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Förord 

 

 

Jag skulle vilja passa på att tacka Exte, PWC, Hälsinglands Sparbank och det 

anonyma företaget för att de ställde upp på intervjuer.  Jag skulle också vilja tacka 

alla sponsorer som ställt upp och svarat på enkäten.    
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ABSTRACT 

Titel: Att ge sponsorer det perfekta erbjudandet – En undersökning om Ljusdals Bandyklubb 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Tobias Björklund 

Handledare: Per-Arne Wikström 

Datum: 2012-05 

Syfte: Bandyföreningar har det ofta tufft ekonomiskt och för att förbättra den ekonomiska 

ställningen kan föreningen öka sina sponsorintäkter. Syftet med den är studien blev således att 

undersöka hur en idrottsförening kan öka sina sponsorintäkter, samt hur en idrottsförening ger 

sponsorn det perfekta erbjudandet.  Frågeställningen som användes var: 

 Varför sponsrar företag en idrottsförening? 

 Vad vill sponsorer ha tillbaka för sina satsade pengar?  

Metod: Uppsatsen utgörs av en fallstudie och främst av en kvalitativ form. En induktiv ansats 

användes för att kunna forma en teori. Primärdata har samlats in genom fem olika intervjuer, 

vilka har analyserats utifrån det hermeneutiska synsättet. Även en enkät har använts vid 

insamlingen av primärdata. Primärdata presenteras i ett empirikapitel där varje intervju 

sammanfattas samtidigt som enkätundersökningens resultat presenteras med en fråga i taget. 

Primärdata och sekundärdata ligger till grund för analysen och slutsatsen i slutet av studien. 

Resultat & slutsats: Ljusdals BK ska förbättra sina motprestationer, genom till exempel fler 

attraktiva mötesplatser för sponsorer och en restaurang på arenan. Föreningen ska försöka öka 

tilliten till föreningen samtidigt som de ska fortsätta vara professionella, och dessutom förbättra 

vissa saker på arenan.  

Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara intressant att se hur en hall skulle påverka 

sponsorintäkterna för föreningen. En del bandyklubbar har idag redan hall och det skulle vara 

intressant att se hur deras intäkter från sponsorer har påverkats av byggandet av en hall.  

Uppsatsens bidrag: Resultaten från studien kan användas som komplement för en 

idrottsförening så att de kan se vad sponsorer vill ha, och därmed kunna ta mer betalt för sina 

tjänster. Studien visar hur Ljusdals BK kan förbättra sina relationer och motprestationer för att 

slutligen också öka sina sponsorintäkter. Även andra bandyföreningar eller mindre 

idrottsföreningar skulle kunna ha nytta av studien om de vill se hur de kan förbättra 

sponsorintäkterna.  

Nyckelord: Sponsorer, föreningar, varumärke, motprestationer, bandy, Ljusdals BK  



4 
 

ABSTRACT  

Title:  To give sponsors the ultimate offer - A study about Ljusdals Bandyklubb 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Tobias Björklund  

Supervisor: Per-Arne Wikström 

Date: 2012-05 

Aim: For a Bandy-association has it often been tough financially and to improve their financial 

situation they can increase their sponsorship revenue. The purpose with this study is to examine 

how a sport association can increase their sponsorship revenue, and also how a sport 

association can give a sponsor the ultimate offer. The question formulation was therefore:  

 Why are companies sponsoring a sport association? 

 What do sponsors want in return for their invested money?  

Method: The essay is done as a case study and of primarily a qualitative form. An inductive 

approach was used in order to form a theory. Primary data was collected through five 

interviews, which have been analyzed according to the hermeneutic approach. A questionnaire 

for the collection of primary data has also been used. Primary data are presented in the 

empirical chapters, each interview is summarized, while survey results of the survey are 

presented with one question at time. The primary data and secondary data is the basis for 

analysis and conclusion at the end of the study. 

