen. Sponsring ger som redan nämnts en 
positiv bild av företaget, detta i sig skapar därmed ett större intresse för sponsorns övriga 
reklamkampanjer. Genom att företag sponsrar en viss idrottsman skapar det en exklusivitet, 
det vill säga konkurrenterna ges inte möjlighet att efterlikna sponsorn, denna exklusivitet går 
inte att uppnå via någon annan marknadsföringsåtgärd. Sponsring har generellt sätt en svag 
kommersiell koppling och känns därmed inte lika påträngande för konsumenter, därmed ges 
större tolkningsmöjligheter.33 Sponsring kan också leda högre status och prestige för företag, 
genom att medverka i större sammanhang så blir man sammankopplad med en högre 
finansiell- och internationell status.34  
  
Fördelarna med sponsring kan i vissa fall vara ganska uppenbara, därav kan det vara 
motiverat att även presentera nackdelarna i sammanhanget. En bidragande orsak till att 
företag inte prioriterar sponsring som en del i sin marknadsföringsmix är bristande kunskap 
samt svårigheten att hänföra resultatet till sponsringsåtgärden. Sponsring är även en mycket 
tidskrävande åtgärd som kräver noggrann förberedelse och planering. Allt för många företag 
är inte villiga att genomföra denna uppoffring, eller ser inte sponsringens fördelar och väljer 
därför mer slumpmässigt sponsringsobjekt. En annan nackdel är att mindre etablerade företag 
får svårt att framföra sitt budskap via att endast exponera sitt varumärke eller logotyp utan 
några säljande budskap.35 
 
Sponsringsåtgärden är inte heller att rekommendera när samband mellan sponsring/sponsor 
saknas eller är svagt samt då man använder sponsring som en fristående åtgärd.36 

3.3 ERK-modellen 
ERK-modellen uppstod år 1991 i ett försök att strukturera upp ett företags sponsrings 
möjligheter. Sedan dess har modellen utvecklats och fått flera användningsområden inom 
sponsring. Presumtiva sponsorer kan genom att ta ställning till modellens tre olika variabler 
bedöma om sponsring kan användas som del av marknadsföringsmixen samt värdera 
sponsringsobjektets potential. Modellen kan även användas i ett senare skedde då man skall 

                                                 
30 Ibid 
31 Ibid 
32 Sponsorship and the Image of the Sponsor, Colin McDonald 
33 Sponsring, Ett sätt att sälja, Magnus Roos, sid 34-37 
34 Sponsorship and the Image of the Sponsor, Colin McDonald s 36-37 
35 Sponsorship and the Image of the Sponsor, Colin McDonald s 31 
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fatta beslut angående planeringsarbetet, detta omfattar detaljer som vad som skall göras och 
vem som skall göra vad.37 
 
De tre olika variablerna som modellen bygger på är exponering, relationer och 
kommunikation. Variablerna skall inte utläsas var för sig utan skall betraktas tillsammans som 
en enhet som inte utesluter varandra. Effekten av varje enskild variabel mäts av flera 
underliggande faktorer. Dessa faktorer används sedan för att utvärdera lämpligheten av 
sponsring som marknadsföringsåtgärd. Likt andra modeller är syftet i ERK-modellen att 
fungera som en förenklad bild av verkligheten. Modellens variabler kommer nedan att 
presenteras38: 

3.3.1 Exponering 
Modellens första variabel (exponering) är den som de allra flesta förknippar med sponsring, 
vilket främst för tankarna till arenareklam. Syftet är att exponera företags varumärke genom 
att logotypen synliggörs för både publiken och TV-tittarna. Varumärkesexponeringen 
fungerar som en påminnelse av företagets redan etablerade logotyp eller för att skapa en 
nyfikenhet kring en ny produkt. Genom exponering kan företaget uppnå en status av god 
kvalité samt en känsla av att man är större och mer dominant än konkurrenterna. Effekten av 
att sponsra stora evenemang kan också bli att det uppmärksammas av media vilket kan ge 
värdefull bonuseffekt.39 

3.3.2 Relationer 
Nästa variabel (relationer) ger sponsorn möjlighet att skapa nya viktiga personliga relationer 
genom att blanda affärer med nöjen. Evenemangsplatsen står här i centrum för 
relationsskapandet där företagets visioner och budskap översiktligt presenteras, för de 
medbjudna intressenterna. Relationsskapandet kan också benämnas som representation. 
Genom att sponsra stora evenemang sammankopplas sponsorn med övriga välkända 
varumärken vilket kan ha en positiv inverkan på det egna varumärket. Det skapar även 
utmärkta möjligheter att knyta kontakter med övriga sponsorer, vilket kan ge upphov till nya 
lönsamma affärskontakter.40 
 
Räckvidden för relationsvariabeln är inte så stark om målet är att nå ut till en större massa 
samt att det kan vara svårt att nå ut med företagets budskap i en hög ljud idrottsarena. 
Däremot kan man genom sponsring effektivt bygga upp relationer ifall företaget har en väl 
definierad målgrupp. Genom att bjuda in målgruppen till sponsringsaktiviteten kommer 
gästerna att känna sig extra utvalda. Även om sponsorns inbjudna gäster väljer att tacka nej 
kan de ändå få positiva associationer till varumärket.41 

3.3.3 Kommunikation 
Den tredje variabeln (kommunikation) är ett sätt för företag att profilera sig samt stärka 
varumärkets image både internt och externt. Med dagens enorma mediebrus så är sponsring 
ett effektivt medel att nå ut med sitt budskap. Genom att använda sponsring tillsammans med 
övriga marknadsföringsåtgärder kan företag framgångsrikt skapa ett bärande tema för 
varumärket som kunden sammankopplar med positiva värden. Sponsringen ökar här också 
möjligheten att kommunicera riktade budskap mot utvalda målgrupper. 
                                                 
37 Sponsring - ett sätt att sälja, Magnus Roos och Ulrika Algotsson, s 44-46 
38 Ibid  
39 Ibid 
40 Ibid 
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Företagen värderar av ERK-modellens tre variabler skiljer sig. Tidigare var det 
exponeringsvariabeln som var den främsta anledningen till att använda sig av sponsring.  
 
Numera är tendensen till att företagen även fokuserar på de övriga variablerna, 
relationsbyggande och kommunikation. Det gäller här för företagen att hitta en balans mellan 
de tre olika variablerna som ger bäst effekt.42  

3.4 Val av sponsringsobjekt 
Det finns många faktorer att beakta och ta hänsyn till när företagen väljer sina 
sponsringsobjekt. Då sponsring i många fall är förknippat med stora ekonomiska resurser bör 
företagen noga överväga sina satsningar och vilka kriterier som sponsringsobjektet skall 
uppfylla. Först bör företagen fråga sig vad de vill uppnå med sin sponsorsatsning och därefter 
utvärdera vilka objekt som bäst kan identifieras med det egna varumärket. När man uppnått 
detta kan man börja fundera kring vilken marknad och målgrupp man vill rikta sig till samt 
sponsringsobjektets attraktivitet och potential att öka intresset för sponsorföretaget.43 
 
Vad många inte funderar över är att utseendet kan har en betydande roll när företag väljer sina 
sponsringsojbekt. Ett attraktivt utseende är lättare att sälja in, Niklas Olovzon 
varumärkesexpert på svenska kommunikationsbyrån S&B, beskriver problematiken enligt 
följande; ”Det är ju nästan omöjligt att sälja in en rysk 120-kilos släggkasterska om man 
jämför med en snygg svensk höjdhopperska eller löpare”.44  
 
Vi har valt två modeller framtagna främst för att hitta rätt kändis till rätt reklambudskap. För 
att beskriva hur man kan välja sina sponsringsobjekt, dock kommer vi tillämpa två modeller 
analogt då dessa väl fungerar att beskriva sponsringsproblematiken.  
 

3.4.1 Fredd-Principerna 
En modell som framtogs av Miciak och Shanklin (1994) används ursprungligen för hur man 
kan påverka varumärkesbyggandet genom att använda kändisar, så kallad celebrity 
endorsement. Då sponsring handlar om att stärka varumärket på liknande sätt som andra 
marknadsföringsåtgärder ser vi inga problem att nyttja denna modell inom 
sponsringsproblematiken. FREDD står för Familarity, Relevance, Esteem, Differentiation och 
Deportment. Modellen går ut på att hitta rätt kändis att förknippa med varumärket för att 
uppnå synergieffekter. Nedan kommer varje princip i modellen beskrivas kortfattat. 
 

• Familiarity (Förtrogenhet) 
En högt värderad egenskap när man skall välja ut rätt människa att sponsra är personens 
attraktivitet, det vill säga denna individ skall vara tilltalande, lättigenkännlig och vänlig, 
åtminstone ur målgruppens perspektiv.  
• Relevance (Relevans) 
Här ligger vikten på att kändisen image, rykte och värderingar lätt skall kunna 
sammanfogas med sponsorns varumärke, detta för att budskapet man vill sända ut skall 
uppfattas som trovärdigt.  
• Esteem (Aktning) 

                                                 
42 Sponsring - ett sätt att sälja, Magnus Roos och Ulrika Algotsson, sid 47 
43 Sponsring i praktiken, Stuart Turner, sid 37-40 
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Här ligger fokusen på den sponsrades personliga trovärdighet och dess aktning hos 
målgruppen. I vårt fall inom sportens värld, är till exempel prestationer ett viktigt bidrag 
till ökad aktning hos målgruppen. 
• Differentiation (Differentiering) 
För att slå igenom det massiva ”bruset” av reklambudskap gället det att hitta rätt person 
som skapar stor uppmärksamhet kring sig själv eller genom sina prestationer når denna 
effekt. Detta för att kunna skapa fokus kring det egna varumärket och få detta att synas. 
• Deportment (Uppträdande) 
Den sponsrades uppträdande får inte under några omständigheter uppfattas som 
förnärmande. Detta då ett sådant beteende klassas som väldigt riskabelt för det 
sponsrande företaget då varumärket inte har råd att förknippas med skandaler.45  
 

Det finns även en modell som kallas ”No tears”, denna modell bygger i stort sätt på samma 
grundantaganden som FREDD-modellen. Dock finns det en del tillägg vilket gör att No tears 
modellen kan användas som ett utmärkt komplement till FREDD. De övriga aspekter till valet 
av sponsorobjekt som framgår av No tears presenteras nedan. 

• Cost considerations (Kostnadsfrågan) 
Denna punk rör främst frågan av den nytta sponsringen kommer att medföra gentemot 
kostnaden man får betala för åtgärden.  
• Working ease and diffuculty factor (Arbetsro och svårighetsgrad) 
Inom denna modell bör man även ta hänsyn till hur lätta sponsorobjekten i fråga är att 
samarbeta med. 
• Saturation factor (Mättnad) 
Inte kanske den viktigaste variabeln, men liten vikt kan även läggas vid vilka andra 
varumärken som förknippas med personen i fråga. Detta på grund av om personen 
förknippas med ett flertal varumärken kan ens eget lätt bli ett i mängden.46  

 

3.5 Olika sponsringsnivåer 
Företag som sponsrar har flera olika aspekter att ta hänsyn till. Förutom att välja 
sponsringsobjekt måste företag även ta ställning sponsringsavtalets nivå. Man kan grovt dela 
upp dela upp det i tre nivåer som kan jämföras med medaljers valörer, det vill säga guld, 
silver och brons man kan även kalla dessa a, b och c kontrakt.47 Den högsta nivån av ett 
sponsorkontrakt kan till exempel innebära full produktsponsring, ekonomisk ersättning samt 
företagsbil och fria resor. Om man ställer detta i proportion till den lägsta nivån där företaget 
endast kan erbjuda den sponsrade kraftigt rabatterade priser på produktsortimentet. Givetvis 
skiljer sig kontraksutformningen åt beroende på företagets ekonomiska resurser. För att 
illustrera detta kan man se exemplet med Gatorade som erbjöd Tiger Woods 100 miljoner 
dollar i deras sponsorkontrakt mot ett a-kontrakt hos till exempel ett mindre 
kosttillskottsföretag vars a-kontrakt innebär full produktsupport och tillgång till fri bil48. 
 

3.6 Utvärdering av sponsringens effekter 
Att många företag är skeptiska till sponsring beror i flesta fallen på svårigheten att mäta och 
utvärdera sponsringens effekter då det saknas en generell mätmetod. Svårigheten med att 

                                                 
45 Choosing celebrity endorsers, Miciak A och Shanklin W 
46 Advertising, Promotion, Terence Shimp 
47 Sponsring - Ett sätt att sälja, Magnus Roos och Ulrika Algotsson sid 69 
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utvärdera effekterna är att sponsringens mål uttrycks i kvalitativa termer och inte i 
kvantitativa där det blir tydligare hur åtgärden påverkar försäljningen. En annan faktor som 
försvårar att urskilja ett tydligt resultat är att sponsringsavtal ofta är en långsiktig satsning 
som samverkar med andra marknadsföringsåtgärder. Vissa företag har åsikten att sponsring 
inte går att mäta då det inte går att särskilja resultatet från de andra 
marknadsföringsåtgärderna49. Statistik ifrån år 2005 genomfört av Sponsring & Event visade 
att endast 62 % av företagen i Sverige mätte effekterna av sina sponsringsåtgärder och endast 
10 % mätte samtliga sponsringsåtgärder.50 Om företag väljer att inte göra någon utvärdering 
av sponsringen överhuvudtaget blir effekten att man inte får någon insikt i vad investeringarna 
har genererat samt om effekterna har varit positiva eller negativa.  
 
Grundläggande för sponsringens effekter är att företag är väl medvetna om man riktar sina 
sponsringsåtgärder till en specifik målgrupp eller om det är allmänheten man vill påverka. Det 
är ju de potentiella och befintliga kunderna företaget vill påverka med sponsringen. Företag 
måste också tydligt definiera sponsringens mål då det i efterhand är omöjligt att klargöra hur 
lyckad satsningen har varit.51 
 
Den enklaste och vanligaste metoden att mäta sponsringens effekt är bevaka utrymmet som 
uppnåtts i media. Idrott får ofta stort utrymme i media och möjliggör en stor exponering för 
det sponsrande företaget. Genom att jämföra tidningsutrymmet som erhållits av 
sponsringsåtgärden med vad motsvarande annonskostnad skulle kosta kan företag räkna ut 
sponsringens värde. Förutom tidningsutrymme är de flesta idrottssponsorerna måna om 
exponeras i TV. Företag skaffar sig en uppfattning om i vilket sammanhang man vill synas i, 
hur mycket sändningstid evenemanget har samt hur stor TV-publiken är. Utifrån dessa siffror 
kan företag räkna ut hur mycket det kostar att nå varje person som tittar på evenemanget.  
 
Den mest frekvent använda metoden att mäta sponsringens effekter är att titta på hur 
parametrarna kännedom, förtroende och gynnsamhet kan påverkas av sponsringsåtgärden. 
Genom att använda en femgradig skala kan man studera hur sponsringen påverkat 
försäljningen innan, under och efter. Undersökningar genomförda av det brittsiska företaget 
RSL har visat att kundens kännedom om att företag sponsrar påverkar kundens förtroende till 
företaget. Kritiker påpekar dock att man måste ta hänsyn till fler faktorer för att mäta 
sponsringens effekter. Vidare anser kritiker att de är anmärkningsvärt att företag anser att 
sponsringens effekter är positiva bara genom att mäta hur många gånger varumärket synts i 
TV eller blivit omskrivet i pressen. Problemet med denna mätmetod är att dem som redan är 
intresserade av sport eller evenemanget troligen redan innan sponsringsåtgärden har 
kännedom, förtroende och gynnsamhet för varumärket. Effekten blir då istället att 
sponsringen fungerar som en påminnelse av något som kunden redan uppskattar och inte som 
en åtgärd som har ändrat kundens uppfattning av varumärket. Kritikerna anser istället att de 
tre mät parametrarna huvudsakligen är användbara vid ett tidigt skedde för att öka kundens 
medvetande om varumärket.52 
 
Fördjupade studier kring sponsringens effekter har gjorts för att ta reda på hur allmänheten 
reagerar och påverkas av sponsring. Studierna hävdar att varje sponsringsavtal är en 
individuell relation där utfallet varierar. En slutsats i studierna var att allmänheten hade dålig 
insikt i vad sponsring innebär samt att de bristande kunskaperna leder till förvirring och 
                                                 
49 Sponsring - Ett sätt att sälja 
50 http://www.annons.se/?id=127-70&sub=6 
51 Sponsring - Ett sätt att sälja, Magnus Roos och Ulrika Algotsson s 165-166 
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52 Sponsorship and the Image of the Sponsor -  Colin McDonald 



missförstånd. Det hävdas också att det finns en uppenbar risk att folkmassan bara uppfattar 
sponsring som en annan marknadsföringsåtgärd där företaget köper plats för att synas precis 
som företag gör i tidningsreklam. Om det är allt som allmänheten uppfattar försvinner mycket 
av sponsringens nytta av goodwill. Företag bör därför ägna mycket energi att informera vad 
ett sponsringsavtal verkligen handlar om. Först då så kommer sponsringens bidra med sina 
positiva effekter med goodwill. 53  
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53 Sponsorship and the Image of the Sponsor -  Colin McDonald 



4. Empirisk referensram   
I detta kapitel kommer vi att börja med att ge en kortfattad beskrivning av de företag vi har 
kontaktat och gjort en intervju med. Därefter kommer vi att redovisa resultaten ifrån 
intervjuerna. Bilagan till frågorna finner Ni på sista sidan i uppsatsen. 

4.1 Introduktion av respondentföretagen 

Företagspresentation – Peak Performance 
Peak Performance grundades år 1986 i Sverige. Affärsidén var då att designa praktiska 
skidkläder och skidutrustning. Sedan dess har varumärket utvecklats och placerar sig numera i 
täten på marknaden för funktionellt sportmode. Kollektionsstrukturen riktar sig till både den 
internationella marknaden och den globale kunden. Företagets vision är att skapa ett globalt 
varumärke i världsklass grundat på andan av deras passion och värderingar. Genom åren har 
Peak Performance medverkat som sponsor i flera stora globala evenemang och tävlingar. 
Företaget var sponsor till kläderna till de två EF båtarna i WhiteBread Round The World Race 
år 1998 samt huvudsponsor till de tre senaste alpina VM. Dessa uppdrag har gett Peak 
Performance mycket publicitet och gjort varumärket känt världen över.54 Ansvarig för 
uppgifterna i sammanställningen nedan är Anders Norin, vars befattning är sponsring 
manager med nio års erfarenhet rörande sponsringskontrakt. 
 