Result & Conclusions: Ljusdals BK will improve their counter performances, for example through 

more attractive venues for sponsors and a restaurant in the stadium. The association will try to 

increase the reliance to the association, at the same time they are continuing being 

professional, and also improve certain things at the arena.  

Suggestions for future research: It would be interesting to see how a hall would affect 

sponsorship revenue for the association. Some bandy clubs have today already hall and it would 

be interesting to see how their revenues from sponsors has been affected by the construction of 

a hall. 

Contribution of the thesis: The study results can be used as an adjunct to an association so they 

can see what sponsors want, and thus be able to charge more for their services. The study 

shows how Ljusdals BK can improve their relationships and counter performances to eventually 

also increase their sponsorship revenue. Also, other bandy associations or smaller sport 

associations could benefit from the study if they want to see how they can improve sponsor 

revenue. 

 

Key words: Sponsors, associations, brand, counter performances, bandy, Ljusdals BK 
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1. Inledning 

I inledningen beskrivs bakgrunden till uppsatsen och hur sponsringen sett ut i tiden. Efter det 

kommer problemformulering och syfte som sin tur övergår till en frågställning. Avslutningsvis 

i kapitlet behandlas hur studien avgränsas.   

1.1 Bakgrund 

Inom bandysporten har det på senare tid visat sig varit lättare att ta steget upp till elitserien än 

att hålla sig kvar i elitserien. Ett flertal lag som gått upp i elitserien från allsvenskan har nästa 

år åkt ur elitserien direkt. Det kan dels bero på ett bristande spelarunderlag men det kan också 

bero på en rad andra faktorer. Till exempel så kan bristen på en hall bidra till sämre 

träningstillfällen än andra elitserielag, en annan orsak kan vara bristen på sponsorer och 

publik som kan göra att klubben får dålig ekonomi vilket alltid drabbar en förening negativt. 

För att ett lag ska kunna ta steget upp i elitserien och stanna kvar där så krävs det att 

föreningen skapar sig möjligheten till det genom bra sponsorintäkter. Många föreningar har 

dock svårt att skapa värdefulla relationer med sponsorer som gynnar både sponsorerna och 

föreningarna.  

I en artikel om utvärdering av sponsring skriver John L. Crompton att högt uppsatta personer i 

företag i mitten på 1990-talet sponsrade idrottsföreningar av personliga intressen snarare än 

att erhålla fördelar till det egna företaget. Han skriver också att påfrestningar, framförallt i 

USA, har bidragit till att företag har börjat utvärdera och mäta effekterna sponsringen får på 

det egna företaget.
1
 Enligt Falck, så har konkurrensen om att få sponsorer hårdnat på senare 

tid. Han menar att sponsorer numera vill få ut någonting konkret av sitt satsade kapital.
2
 Med 

detta i omtanke så håller företag i sina pengar mer än vad de gjorde tidigare. Det är alltså 

svårare för idrottsföreningar att få sponsorintäkter idag än det var tidigare. Idrottsföreningar 

måste därför kunna ge företag ett bra erbjudande med bra motprestationer för att de i 

huvudtaget ska kunna få sponsorer. Dock ser även idag många företag sponsring som en gåva 

som de ger till en behövande förening. 

Riksidrottsförbundet visar i en statistisk undersökning att det finns mellan 31-35 föreningar 

per 10 000 invånare i Hälsingland. Jämfört med andra landskap är detta en hög siffra, vilket 

                                                           
1
 John L. Crompton (2004), s. 268 

2
 J. Falck (1998), s. 33 
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gör det svårare för föreningar att få sponsorer på grund av att konkurrensen i landskapet är 

högre än i andra landskap.
3
     

1.1.1 Sponsring i tiden 

Innan 1970-talet skedde sponsring i form av donationer, det vill säga att företagare i stort sätt 

gav bort pengar för att hjälpa någon som behövde dem. Det var just på 1970-talet som man 

började fundera kring en motprestation ifrån de som erhöll pengar.
4
 En av pionjärerna inom 

sponsring i Sverige var Egon Håkanson som ordnade Hondas sponsring av Alviks basketlag.  

Honda fick då stor publicitet därför sponsringen visade att en Honda Civic var stor nog åt 

basketspelare.
5
 Sedan 1980-talet så har sponsring blivit mer professionell. Kunskap och 

expertis har ökat på båda sidor och många företag har anställda sponsringschefer. Författarna 

Jiffer & Roos tar också upp att en effekt av sponsring som visat sig genom svenska studier. 

Effekten är att, om vi ser sponsorns namn associerad med vår fritidsaktivitet så blir vi mer 

mottaglig till sponsorns reklam och annonser.
6
 Denna effekt tycks eftersträvas även idag. 

Numera sluts långa avtal mellan parter där mycket pengar är inblandade. I januari 2012 slöts 

till exempel ett sex års avtal mellan fotbollslaget Liverpool FC och sportklädesföretaget 

Warrior Sport på 37 500 000 amerikanska dollar.
7
  

Enligt Carolin Plewa & Pascale G. Quester så har sporten det största fokuset när det gäller 

global sponsring. Två tredjedelar av alla sponsringsaktiviteter innefattar någon sport. 

Sponsring av sport har visat sig gett positiva associationer genom till exempel 

imageöverföring och attitydöverföring.
8
 

År 2000 spenderade vi i Sverige 209 miljoner euro på sponsring, vilket är lite om man jämför 

med andra länder, som till exempel Tyskland som då spenderade 2 513 miljoner euro. I hela 

världen spenderades år 2000 26 400 miljoner euro. Sponsringen har dock ökat mycket, år 

1984 var hela världens sponsringssumma 3 000 miljoner euro.
9
 Medan 2011 så är summan, 

enligt routers, uppe i cirka 37 000 miljoner euro, omvandlat från USD till euro i dagens 

valutakurser.
10

 

                                                           
3
 www.rf.se  

4
 Roos & Algotsson (1996), s. 9 

5
 J. Clark (1995), s. 5 

6
 Jiffer & Roos (1999), s. 12-13 

7
 www.sponsorworld.com    

8
 Plewa & Quester (2011), s. 304 

9
 W. Lagae (2005), s. 36-37 

10
 www.reuters.com   

http://www.rf.se/
http://www.sponsorworld.com/
http://www.reuters.com/
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Skälen till ökningen av pengarna vi spenderar på sponsring är många men Lagae nämner 

några orsaker. Lagae menar att det främst beror på globalisering och professionalisering av 

varumärken och sporter, minskade effekter av traditionell reklam och ökning av tv-sända 

tävlingar och matcher.
11

 

1.1.2 Ljusdals bandyklubb  

Ljusdals Bandyklubb (LBK) bildades på Ericsons konditori den 19 januari 1943. Tiden från 

bildandet fram till idag så har LBK spelat i princip alla divisioner. LBK hade sin storhetstid 

under 1970–80-talen då man tillhörde högsta serien allsvenskan (nuvarande elitserien) 

samtidigt som de säsongen 1974/75 tog sitt enda SM-guld. Säsongen 2011/12 gick Ljusdals 

BK återigen upp i elitserien efter 5 säsonger i Allsvenskan.
12

 

1.2 Problemformulering 
Bandyklubbar men även andra föreningar har det idag ofta svårt att få ekonomin att gå runt. 

Ofta är de likvida medlen dåliga i föreningarna. En förening har ofta löner som ska betalas till 

spelarna varje månad, planhyror till kommunerna och en rad andra utbetalningar. Hur man nu 

får in dessa pengar beror till viss del av publikintäkterna men en bytande del kommer ifrån 

sponsorer. Det är allt ifrån stora sponsorer som små med olika sponsringsinsatser. I vissa fall 

sponsrar sponsorer så mycket att det börjar inom bandyn, men även i andra sporter, att talas 

om ”ekonomisk doping”. Just denna ”doping” kommer ofta från privata sponsorer och har 

vissa gånger bidragit stort till ett lags framgång.
13

 Sponsorer är alltså viktiga i en förening 

genom deras tillskott av pengar till en förening. Och för att företag ska fortsätta sponsra en 

förening så krävs det att företag får någonting tillbaka för sin sponsring. Synas är ofta 

argumentet för sponsringen, men är det allt? Vad kan föreningen göra för att öka sina 

sponsorintäkter? Jag tror att föreningen måste veta vad en sponsor vill ha tillbaka för sina 

satsade pengar och genom att tillgodose sponsorernas behov så skapas en bra relation till 

sponsorerna, vilket kan leda till en stabilare och bättre ekonomi.  