Företagspresentation Fairing AB 
Fairing startade sin verksamhet 1993 och har sedan dess tillhandahållit högkvalitativa 
kosttillskott till såväl elitidrottsmän som motionärer. För att stärka produktutbudet och öka sin 
konkurrenskraft används alltid marknadens ledande kemister för att ta fram nya och bättre 
kosttillskott. Numera görs intäkterna inte bara ifrån försäljning av kosttillskott utan även 
träningsfaciliteter finns i varumärkets regi. Har i många år sponsrat den svenska eliten inom 
såväl bodybuilding som motocross. Ansvarig för uppgifter i sammanställningen nedan var 
Lars Ljungqvist, vars befattning är VD och denna är även sponsringsansvarig på företaget. 55 

Företagspresentation World Nutrition Technologies  
Wnt är ett svenskt specialistföretag som inriktat sig på försäljning och utveckling av 
kosttillskott för tränande. Bakom företaget står många av de frontfigurer som tidigare 
representerade det välkända kosttillskottsföretaget Twinlab. De finns numera representerade 
hos 450 återförsäljare runt om i landet och har därmed blivit det ledande varumärket inom 
svensk fackhandel, och har genom sin diskreta produktutformning gjort kosttillskott 
accepterat i de svenska hemmen. Med fabriker både i USA och i Europa är det ett märke som 
expanderar kraftigt. Wnt sponsrar i dagsläget cirka 50 nationella atleter. Wnt representerades 
av Johan Cidwall som både är företagets grundare och marknadsdirektör. En viktig del av 
Johans mångfacetterade arbete är att utveckla företagets sponsringsverksamheter.  
 

                                                 
54 http://www.peakperformance.se/ 
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55 www.fairing.se 



4.2 Intervjusammanställning 

4.2.1 Definition av sponsring 
Fairing; Anser att sponsring är en företeelse som bygger på ömsesidigt utbyte mellan 
parterna, vilket skall leda till ett samarbete som lämnar båda tillfredställda. Trots detta anser 
Lars att sponsring är svårdefinierat då de på företaget utan arbetar mer efter instinkter och 
känslor och har därför ingen nedskriven sponsringspolicy. Lars poängterar dock att Fairing 
AB är en vinstdrivande affärsverksamhet och därmed är man inte intresserad av ren 
välgörenhet. 

Wnt; Johan anser att sponsring är ett vitt begrepp, dock menar han att det är likt vilken annan 
marknadsföringsåtgärd som helst, skillnaden ligger i att man ger bort produkter för att synas 
istället för att till exempel köpa en helsida i tidningen. Johan uttrycker det ”50% input var 
skall ge 100% output”,  erfarenhet är att många som kommer i kontakt med företaget har 
uppfattningen att sponsringen endast innebär att den sponsrade får produkter och ekonomisk 
ersättning utan någon som helst motprestation, dessa sållas ganska snabbt bort ur deras urval 
av tilltänkta sponsringsobjekt. Dock får alla som ansöker om sponsring alltid ett skriftligt svar 
tillbaka med skäl till varför beslutet blev som det blev. Wnt har ingen direkt nedskriven 
sponsringspolicy, dock har de tre ledord som alltid skall uppfyllas vid ett kontraktsingående, 
de ledord som skall uppfyllas är service, kvalité och ödmjukhet.   

Peak Performance; Anders definition av sponsring kan mera tolkas som att man vill skapa 
”community relations” med den tilltänkta målgruppen. Utbytet blir så att säga att den 
sponsrade endast förknippas med varumärket och därmed skapar en image åt företaget som 
lockar ett visst segment. Peak har en väldefinierad sponsringspolicy nedskriven på ett par 
rader och till den följer en ”guideline” på cirka 20 sidor som man ska rättas sig efter vid 
ingåendet av ett sponsorkontrakt. Sponsorkontrakten innebär både ekonomisk ersättning samt 
produktsupport. Till skillnad från andra marknadsföringsåtgärder menar Anders att sponsring 
har en mer långtgående effekt, eller som han uttrycker sig ”en kampanj dör så fort eventet är 
över, men sponsring består”, detta menar han då Peak oftast har långa kontrakt med sina 
sponsorobjekt.  

4.2.2 Sponsringens syfte  
Fairing; Det huvudsakliga syftet med företagets sponsring är exponeringen av varumärket. 
Genom att synas i olika sammanhang ökar intresset och uppmärksamheten för varumärket 
Fairing. Även om exponering är huvudsyftet, används sponsring i stor utsträckning som ett 
komplement för att ge större genomslagskraft hos de andra marknadsföringsåtgärderna. Den 
stora fördelen med att sponsra ansåg Lars vara möjligheten att exponera varumärket i tv-
sammanhang då de flesta av deras sponsringsobjekt ofta exponeras i samband med 
prisceremonier med företagets logga på bröstet samt alltid en vattenflaska i handen. Lars 
bidrog även med ett exempel om en av deras sponsrade, endurovärldsmästaren Joakim 
Ljunggren som ett flertal gånger synts i bland annat tv-programmet Sportspegeln som har 
höga publiksiffror. Även om Lars ser fördelarna med sponsring nämner han även att han anser 
detta vara mycket kostsamt och att utövarna emellanåt glömmer bort sina åtaganden gentemot 
företaget vilket resulterar i bortkastat kapital för företaget. I några få fall har det skett att 
enskilda individer överpresterat vilket enligt Lars då ”har stigit dem åt huvudet”, och därefter 
krävt orimliga ersättningar. 
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Wnt; Enligt Johan är sponsringens huvudsakliga syfte att exponera varumärket, då företaget 
är relativt nyetablerat är det av största vikt att skapa igenkänning genom att synas vid rätt 
tillfällen med rätt personer. Den stora fördelen med att sponsra ansåg Johan var att sponsring 
är ett relativt billigt marknadsföringsredskap jämfört men att till exempel försöka exponera 
varumärket på en helsida i dagspressen. Trots att Wnt är positivt inställda till sponsring anser 
man att det finns nackdelar, den största nackdelen ligger i de oerhört tidskrävande faktorerna 
samtidigt som man inte vet med säkerhet vad företaget har att vinna på samarbetet. Johan 
uttrycker det som ”osäkerheten ligger i att man inte har någon säkerhet att atleterna säljer in 
varumärket på rätt sätt när de är ute och representerar dem”.  

Peak performance; Anders ser sponsringen som ett komplement till den övriga 
marknadsföringen, och i dagsläget går cirka 15-20 % av marknadsföringsbudgeten åt till 
sponsring. Anders anser sponsring vara ett av de starkaste marknadsföringsverktyg som står 
till buds, detta på grund av att när man väl hittar rätt person som förknippas med varumärket 
kan detta återgälda sig så mycket som 100 gånger sponsringsinsatsen. När man använder detta 
tillsammans med de andra marknadsföringsåtgärderna finns det stora möjligheter att bredda 
varumärket och hela tiden nå nya målgrupper. På Peak anser man även att sponsring inte är 
lika påträngande och riktade som traditionell marknadsföring, utan det etsar sig fast i det i 
små bitar i taget i konsumenternas undermedvetna och därav skapas det en viss ”känsla” för 
varumärket som kan vara avgörande för konsumentens slutgiltiga val. Detta gör även att 
trovärdigheten hos sponsring är väldigt hög jämfört med traditionell marknadsföring. Ett 
annat syfte Peak har med sin sponsring är att skapa status och prestige åt varumärket, genom 
att stora namn inom idrotten använder märket anser de intresserade av den sporten att ”duger 
det åt honom så duger det mer än väl åt mig”. Ett exempel som Anders lyfte fram som 
illustrerar detta är ”Varför skulle Nike annars vara villig att sponsra Tiger Woods med 100 
miljoner dollar bara för att bära Nikes logga, inte är det för att deras kläder är överlägsna de 
andras. Storföretag är medvetna om att ett sådant namn exponeras över hela världen och att 
prestigen generar långt större intäkter än de kostnader man haft”. Trots dessa positiva bilder 
av sponsring ser Anders även en del nackdelar med sponsringen, framförallt nämner han den 
höga risken med att sponsra en individualist. Det han syftar på då är att ”ett enda felsteg kan 
överskugga en hel positiv karriär”, felsteget kan bestå av tillexempel drognyttjande, negativa 
rubriker i dagspressen genom till exempel kriminalitet. Tidsaspekten såg inte Anders som 
något problem då företaget har anställda som endast jobbar med sponsringsfrämjande 
åtgärder.   