1.3 Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur en idrottsförening kan öka sina 

sponsorintäkter. Hur ger en idrottsförening sponsorerna ett perfekt erbjudande?   

I och med det har jag kommit fram till följande frågeställning. 

                                                           
11

 W. Lagae (2005), s. 43 
12

 www.ljusdalbandy.se  
13

 www.bandysverige.se  

http://www.ljusdalbandy.se/
http://www.bandysverige.se/
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1.4 Frågeställning 

Varför sponsrar företag en idrottsförening?  

Vad vill sponsorer ha tillbaka för sina satsade pengar?  

1.5 Avgränsning 
Den här uppsatsen ska avgränsas till att bara handla om Ljusdals Bandyklubb och deras 

privata sponsorer. Ingen annan idrottsförening än Ljusdals BK kommer att studeras, dock kan 

studien generaliseras till andra mindre idrottsföreningar.  

 

  

  



11 
 

2. Metod  

Här presenteras den metod som använts för att göra den här uppsatsen möjlig. De olika 

metodvalen kommer också att motiveras.  

2.1 Fallstudie – uppsatsens uppläggning  

För att göra den här uppsatsen har en fallstudie använts som huvudstrategi. Att göra en 

fallstudie innebär att forskaren gör en undersökning på ett enstaka fall. Ett fall kan exempelvis 

vara en person, en organisation eller en situation. När forskaren gör en fallstudie så försöker 

han eller hon få en heltäckande bild över till exempel en organisation, samtidigt som 

forskaren försöker samla in så mycket fyllande information som möjligt om organisationen. 

Har forskaren dessutom valt ett slumpmässigt stickprov ur populationen så finns möjligheten 

till generalisering till andra liknande organisationer.
14

 Med generalisering menas att det 

resultat forskaren kommer fram till i studien kan överföras till andra liknande organisationer 

inom samma område, det vill säga att han eller hon skulle få i princip samma resultat om han 

eller hon gjort studien hos den andra organisationen. Sedan är det själva generaliseringen och 

utvecklingen av teorier som är målet med en fallstudie.
15

  

Vid fallstudier kan man kombinera kvalitativ insamling av data och kvantitativ datainsamling. 

Kombinationen består då exempelvis av enkäter, intervjuer och observationer.
16

 

Fallstudier används också när forskaren vill besvara frågor som ”hur” och ”varför” samtidigt 

som han eller hon undersöker aktuella händelser.
17

 

Fallstudier är lämpliga när forskaren vill få en djupare förståelse av en viss händelse och när 

forskaren vill beskriva vad som är specifikt för en viss plats.
18

 I den här uppsatsen studeras 

bland annat hur en idrottsförening, i det här fallet Ljusdals Bandyklubb, kan öka sina 

sponsorintäkter. För att kunna besvara uppsatsens frågeställning var det dessutom viktigt att 

skapa en bra och heltäckande bild om hur sponsringen ser ut just nu och därmed få 

möjligheten att kunna se vad som behövs utvecklas. I syftet och frågeställningen används 

frågor som ”varför” och ”hur”, vilket gör att en fallstudie var att föredra framför andra 

huvudstrategier när det gäller uppsatsens uppläggning.  

                                                           
14

 Patel & Davidson (2011), s. 56 
15

 Robert K. Yin (2007), s. 28  
16

 Patel & Davidson (2011), s. 57 
17

 Robert K. Yin (2007), s. 17  
18

 Dag I. Jacobsen (2002), s. 98-99 
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2.2 Kopplingen mellan teori och empiri  

I studien har jag valt utgå från en induktiv ansats. Det induktiva tillvägagångssättet innebär att 

forskaren utgår ifrån empirin och försöker därifrån dra slutsatser och forma en teori. Detta 

induktiva arbetssätt kallas även ”upptäcktens väg” och en nackdel med detta arbetssätt kan 

vara att man som forskare inte vet vad man kan göra med teorin som kommer fram. Eftersom 

forskaren utgår ifrån ett empiriskt underlag under en speciell tid och plats så kanske denna 

teori bara passar in just där och just då. Induktion och deduktion är två olika sätt forskaren 

kan använda sig av för att relatera teori och empiri i sitt arbete. Ett deduktivt tillvägagångssätt 

innebär att forskaren utgår från allmänna principer och befintlig teori och försöker testa den 

och dra slutsatser utifrån dessa i empirin. Det vill säga att forskaren testar om teorierna 

verkligen är sanna, detta brukar även kallas ”bevisets väg”
19

  

I den här uppsatsen har ett induktivt arbetssätt valts och detta därför jag vill kunna forma en 

teori om hur en idrottsförening ska kunna öka sina sponsorintäkter och erbjuda det perfekta 

erbjudandet. Empiriinsamlingen har dock inte varit helt förutsättningslös vilket leder mot att 

ansatsen blir deduktiv. Frågorna som ställts är inspirerade av befintlig teori eftersom jag 

började studien med att söka litteratur om sponsring. Dock gör det inte att själva 

undersökningen blir deduktiv. Jag ansåg att det inte fanns tillräckligt mycket befintlig teori 

kring hur föreningar gör för att öka sponsorintäkter vilket ledde till användningen av den 

induktiva ansatsen. Det som också pekar mot den induktiva ansatsen kan också vara att 

mestadels en kvalitativ metod används, tack vare intervjuerna, som ofta liknas med en 

induktiv ansats.
20

 Men jag har även använt mig av befintlig teori för att kunna jämföra och 

analysera resultaten från min undersökning med just befintlig teori.  

2.3 Datainsamlingen 

I uppsatsen har både primärdata och sekundärdata använts. Det finns två typer av 

informationskällor, och de är just primärdata och sekundärdata. Det som vi samlar in själva, 

det vill säga förstahandsrapporteringar, kallas för primärdata och alla övriga kallas för 

sekundärdata.
21

 Genom att forskaren går direkt till den primära informationskällan så blir 

insamlingen av data skräddarsydd för den problemställningen forskaren har. Således är 

insamling av data genom exempelvis enkäter, intervjuer och observationer primärdata.
22

 Vid 

                                                           
19

 Patel & Davidson (2011), s. 23 
20

 Bryman & Bell (2005), s. 25 
21

 Patel & Davidson (2011), s. 69 
22

 Dag I. Jacobsen (2002), s. 152 
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sekundärdata är det inte forskaren själv som samlar in data direkt från källan vilket leder till 

att sekundärdata samlats in för ett annat syfte än vad forskaren har med forskningen. Därför 

måste forskaren vara kritisk till sekundärkällorna och kolla upp var uppgifterna kommer ifrån 

och hur trovärdiga de är.
23

  

Den primärdata som använts är insamlad genom intervjuer och enkäter och sekundärdata 

kommer ifrån olika former av litteratur, hemsidor och artiklar. För att kunna besvara min 

frågeställning så var användningen av primärdata i min uppsats viktig. Anledningen till att 

primärdata är viktig i studien är därför den kan visa hur situationen ser ut just nu i föreningen, 

och hur situationen ser ut hos sponsorerna. Samtidigt är även sekundärdata viktig för att skapa 

en bra grund att stå på, men också för att jag ska kunna jämföra den med empirin i analysen.  