4.2.3 ERK-modellen 
Fairing; Den första variabeln (exponering) i denna modell ser Lars som sponsringens 
huvudsyfte, vilket avspeglar sig väl i det ovan nämnda, under rubriken sponsringens syfte. Att 
kunna använda sponsring ur en relationsskapande synvinkel var relativt nytt för Lars då de 
inte tidigare tänkt i dessa banor, utan har bara under det senaste året börjat jobba utifrån denna 
aspekt. Relationsskapandet kan bestå av att till exempel bjuda ut leverantörer på 
provkörningar av motocross cyklar, eller kunna bjuda med potentiella investerare på 
sportevenemang som dessa kan tänkas uppskatta som en trevlig invit till både fortsatta och 
nya samarbeten. Ur den kommunikationskapande synpunkten ansåg Lars att denna låg väldigt 
nära exponeringseffekterna och att budskapet om varumärket uttrycktes på liknande sätt 
genom dessa två. 
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Wnt; Johan anser att sponsring ger synnerligen goda möjligheter att exponera varumärket på 
rätt sätt. Då Wnt:s målgrupp är den stora allmänheten, från motions- till elittränaren är det 
viktigt att både personer som förknippas med produkten och produkten i sig själv tilltalar 



allmänheten. Då Wnt:s produkter främst säljs i Life-butikerna skapar det i sig en 
tillförlitlighet hos allmänheten och detta i samband med representativa idrottsutövare skapar 
detta en image många kan relatera till. Johan menar även att sponsring är en utmärkt 
möjlighet att skapa relationer och bygga ut sitt nätverk. Genom sina sponsringsinsatser har 
Johan haft många möjligheter att bjuda med företag på idrottsevenemang av alla typer, detta 
kan vara allt från fri entré med spelarträffar och middag innan allsvenska fotbollsmatcher till 
att kunna få prova på diverse sporter med stora namn inom respektive genre. Av ERK-
modellens tre variabler värdesätter Johan exponering främst då han vill öka kännedomen om 
företaget. Kommunikationen värderade Johan som nummer två, då deras idrottsutövare 
kommunicerar ut företagets budskap på ett tillfredställande sätt. 

Peak Performance; Anders anser att sponsring ger goda möjligheter till att exponera 
varumärket. Därmed inte sagt att exponering skall ske så fort tillfälle ges. Istället bör man 
enligt Peak noggrant överväga i vilket eller vilka sammanhang, evenemang som man vill bli 
sammankopplad med. Enligt Anders så får inte exponeringen kännas påtvingad utan det måste 
komma naturligt för att det skall ge bra genomslagskraft. 
 
ERK-modellens andra variabel, relationsbyggandet är den som Peak värderar högst, dock 
menar man inte relationsbyggandet mot nya samarbetspartners utan mot slutkonsumenten. 
Detta då man anser att de samarbetspartners man använder sig av är så pass bra att det inte 
finns anledning till att söka nya, dock har de något event emellanåt med sina 
samarbetspartners för att stärka den redan befintliga relationen. Relationen gentemot 
slutkonsumenten bygga på en mix av relationsskapande och kommunikation enligt Anders, 
genom personlig kontakt mellan den sponsrade och dennes publik.  

4.2.4 Val av sponsringsobjekt 
Fairing: På Fairing har man ingen utstuderad plan av vilka man helst skulle vilja sponsra, det 
är först och främst hjärtat och instinkten hos Lars som styr vilka som skall få understöd från 
Fairing. Detta har lett till att många av sponsringsobjekten är goda vänner sedan tidigare och 
bekanta som de rekommenderar till Lars. Tilläggas kan då att det finns ett otroligt utbud av 
individer som dagligen kontaktar Lars om sponsringskontrakt, allt från kända idrottsutövare 
till företag som vill ha stöd med friskvård i form av vitaminer och mineraler. De utvalda som 
slutligen kan knyta ett sponsorkontrakt med Fairing får ofta en chans utan några större krav på 
personliga egenskaper, dock om de inte kan marknadsföra varumärket enligt de 
kontraktsenliga formerna kan det bli svårt för dessa att få förnyat förtroende av företaget. De 
personliga egenskaperna Lars efterfrågar hos de han sponsrar, är att de framförallt skall vara 
ödmjuka, öppna och framförallt representera varumärket väl. Detta innebär att det inte alltid 
är de sportsliga prestationerna som behöver stå i fokus, utan den som promotar varumärket 
bäst är även den person som är mest värdefull för företaget. Enligt Lars riktar sig Faring 
numera till en bredare publik, vilket har gjort att han tänker efter en extra gång vilka ansikten 
han skall välja i företagets kampanjer, eller som Lars själv uttrycker sig ”inte bara köra 
hardcore kampanjer med bodybuilders, utan även personer som den stora massan kan 
relatera till”. Däremot är inte utseendet något de lägger någon vikt vid när de väljer ut sina 
sponsringsobjekt.  Exempel på sponsringsobjekt som Lars värderar väldigt högt och uppfyller 
de uppställda kriterierna är proffsboxaren Isam Kahlil, endurovärldsmästaren Jocke 
Ljunggren och mma-fightern Daniel Bergman. 
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I dagsläget sponsrar Faring endast individuella idrottsutövare och man har inte heller några 
planer på att börja sponsra lagidrott. De risker man kan förknippa med att sponsra en 
individualist är inget Lars känner oro inför, dock är han medveten om att till exempel en 



dopingskandal kan slå tillbaka väldigt hårt på varumärket då det ofta förekommer att 
idrottsutövare skyller ifrån sig på att det skulle finns illegala substanser i kosttillskotten. 
Lyckligtvis har Fairing aldrig behövt hantera en sådan situation. Andra risker med sponsring 
som formsvackor, långtidsskador är något Lars visar stor förståelse för. Det brukar sällan leda 
till kontrakt bryts men i vissa fall med personer som är långtidsskadade kan Lars i vissa fall 
dra in på produktsponsringen då denna inte anses nödvändig då idrottsutövaren har föga 
användning för denna. Skulle det däremot uppstå skandaler kring en idrottsutövare som till 
exempel använt otillåtna preparat finns det klausuler i kontrakten som gör att detta upphör 
omedelbart, förutom detta krävs även skadeståndsersättning för att täcka varumärkesskadan. 
Den främsta fördelen Lars ser med att sponsra individualister är den nära relationen som 
byggs upp vid frekvent kontakt med de sponsrade. Detta ökar förståelsen för den sponsrade 
som individ och dennes värderingar, vilket kan vara viktigt vid eventuella nytecknanden av 
kontrakt.  Den frekventa kontakten innebär att sponsringsobjektet känner sig mer uppskattad 
och vilket enligt Lars skapar ”en familjär känsla kring Fairing och gör att de sponsrade vill 
promota i en större utsträckning”. Ett exempel som visar hur Fairing har kunnat dra fördel av 
den nära kontakten är deras sponsringsavtal med deras kändaste namn Isam Khalil som blir 
erbjuden betydligt mer lukrativa kontrakt av andra företag, men som trots detta har en 
reserverad plats på shortsen för Fairings logotype på. Enda skälet till att Isam gör detta är den 
goda kontakt som skapats med Fairing och att Lars under åren har blivit en nära personlig 
vän. 

Wnt; Enligt Johan får företaget in cirka 400 ansökningar om sponsring varje år. I dagsläget 
sponsrar man 50 idrottsutövare, både individualister och lagidrottare dock inga hela klubbar. 
Wnt har en stor bredd på sina sponsringsobjekt, alltifrån hockey- och fotbollsspelare till 
bodybuilders och kampsportsutövare. De sponsrade har antingen kontaktat företaget själva 
och därigenom fått sponsorkontrakt, i vissa fall kontaktar företaget personer de anser stämma 
överens med företagets profil och erbjuder dem sponsorkontrakt för att ge företaget 
representativa talesmän. Det viktigaste när de väljer ut vilka de ska sponsra är att individen i 
fråga inte ska se det som en engångsföreteelse, utan har som avsikt att använda produkten 
under hela den aktiva karriären och marknadsföra den väl. Det är inte alltid de idrottsliga 
prestationerna som behöver stå i fokus när man sållar bland alla ansökningar, ett exempel på 
detta är fotbollsmålvakten Erland Hellström som numera har blivit förpassade till att bara vara 
tredje målvakt i Hammarby IF efter ett längre skadeuppehåll. Erland har trots detta full 
sponsring från Wnt då han genom sin personlighet och naturliga karisma kan användas i 
många sammanhang hos företaget, till exempel i större reklamkampanjer då Erland är lång, 
blond och vältränad vilket gör han idealisk för fotokampanjer. 

Johan poängterar vikten av den nära relationen han försöker bygga upp med företagets 
sponsringsobjekt. Främst sker detta genom en frekvent telefonkontakt och även om tiden 
tillåter personliga möten. Johan tror att den nära relationen gör att de sponsrade känner sig 
”speciellt utvalda” och därmed blir mer lojala gentemot företaget. 
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Johan anser att det är en högre risk att sponsra en individualist än en idrottsklubb, då en 
individualist inte har någon policy eller grundstadgar att rätta sig efter som en lagidrottare 
oftast har. Dock har Johan en väldigt tydliga plan hur han hanterar skandaler, kontraktet är 
utformat så att vid dopingskandaler bryts kontraktet direkt, är det dock något annat som inte 
har med idrott att göra anser Johan att de flesta är värda en andra chans. Att man väljer att 
sponsra individualister istället för hela klubbar trots den ökade risken är enligt Johan den nära 
kontakt till den sponsrade och att en individualist är mer flexibel att arbeta med då dessa kan 
användas i fler sammanhang och är lättare att koordinera möten och events med.  



Peak Performance; Enligt Anders är det svåraste och mest tidskrävande inom sponsring att 
hitta sponsringsobjekt som matchar Peak Performance varumärke. Anders blir dagligen 
kontaktad av idrottsutövare, företag med mera som söker sponsringskontrakt. Det händer att 
Anders bokar in möte med några utav dem han blir kontaktad utav men enligt honom själv är 
det ytterst sällar som det leder till ett skriftligt avtal. För att finna rätt personer till 
sponsringsuppdragen arbetar Peak istället med personal som noggrant följer olika sporter och 
idrottsutövares framfart samt resultatlistor. Det vanligaste är dock att man genom olika 
kontakter blir informerad om personer med hög potential som kan marknadsföra varumärket 
väl. 
 
Egenskaper som Peak eftersöker hos sponsringsobjekten är en attityd, personlighet som 
skapar en viss ”mystik” och intresse för personen som är svårt att förklara i ord. Personer som 
passar väl i denna beskrivning är för Anders fotbollsstjärnorna Zlatan Ibrahimovic och 
Fredrik Ljungberg. En person med dessa egenskaper är enligt Anders i många fall mer 
intressant ur sponsringsperspektiv. Oavsett vilket resultat idrottsutövaren har presterat så 
träffar Anders alltid det tilltänkta sponsringsobjektet för att se hur väl personen matchar 
varumärket, samt företagets värderingar. Andra egensaker som värderas högt är ett  
fotogeniskt utseende då det förenklar marknadsföringen i kampanjer, tidningsmagasin med 
mera. När de väl hittat en person som matchar företagets profil, ställer inte Peak så högra krav 
på denna. Allt den sponsrade I huvudsak ska göra är att bära kläderna och prestera väl inom 
sin sport. 
 
Anledningen till att Peak har valt att inrikta sin sponsring på individuella idrottsutövare är att 
det enligt Anders finns en större potential att skapa en image kring en individualist än hos ett 
lag. En annan fördel med att välja att sponsra en individualist är den förenklade kontrollen då 
det blir en mer frekvent kontakt med sponsringsobjektet. Om det individuella 
sponsringsobjektet skulle drabbas av en långtidsskada var Peak:s framhållning att bara I 
särskilda fall avbryta samarbetet. Anledningen till detta är att man vill upprätthålla en god 
relation med den sponsrade som med sin potential kan få positive effekter I framtiden. 
Däremot ansåg man att skandaler som utspelade sig I media kunde ge varumärket negative 
rubriker som krävde att samarbetet avbröts.  
 
Trots att Peak är väl medvetna om vilka egenskaper de söker hos sina sponsringsobjekt 
hävdar Anders att man aldrig kan vara säker på förhand om man valt rätt sponsringsobjekt, 
men när man väl träffar rätt uppväger det många missar på vägen dit.  

4.2.5 Olika sponsringsnivåer 
Fairing; Enligt Lars har man inga definierade sponsringsnivåer, däremot så erbjuder de 
givetvis inte alla idrottsutövare samma kontrakt. Företaget utgår ifrån ett grundkontrakt som 
endast innebär kraftigt reducerade priser, dock har de några få personer erhållit full 
produktsponsring. Att inte flera personer har full sponsring beror enligt Lars på 
avdragsproblematiken med sponsring, utan att det blir lättare både för företaget och den 
sponsrade att ”sälja” produkterna väldigt billigt. 
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Wnt; Företaget har inte några definierade sponsringsnivåer. Det vanligaste avtalet som Wnt 
erbjuder idrottsutövarna är produktsponsring. Några få idrottsutövare har erbjudits mer 
fördelaktiga sponsringskontakt då dessa passar Wnt:s profil särskilt väl eller har ett större 
kommersiellt intresse. För dessa personer ställer dock Wnt högre krav. Enligt Johan skall 
dessa vara väl medvetna om marknadsföringen av varumärket samt stärka företagets 
profilering. Ett av kraven som står inskrivet i kontraktet är att de sponsrade skall vara 



tillgängliga och kunna medverka på fotograferingar som ska nyttjas i kommersiellt syfte fyra 
till fem gånger per år. 

Peak Performance; På Peak var man väl medvetna om de olika sponsringsnivåer man kunde 
skriva sina kontrakt. De utgick ifrån fyra huvudgrupper av kontrakt, dessa var Internationella, 
Nationella, Lokala och VIP kontrakt. Efter man rangordnat hur den sponsrade används bryter 
man ner kontraktet i mindre delar för att passa företaget på bästa sätt. Det internationella 
gruppen är givetvis de mest attraktiva sponsringsobjekt företaget jobbar med, för att bli 
erbjuden ett sådant kontrakt krävs hög igenkänningsfaktor på internationell nivå inom sin 
sport. Dessa kontrakt består inte bara av kläder och utrustning utan även ekonomiskt stöd ges 
till dessa. Då de sponsrade som erhåller internationella kontrakt exponeras internationellt 
använder de ofta nästa års kollektion för att skapa en efterfrågan på den ”linen” redan innan 
den blir tillgänglig för allmänheten.  På den nationella nivån är det ungefär 50 % av de 
sponsrade som erhåller ekonomisk ersättning utöver produktsupporten. Inom den lokala nivån 
är det produktsupport som dominerar, men även viss ekonomisk ersättning kan utgå, och då 
framförallt när vid uppdrag från Peak. På den lokala nivån är det inte de sportsliga 
prestationerna som står i fokus, utan där försöker man välja personer som folk i bygden ser 
upp till. De utvalda ska vara så kallad ”opinionleaders” det vill säga trendsättare som folk vill 
förknippa sig med och därav kommer vilja klä sig på liknande sätt.    

4.2.6 Utvärdering av sponsringens effekt 
Fairing; Sponsorkontrakten sträcker sig vanligtvis över ett års tid, vid slutskedet av denna 
tidsperiod för man ett samtal med den sponsrade om ett eventuellt förnyande av kontraktet 
skall komma till stånd. Under dessa samtal ser man till det gångna årets prestationer och hur 
väl de marknadsfört varumärket, dock är detta mest en formalitet hos Fairing och några 
egentliga mätningar sker inte. Anledningen till detta är enligt Lars att de inte har något direkt 
bra sätt att utvärdera effekten av sina sponsringsinsatser. 

Wnt; Utvärderingen av sponsringskontrakten är något som Wnt är väl medvetna om att dem 
måste förbättra. I dagsläget har man enligt Johan ingen konkret utformad plan hur företaget 
skall utvärdera sina sponsringsinsatser. Detta beror främst på den tidskrävande processen en 
utvärdering kräver. Den enda utvärderingen som sker är enligt Johan den dagliga 
utvärderingen som sker mer av automatik än en väl genomtänkt strategi. 

Då Wnt sponsrar så många som 50 atleter anser Johan att det är svårt att göra en bedömning 
om hur vida samarbetet har varit lönsamt för Wnt eller inte. Johans spontana reflektion är 
dock att resultatet ifrån sponsringsobjekten skiljer sig åt. I dem flesta fallen anser Johan dock 
att det troligtvis är sponsringsobjekten som drar mest nytta av samarbetet. Mest lönsamt ur 
sponsringsaspekten är Wnt:s grundstomme med tio personer som enligt Johan marknadsför 
och exponerar varumärket vid alla möjliga tillfällen och arbetar för långsiktiga mål. 
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Peak Performance; På Peak Performance finns det ingen utformad metod om hur man skall 
gå tillväga när sponsringsavtalen utvärderas. Enligt Anders så skulle det visserligen vara 
möjligt att genomföra punktutvärderingar, som till exempel hur många gånger varumärket 
exponerats i ett visst evenemang. En sådan utvärdering tycker Anders dock är föga intressant 
då man enligt honom måste se sponsringens effekter på längre sikt. Av denna anledning har 
företaget därför inte satt upp några direkta mål som sponsringsobjekten skall uppnå. Genom 
att sponsra en idrottsutövare men rätt attityd och personlighet kan det ge flera positiva 
effekter. Förutom att försäljningen kan öka i utövarens gren kan det även ge positiva effekter 
till det övriga produktutbudet. Av denna anledning är det svårt att utvärdera sponsringens 



totala effekter.  
 
Enligt Anders är det alldeles för vanligt att sponsrande företag endast mäter resultatet genom 
att se hur många gånger företagets logga medverkat i olika sammanhang. På Peak tycker man 
att detta är en omodern utvärderingsmetod då kommunikationen saknas. En bättre 
arbetsmetod som företaget använder är att låta sponsringsobjekten skapa sina egna relationer 
och därmed jobba efter den så kallade word of mouth metoden. Med målet att skapa en viss 
”känsla” has personer i dennas närhet för varumärket som är svårt att utvärdera.  
 
Anders anser även att i vissa fall är utvärdering överflödig, detta kan till exempel ske när man 
får direkt feedback. Ett exempel som Anders nämnde för att illustrera detta var när en av deras 
sponsrade vann den prestigefyllda freestyle tävlingen Red Bull big air. Den sponsrade 
använde sig då av ett par byxor med camouflagemönster som inte sålde så väl, men bara 
någon vecka efter vinsten var hela lagret snabbt slutsålt.  
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5. Analys och avslutande reflektioner 
 I detta kapitel ämnar vi att ställa den teoretiska referensramen gentemot den empiriska för 
att kunna djupanalysera materialet och se hur väl de överensstämmer. Vi har valt att 
presentera samtliga företags intervjusvar under varje rubrik för att förenkla jämförelsen 
mellan företagen. Vi kommer löpande i texten presentera egna reflektioner och förslag till 
förbättrande åtgärder åt företagen. 
 