2.3.1 Kvantitativ metod  

I studien används en kvantitativ metod när det gäller datainsamlingen. Dock har jag även en 

kvalitativ metod använts, vilket jag återkommer till i nästa avsnitt. Mycket förenklat kan man 

säga, enligt Trost, att en kvantitativ metod innebär att forskaren använder siffror i sin 

uppsats.
24

 Så här beskriver Patel & Davidson den kvantitativa forskningen; ”Med kvantitativt 

inriktad forskning menar man sådan forskning som innebär mätningar vid datainsamlingen .. 

”.
25

 Den kvantitativa metoden är således en metod som används då forskaren vill mäta 

någonting, ofta i siffror. Den kvantitativa datainsamlingen sker oftast genom att forskaren på 

avstånd samlar in data och det genom ett urval ur populationen.
26

  

Motivering till varför jag valt att använda både en kvantitativ metod och en kvalitativ metod 

kommer i nästa avsnitt här nedan.  

2.3.2 Kvalitativ metod 

Som jag nämnde ovan så har jag även använt mig av en kvalitativ metod vid datainsamlingen. 

Enligt Patel & Davidson så innebär en kvalitativ forskning att forskaren i sin datainsamling 

fokuserar på ”mjuka” data. Den insamlingen kan ske genom till exempel kvalitativa intervjuer 

och observationer.
27

 Ofta kännetecknas en kvalitativ metod att forskaren har en viss närhet till 

forskningsobjektet. För att kunna infånga den ”mjuka” data så krävs att forskaren möter 

personerna i undersökningen och där intervjuar och observerar hur till exempel organisationen 
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ser ut. Vid användandet av en kvalitativ metod och datainsamling så försöker undersökaren 

sätta sig in i den undersöktes situation och se världen från dennes perspektiv. På så vis kan 

undersökaren nå en djupare och mer komplett bild av till exempel organisationen man 

studerar.
28

 Syftet med en kvalitativ metod är att försöka öka förståelsen för de problem 

forskaren studerar och i en kvalitativ metod försöker forskaren fånga karaktären och 

livssituationen av den enhet denne studerar.
29

 

En fallstudie innebär ofta att forskaren använder både en kvalitativ metod och en kvantitativ 

metod.
30

 Jag har, som sagt, använt mig av en kvalitativ metod och en kvantitativ metod i 

datainsamlingen. Jag har valt att samla in data genom enkäter och intervjuer. Enkäter 

skickades till alla de sponsorer som inte intervjuades och har sin e-postadress registrerad i 

LBK:s databas. Jag har dessutom valt att intervju fyra stycken sponsorer i olika sponsornivåer 

samt marknadsansvarige i Ljusdals Bandyklubb. Varför jag valt att främst använda mig av en 

kvalitativ metod är för att jag tror jag på så vis kan få en helhetsbild över problemen som 

studeras. Den kvantitativa datainsamlingen har ändå ett stort inflytande på min studie och 

varför jag vilja ha en kvantitativ datainsamling också, är därför att jag då får en bredare bild 

över vad alla sponsorer vill ha och varför de sponsrar, och inte enbart några stycken. Därmed 

är anledningen till att jag valt att använda båda metoderna vid datainsamlingen den att jag vill 

kunna göra den teori jag får fram mer fullständig och tillförlitlig. Holme & Solvang nämner 

även att resultatet blir mer fullständigt när författaren kombinerar en kvalitativ metod med en 

kvantitativ metod, detta på grund av att författaren studerar och analyserar problemen ur olika 

synvinklar. Samtidigt så ser författaren att om denne väljer att arbeta med båda metoderna och 

får samma resultat ur dem båda, så tyder detta på att författaren samlat in informationen på 

rätt sätt och att den är sann.
31

 