5.1 Definition av sponsring 
Då teorin erbjuder en mängd olika definitioner av begreppet sponsring, har inte den verklighet 
vi undersökt erbjudit lika många. Samtliga tre företag vi kontaktat har varit enade om att 
sponsring inte är någon ensidig prestation, utan att affärsavtal som knyts av två parter som 
skall gynna båda. Detta stämmer väl överens med om den definition vi valde att utgå ifrån när 
arbetet startade, det vill säga ”Sponsring är en affärsmässig överenskommelse, till ömsesidig 
nytta för sponsorn och den sponsrade, med syfte att uppnå väl definierade mål.”.   
 
Att respondenternas inte verkar ha en klar uppfattning om sponsringens definition förvånar 
oss inte då inte ens litteraturen kan erbjuda en enhetlig definition, dock är alla medvetna om 
innebörden av sponsring att det inte är välgörenhet utan en rent affärsmässig relation.  
 
Gällande att följa en given sponsringspolicy skiljer sig företagen åt, från Fairing som inte har 
några riktlinjer alls som de följer vid urvalet till Peak som har en väldefinierad 
sponsringspolicy som backas upp med ca 20 sidor lång ”guideline”.  
Sponsringspolicyn anser vi vara en fråga av både ekonomiska och teknisk natur, då till 
exempel Fairing är ett litet svenskt företag med en begränsad marknad, ställer man detta i 
relation till Peak Performance som har en internationell grund att stå på med anställda som har 
sponsring som sin primära arbetsuppgift. Wnt som är relativt nystartat kan vara ett exempel 
för Fairing att följa i denna fråga, de har fortfarande ingen direkt nedskriven sponsringspolicy, 
men givna ledord som vi anser kan fungera som en policy. 

5.2 Sponsringens syfte 
Samtliga respondentföretag såg sponsring som ett komplement till den övriga 
marknadsföringen, även litteraturen tar upp att sponsring inte skall användas som ett enskilt 
medium utan som komplement för att stärka effekten hos övrig marknadsföring. Vi tror att 
många företag som misslyckas med sina sponsringsinsatser inte ser helhetsbilden utan 
använde sponsringen enskilt och inte som ett komplement till övrig marknadsföring. 
 
Hos Wnt och Fairing var sponsringens huvudsakliga syfte att skapa kännedom om 
varumärket, dock ansåg Peak att det viktigaste var relationsbyggandet genom word of mouth 
mellan den sponsrade och dennas närhet. Att inte Peak ansåg att huvudsyftet var att skapa 
kännedom om varumärket, tror vi beror på att de redan är så pass stora och igenkända, och 
därav inte behöver synas på samma sätt som de andra två företagen. Framförallt Wnt som är 
relativt nystartat behöver synas i så många sammanhang som möjligt för att skapa 
igenkännedom. Vi tror dock inte på att synas i alla sammanhang och event som finns 
tillgängliga, utan det väljer att noggrant välja mellan dessa för att skapa en tydlig profil av 
företaget som konsumenterna kan relatera till.  
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Litteraturen listar en rad fördelar med sponsring som marknadsföringsåtgärd, bland annat att 
det inte alls är lika påträngande för konsumenterna och ger därmed ett större 



tolkningsutrymme, detta är man väl medveten om på Peak, då man ser detta som en av de 
stora fördelar att sponsra. Detta är givetvis en fördel som gynnar även Wnt och Fairing, även 
om de inte lyft fram detta som en fördel. Åsikter rörande sponsringen kostnader skiljs åt 
mellan respondenterna, Lars på Fairing var den enda respondent som såg kostnaden som en 
nackdel då han ansåg att sponsring var en kostsam företeelse, medan Johan på Wnt ansåg att 
den låga kostnaden var en stor fördel. Anledningen tror vi att respondenterna svar skiljer sig 
så radikalt åt tror vi ligger i Lars sätt att räkna. Full produktsponsring går inte att kalkylera 
utifrån försäljningspriser utan måste beräknas enligt tillverkningskostnaden och sedan sätta 
detta i proportion till vad till exempel annonsering i dagspress och liknande kostar. På Peak 
var man inte lika fokuserade på kostnaderna utan fokuserade mer på sponsringens 
möjligheter, då man träffade rätt skulle kostnaderna återbetala sig mångfalt.  
 
Både Wnt och Fairing såg tidsaspekten med att finna rätt sponsringsobjekt som en oerhörd 
nackdel, vilket även litteraturen påpekar. För att lösa denna problematik tror vi att det krävs 
ett större företag som har både resurser och personal att åsidosätta endast till 
sponsringsfrämjande åtgärder. Vilket vi tror har bidragit till att Peak inte listade detta som en 
nackdel, då de har både resurser och personal för att just lösa dessa frågor. 

5.3 ERK-modellen 
Av modellens tre olika variabler så värderade både Fairing och Wnt modellens första variabel 
exponering allra högst. Företagen ansåg att exponering var sponsringens främsta syfte och att 
sponsring var ett effektivt redskap att öka kännedomen och öka intresset kring varumärket. 
Detta anser vi vara ett resonemang som känns relativt förlegat, då detta inte särskiljer sig 
nämnvärt åt traditionell annonsering. Hos Wnt som är relativt nystartat är det självklart att 
man måste öka kännedomen och då kan exponeringsvariabeln användas väl i detta syfte, dock 
anser vi att man måste knyta samman alla de tre variablerna för att uppnå full effekt av sina 
insatser, detta följer även av litteraturen att varje variabel i sig inte ger full effekt utan det är 
kombinationen som ger styrkan. Genom att välja de största namnen ur sina sponsringsteam 
och kunna binda upp dem genom kontraktet på ett par större event. Efter utförd 
idrottsprestation få dem att samverka med företaget vid till exempel en officiell 
autografsignering och därmed skapa en relation mellan idrottsutövare och dennas anhängare. 
Detta tror vi skulle öka intresset för varumärket hos konsumenterna och skulle öka deras 
köpvilja. För att lyckas med detta krävs givetvis att den sponsrades aktning som beskrivs i 
Fredd-modellen är trovärdig. Peak verkar ha anammat ovanstående resonemang som vi har 
fört, även om inte Anders uttrycker sig så är vår uppfattning att de försöker jobba på det viset, 
då de placerar relation som den starkaste variabeln och att den riktar sig till slutkonsumenten 
bidrar till att både exponeringen och kommunikationen knyts samman enligt vår uppfattning 
om hur man drar störst nytta av ERK-modellen. Vi bygger vårt resonemang utifrån en 
annorlunda definition av relationsvariabeln än litteraturen där den mest förknippas med 
representation, utan vi tror att relationsskapande främst bör ske gentemot slutkonsument då vi 
anser word of mouth vara ett otroligt starkt marknadsföringsverktyg. Däremot anser vi att 
både Wnt och Fairing då de är små företag i sammanhanget kan jobba utefter litteraturens 
definition då nya samarbetspartners kan ge positiva ekonomiska effekter, dock som vi beskrev 
ovan även försöka tänka ytterligare på relationen gentemot sina konsumenter.  

5.4 Val av sponsringsobjekt 
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Enligt litteraturen finns det flera faktorer för företagen att beakta och ta hänsyn till när de 
skall välja sponsringsobjekt. Våra tre olika respondenter förde olika resonemang vid valet av 
sponsringsobjekt. Lars på Fairing sponsrade mer efter hjärtat och instinkt än efter en 
genomtänkt strategi. Detta ledde ofta till att de som slutligen fick sponsorkontrakt hos Fairing 



ofta är personliga vänner till Lars. Arbetsmetoden som Wnt använder skiljer sig något då man 
dels sponsrar efter instinkter och dels genom en uppföljning av de sponsringsförfrågningarna 
som dagligen kommer in. På Peak förde man ett mer affärsmässigt resonemang. För att finna 
sponsringsobjekt som matchade varumärkets värderingar har man dels personal som följer de 
individuella idrottsutövarna genom att medverka på tävlingarna och olika evenemang och dels 
genom sitt breda nätverk som ger tips om idrottsutövare med hög potential. Enligt oss så finns 
det fördelar med samtliga metoder. På Fairing vars sponsringsobjekt mesta dels består vänner 
och bekanta så tror vi att det är enklare att minimera riskerna då man vet idrottsutövarens mål 
och värderingar samt att det är enklare att bygga upp den "familjära" stämningen Lars 
efterfrågade. På mindre företag som Fairing och Wnt tror vi det är en nödvändighet att kunna 
erbjuda en personlig relation för att kunna mäta sig med större företag som kan erbjuda mer 
attraktiva sponsringsavtal. Utan dessa goda relationer till sina sponsrade tror vi inte att 
idrottsutövarna skulle lägga ner någon större energi på att försöka promota varumärket då de 
får begränsad ersättning. Så att jobba utefter de större modeller vi presenterat inom den 
teoretiska referensramen kan vara svår anpassad till mindre företag då alla de variablerna 
kräver en stor ekonomisk budget för att kunna handplocka de mest attraktiva 
sponsringsobjekten.  
 
Peak:s arbetsmetod däremot sträcker sig inte bara nationellt utan även internationellt söker 
man idrottsutövare som kan marknadsföra företaget. Vi anser att det är en effektiv metod att 
arbetskraft avsätts för att finna potentiella idrottsstjärnor istället för att kontakta stora 
internationella stjärnor som kräver betydligt större ekonomisk ersättning. Genom att närvara 
på idrottstävlingarna och evenemang så får också Peak ovärderliga relationer med 
välinformerade personer.  
 
Ett viktigt moment i att försöka profilera företaget är enligt litteraturen att förtagen försöker 
välja sponsringsobjekt som matchar företagets ståndpunkter och värderingar. Vi anser att 
samtliga respondentföretag var väl medvetna om fördelarna med att sponsra matchande 
objekt. Detta stämmer väl överens med Fredd principernas andra punkt relevance som handlar 
om att företaget skall välja sponsringsobjekt som enkelt kan sammankopplas till varumärket. 
Varken Fairing eller Wnt fokuserade på de sportsliga resultaten utan företagen var mer 
intresserad av personliga egenskaper. Enligt Anders på Peak så var det inte heller 
resultatlistorna som stod i fokus vid val av sponsringsobjekt. Däremot ansåg han att 
sponsringsavtal med en vinnare kunde ledda till ökad prestige och status. Detta tar även 
litteraturen upp som ett av de primära syftena med företagets sponsring. Vår åsikt är att både 
personliga egenskaper och sportsliga resultat har stor inverkan för hur vi upplever varumärket. 
Vi tror att många refererar till idrottsutövarens egenskaper och värderingar men även att 
resultaten påverkar vår uppfattning om varumärket både medvetet och omedvetet. Våra egna 
val av både utrustning och kosttillskott grundas ofta på de idrottsutövare vi sammankopplar 
med varumärket, grundtanken hos de flesta torde vara tryggheten i att utrustning håller högsta 
klass om den ”duger” åt de mest framgångsrika inom respektive idrott så är den god nog även 
åt mig. 
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Enligt litteraturen är ett idrottsutövarens utseende en viktig faktor att ta hänsyn till då företag 
väljer sina sponsringsobjekt. Av våra respondenter ansåg främst Peak att utseendet var en 
viktig faktor att ta hänseende till. En egenskap på sponsringsobjekten som man eftersökte på 
Peak var en att personen kunde förmedla något "extra", en enligt Anders svår beskriven 
mystik kring en person som är svår att beskriva i ord. Enligt Anders var utseendet en viktig 
ingrediens för att skapa denna känsla. Det skulle väl kunna beskrivas med Fredd- principen 
differentiation som framhåller betydelsen av att sponsringsobjektet kan skapa ett intresse och 



fokus kring personligheten och därmed även till varumärket. Vår åsikt är att utseendet kan 
stärka sponsringens budskap, det behöver inte alltid vara ett utseende som är attraktivt utan 
snarare ett utseende som passar varumärket. Vi tror att till exempel att friidrottaren Carolina 
Klüfts utseende är en avgörande faktor till varför hon är en av Sveriges mest efterfrågade 
sponsringsobjekt. Hennes utseende passar perfekt in i mallen om hur en svensk tjej ser ut med 
sitt blonda hår och ljusblåa ögon som gör att det blir ett ökat intresse för henne.  
 
Samtliga respondenter var positivt inställda till att sponsra individuella idrottsutövare. Lars 
ansåg att den främsta anledningen till att Fairing valt att endast sponsra individuella 
idrottsutövare är den nära relationen som skapas genom den frekventa dialogen som Fairing 
för med sina idrottsutövare samt att det är enklare att utröna en individs värderingar jämfört 
med ett klubblag. På Wnt för man ett liknande resonemang samt att betonar det flexiblare 
arbetet med en individuallist. Även Peak instämmer det ovannämnda men tillägger att den 
främsta anledningen till att man valt denna sponsringsstrategi är att man ser större potential 
för en individuallist då det enligt Anders är enklare att skapa en image och profilering kring 
en individuallist än kring ett lag. Då det finns ytterst begränsat med litteratur kring 
individsponsring så är det inte möjligt att göra en jämförelse mellan empirin och teorin, likt 
respondenterna anser vi att potentialen att bygga sitt varumärke kring individer är betydligt 
mer attraktivt då det är lättare för allmänheten att förknippa sig med en individ än ett lag.   
 
Riskerna med individsponsring anser litteraturen vara formsvackor, långtidsskador, 
dopingskandaler med mera. Respondenterna som vi varit i kontakt med verkar vara överens 
om att den största risken är om idrottaren av någon anledning skulle få negativa rubriker i 
media vilket kan skada varumärket på ett sätt som är svårt att reparera. I sådana fall ser 
respondenterna ingen annan utväg än att upplösa sponsringskontraktet. När det gäller doping 
så finns det klausuler i kontrakt som gör det möjligt att avbryta samarbetet omedelbart. Om 
det däremot skulle inträffa att den sponsrade blir skadad eller drabbas av en formsvacka är 
respondenterna mer restriktiva. I de flesta av dess fall kommer inte sponsringsavtalet att 
påverkas avsevärt. Vår åsikt är företag skall behålla sina sponsringsavtal med idrottsutövarna 
som bedöms ha en hög potential. Om företaget vårdar sina objekt väl även när det 
uppkommer skador eller formsvackor tror vi det finns en god möjlighet att idrottaren väljer att 
stanna hos företag även i takt med ökade prestationer och mer lukrativa sponsringsförslag. Vi 
anser att företagen måste se över det enskilda fallet och inte arbeta efter en standardlösning då 
det i många fall kan finnas omständigheter som har stor inverkan på det aktuella fallet. 

5.5 Olika sponsringsnivåer 
 Litteraturen tar upp olika sätt hur man kan gruppera in sponsringens olika avtal. Där den 
översta nivån erbjuder mest ersättning och som sedan anpassas efter sponsringsavtalets nivå. 
Samtliga respondenter har möjligheten att utforma sitt kontrakt utefter sponsringsobjektens 
resultat, igenkänning med mera. Medan Fairing erbjöd sina sponsringsobjekt produkter ur sitt 
sortiment så kunde man på både Fairing och Peak få möjligheten att skriva under kontrakt där 
både produkter och ekonomisk ersättning utgår. 
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Däremot är det endast Peak som har definierat fyra olika sponsringsnivåer. Vi tycker att Peak 
definition på olika sponsringsnivåer internationell, nationell, local och VIP är väl genomtänkt 
då det tydligt illustrerar varför individualisten blivit sponsrad samt företagets förhoppningar. 
Framförallt tycker vi det är positivt att ett så stort företag som Peak väljer att sponsra så 
kallade opinionleaders som har hög kännedom på den lokala marknaden. Vi tror att detta leder 
till positiva effekter som även mindre företag borde kunna dra nytta utav. 



5.6 Utvärdering av sponsringens effekter 
Inget av de tillfrågade företagen verkar ha någon konkret plan på hur man löser 
utvärderingsproblematiken, vilket är förståligt då litteraturen inom ämnet inte heller bidrar 
med några utstuderade lösningar. Det som beskrivs i litteraturen är mest hur mycket tid man 
får i media och man kan mäta vad skillnaderna i kostnader skulle bli om man istället väljer att 
köpa motsvarande tid genom traditionell annonsering. Detta var något som man på Peak hade 
uppmärksammat och ansåg denna mätning föråldrad och oanvändbar, då Peak hellre vill 
utvärdera de långsiktiga effekterna. Vi anser att utvärderingsproblematiken inte är unikt bara 
för sponsring. Även för de övriga marknadsföringsredskap som till exempel annonsering, PR 
och direkt reklam är det svårt att utvärdera åtgärdens exakta effekter. Detta anser vi bero på 
att all marknadsföring tillsammans skapar effekten och varje del i denna bidrar till helheten. 
Vi tror att företag i allmänhet borde lägga kraften på att utvärdera de totala effekterna av sin 
marknadsföring istället för att försöka punktvärdera de olika tillvägagångssätten. Detta torde i 
sig vara relativt enkelt då en omfattande marknadsundersökning varje år kan ge svar på de tre 
parametrar vi tagit upp i den teoretiska referensramen. Om man kopplar parametrarna 
kännedom, förtroende och gynnsamhet till företagets försäljningssiffror så borde det ge en 
ganska god indikation om hur väl företagets marknadsföring fungerat. Årliga jämförelser med 
budgeten för de olika marknadsföringsredskapen bör även kunna indikera redskapens 
genomslagskraft. För att illustrera tankegången använder vi oss av ett fiktivt exempel, 
företaget använder tre olika marknadsföringsåtgärder A, B och C. Budgeten för dessa är A 10, 
B 10 och C 10 vilket ger en försäljningssiffra 300. Om man år två istället väljer att använda 
sig av en budget enligt följande A 15, B 10 och C 5 och får ett utslag på 400 så ger det en 
ganska tydlig indikering på att försäljning gynnas mest av att lägga en större budget på A än 
C.  
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6. Avslutande kommentarer 
Inställningen till sponsring har förändrats under uppsatsens skrivande. Vår uppfattning var 
sponsring endast var ett sätt att marknadsföra sig likt de övriga redskapen inom 
marknadsföringsmixen. Efter uppsatsens skrivande har vi nu ökat vår förståelse för hur 
krävande sponsring är samt hur mångsidigt och komplext utformande av ett framgångsrikt 
sponsringsavtal är. Trots alla ovan beskrivna svårigheter och nackdelar med sponsring anser vi 
att sponsring ger unika möjligheter att marknadsföra varumärket på. Till skillnad från övriga 
redskap ger sponsring möjligheten att utforma ett säreget koncept som är omöjligt att ta efter 
och kopiera för konkurrenter. Vi anser också att sponsring är unikt då företag som planerar och 
genomför sina sponsringsaktiviteter väl kan påverka allmänhetens uppfattning och attityd 
gentemot varumärket. Det är även ett ypperligt redskap för att nå ut med sitt budskap och inte 
försvinna bland det övriga mediebruset.  
 
Likt den begränsade litteratur inom individ sponsring är även företagens kompetens inom vissa 
av sponsringens områden begränsad. Då vi upptäckt svagheter hos företagen i främst val av 
sponsringsobjekt och effektsutvärdering är ambitionen genom att kombinera endorsement- och 
sponsringslitteraturen att tjäna som vägledning för företagen i deras framtida 
sponsringsinsatser. Vår empiriska undersökning visar att företag behöver ta ställning till fler 
parametrar och arbeta mer strategiskt för att uppnå sponsringens fulla potential. Vårt råd till 
företagen blir först och främst att finna svar på den generella uppfattningen om attityden till 
varumärket, samt vilken målgrupp man skall rikta in sig emot. När man har denna kännedom 
bör man utgå ifrån de presenterade verktygen att finna rätt person som både av företaget och 
målgruppen kan bidra positivt till varumärkesbyggandet. Om detta skall bli ett lyckat 
samarbete bör även den sponsrade vara väl införstådd med vad företaget vill nå ut med för 
budskap, så denna kan representera företaget på bästa sätt. Vi tror att alldeles för många företag 
inte har någon strategi om hur deras urval skall fungera och vilka sammanhang som är bäst att 
synas i. Exponering av varumärket är givetvis bra, men att välja rätt tidpunkter och rätt 
individer för att exponera varumärket ger starkare effekt och tillit hos målgruppen.  
 
Den litteratur vi studerat ställer sig ofta kritisk gentemot att sponsra individuella idrottsutövare 
då detta förknippas med höga risker. Efter uppsatsens genomförande är vår uppfattning att de 
ökade risker som litteraturen beskriver inte är skäl nog från att avstå att sponsra en 
individualist, då vi anser att möjligheterna och potentialen att nå ut med sitt budskap överstiger 
riskerna flerfalt. Dels då vi anser att allmänheten har lättare att identifiera sig med en individ än 
ett lag, då allmänheten har en klar uppfattning om en individs värderingar medan ett lags 
värderingar är mer diffust. Även samarbetet mellan företag och den sponsrade blir närmare och 
därmed mer givande på alla plan, då samarbete med en individ erbjuder ett mer mångfacetterat 
och dynamiskt arbete. För att exemplifiera detta kan man utgå från företagens önskemål och 
krav på tidsbokningar och events, då detta genomförs betydligt smidigare med en individ än att 
få ett helt lag anträffbart vid samma tidpunkt. Även potentialen att eventet skall bli lyckat ökar 
då den sponsrade genom sin nära relation till företaget känner ett visst ansvar att göra bra ifrån 
sig. Detta tror inte vi är genomförbart med ett lag då det är omöjligt för sponsringsföretaget att 
hålla en kontinuerlig kontakt med samtliga spelare och få dem att känna ett liknande ansvar att 
representera företaget väl.  
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7. Appendix 
Intervjufrågor 
 

1. Vilken befattning har du och vad är dina arbetsuppgifter? 
2. Hur fungerar arbetet kring utformandet av ett sponsorkontrakt hos Er? 
3. Vem är det som brukar ta första kontakten? 
4. Hur definierar Ni sponsring? 
5. Har Ni någon nedskriven sponsringspolicy? 
6. Vilka syften/målsättningar vill Ni uppnå genom era sponsringsinsatser? 
7. Vad ser Ni för fördelar respektive nackdelar med sponsring? 
8. Hur ser Ni på exponeringsmöjligheterna med sponsring kontra alternativa 

marknadsföringsåtgärder? 
9. Använder Ni sponsring ur ett mer rent relationsskapande synpunkt? 
10.  Vad vill ni förmedla med Er sponsring?  
11. Vilken av variablerna exponering, relationer och kommunikation värdesätter Ni högst 

i samband med sponsring? 
12. Vilka sponsrar ni i dagsläget? 
13. Hur är kontakten med era sponsringsobjekt. Daglig, årligt? 
14. Använder Ni er av olika typer av sponsringsnivåer?  
15. Hur kommer det sig att Ni valde just dessa, vilka egenskaper var det som lockade? 
16. Anser Ni det vara en större risk att sponsra en individuell idrottsutövare än ett lag? 
17. Ser Ni några fördelar med att sponsra en individualist istället för ett lag/klubb? 
18. Hur ställer Ni er till om sponsringsobjektet hamnar i någon form av skandal, 

långtidsskadad, formsvackor? 
19. Har Ni några klausuler som gör att Ni kan avbryta sponsorkontrakten vid anfordran? 
20. Har sponsringsavtalen uppfyllt de önskade kriterier Ni ställde upp vid ingåendet? 
21. Hur jobbar Ni för att utvärdera vad era sponsringsinsatser givit er? 
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SPONSORING AVTAL 2008    
     1/2 

Avtal mellan Sport & Fitness Nordic (nedan kallat SF) och Per Eklund (nedan kallad PE) har 
träffats enligt nedan.  

PE kommer att ingå i Sport & Fitness, Team ”WNT”, vilket är ett team bestående av 
elitidrottsmän och kvinnor. Därigenom får den sponsrade del av den uppmärksamhet som 
teamet får.  

Inom ramen för detta avtal faller plikten för vardera parten att verka för den andres bästa. 

Åtagande av SF 
Under avtalstiden förbinder sig SF att betala xxx :- i sponsoring under 2008. (Betalas ut i form 
av WNT-varor till konsumentpriser) 

Datum för utbetalning, 1 Januari 2008 till 31 januari 2009.  

SF förbinder sig att förse den sponsrade med kläder samt utrustning som försäljs eller 
distribueras i SF:s ordinarie verksamhet. 

SF förbinder sig att kostnadsfritt stå för de påbjudna sportkläder för olika arrangemang som 
initierats av SF. 

SF förbinder sig att efter bästa förmåga att verka för att den sponsrade får del i publicitet och 
uppmärksamhet i idrottsliga sammanhang. 

Rättigheter för SF 
SF äger rätt att i all reklam och marknadsföring använda foton och namn samt att uppge att 
PE är sponsrad och att han använder World Nutrition Technologies-WNT produkter. 

SF förbinder sig att endast använda foton och namn i seriösa sammanhang. 

Åtaganden av PE 
PE  förbinder sig att delta i samtliga planerade tävlingar under ”Team WNT”. 

PE förbinder sig om SF så vill att delta och hjälpa till vid olika arrangemang såsom mässor, 
tävlingar och seminarium. Åtagandet gäller högst 3 ggr/år och enligt överenskommelse. 

Vid deltagande i arrangemang initierat av SF står SF för kostnader för resa och logi förutsatt 
kostnader tillkommit p.g.a. deltagande i arrangemang initierat av SF.  

PE förbinder sig att vid samtliga tävling/tränings sammanhang och vid framträdanden som är 
knutna till dennes sportutövning att bära Sport & Fitness kläder och/eller kläder med Sport & 
Fitness logga. 

Privatbil och tjänstebil skall ha de av Sport & Fitness  framtagna dekaler under hela 
avtalstiden. Tex skylthållare. 

PE förbinder sig att vid samtliga uppträdanden/framträdanden som har att göra med dennes 
sportutövning framföra eller få framfört att han ingår i Team WNT. 
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PE förbinder sig att efter bästa förmåga verka för att WNTs namn ska synas och nämnas så 
mycket som möjligt i samband med tävling/träning samt media och TV.  

PE förbinder sig att ej sälja, marknadsföra, representera eller på annat sätt stödja produkter 
från annan agent, leverantör eller tillverkare inom kosttillskott och/eller hälsokostbranschen. 

Avser även reklam och marknadsföringsmaterial såsom kläder med märke/logotyp från ovan 
upptagna branscher. 

PE intygar att han inte är bunden av annat avtal eller åtaganden som kan inverka på 
införlivande av åtagandena i detta avtal.  

Ikraftträdande 
Avtal gäller from den 1 januari 2008 tom 31 december 2008 

Uppsägning 
Om PE fälls för doping eller fusk av utövande Förbund och/eller enligt Riksidrottsförbundets 
eller enligt motsvarande internationellt organs regler äger SF rätt att omgående säga upp 
avtalet. 

Om PE bryter mot avtalsvillkoren och/eller på annat förorsakar SF:s skada äger SF rätt att 
omgående säga upp avtalet. 

Tystnadsplikt & Klausul: 
 
Produktspons: xxx kr per månad. xxx kr per år. 
  
Faktura: xxx kr + M per match i UFC, seferbonus om xxx kr. 
  
1 extra event i samband med ngt kul för ca xxx kr. 
  
 
Vardera parten förpliktar sig att ej för tredje man yppa vad som ovan avtalats om.  

Av detta avtal som upprättats i 2 exemplar har parterna tagit var sitt. 

 
Stockholm  2008-01-10     Stockholm 
2008-01-10 
Sport & Fitness Nordic     
  
 
 
 
 
Johan Cidvall     
  Per Eklund 
Marketing Director.     
 Team WNT 
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