2.4 Insamling av data 

2.4.1 Standardisering och strukturering  

I enkäterna används hög grad av standardisering och en blandning av hög och låg grad 

strukturering och i intervjuerna används hög grad av standardisering och låg grad av 

strukturering. Vid intervjuer så pratar man ofta om graderna av strukturering och 

standardisering. Med grad av standardisering menas frågornas inbördes ordning och 
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utformning. Det vill säga om forskaren intervjuar flera personer med låg standardisering så 

ställs frågorna i olika ordning till varje intervjuperson samtidigt som att frågorna kan 

omformuleras så det passar i de enskilda intervjutillfällena. Har forskaren en hög grad av 

standardisering så ställs samma frågor i en bestämd ordning till alla de intervjuade. När det 

gäller grad av strukturering så menas det den intervjuades möjlighet och frihet att svara som 

han eller hon själv vill. Det vill säga om forskaren har en hög grad av strukturering så 

begränsas den intervjuades svar genom till exempel fasta svarsalternativ. Har forskaren 

istället en låg grad av strukturering så är frågorna öppna och svaranden har möjlighet själv att 

utforma sitt svar.
32

 Enligt Trost så används oftast hög grad av standardisering och 

strukturering vid enkätundersökningar och vid intervjuer så används låg grad av 

standardisering och hög grad strukturering.
33

  

Varför jag valt att ha hög grad av standardisering och en blandning av hög och låg grad 

strukturering i enkäterna är för jag lätt ska kunna analysera svaren och dra tillförlitliga 

slutsatser, eftersom jag då enkelt kan jämföra de olika svaren med varandra. Dock visade det 

sig att de lågt strukturerade frågorna i enkäten var svåra att analysera. I intervjuerna vilja jag 

att intervjupersonerna skulle ha möjlighet till att svara hur de själva ville, därför användes 

bara öppna frågor. 

2.4.2 Anonymitet och Konfidentialitet  

För att få så korrekta och sanningsenliga svar som möjligt var respondenterna till enkäten 

anonyma. Intervjuerna var dock konfidentiella. Med konfidentiell menas att bara forskaren vet 

om vem som svarat på frågorna. Vid enkäter så ska det också klargöras om de som svarar är 

anonyma eller inte, det vill säga om varken undersökningspersonen eller någon annan vet om 

vem som svarar på enkäterna.
34

 

2.4.3 Den halvstrukturerade intervjun 

Den halvstrukturerade intervjun har använts när intervjuer genomförts. I den 

halvstrukturerade intervjun används öppna frågor, det vill säga att frågorna ställs med låg grad 

av strukturering. Men samma frågor ställs till alla de intervjuade vilket kännetecknas av en 

relativt hög grad av standardisering.
35

 Fördelarna med en halvstrukturerad intervju är främst 
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att det finns en balans mellan struktur och öppenhet vilket gör det lättare att analysera 

intervjuresultaten.
36

  

Varför jag valt att använda den halvstrukturerade intervjun är därför jag vill kunna ställa 

öppna frågor men samtidigt kunna ha samma frågor till de flesta intervjuade. Anledningen till 

det är därför jag på ett enklare sätt ska kunna analysera och jämföra svaren med varandra. 

Samma frågor har därmed ställts till alla de intervjuade sponsorerna medan frågorna till 

marknadsansvarige i Ljusdals BK skiljde sig från de andra. Exte, en intervjuad sponsor, bad 

om att få en e-postintervju, därav blev det fyra personliga intervjuer och en e-postintervju.  

2.4.4 Reliabilitet 

För att uppnå reliabilitet i den här studien så har jag använt mig av, som nämns ovan, hög 

grad av standardisering och låg grad av strukturering när jag ställt mina frågor till de 

intervjuade. I enkäten används lika frågor till alla svaranden, och frågorna har gjorts så 

lättförståeliga som möjligt.  

Med reliabilitet menas instrumentens tillförlitlighet. Instrumentens förmåga att motstå 

slumpinflytanden av olika slag. Det vill säga om forskaren vill ha hög reliabilitet så ska 

resultatet vid upprepade undersökningar av samma sak ge samma resultat.
37

 Så här utrycker 

Trost det i sin bok ”enkätboken”;  

”En mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat som vid en förnyad mätning”.
38

 

Använder forskaren sig då av en enkät, som ofta används vid kvantitativa studier, så ska 

forskaren, för att uppnå hög reliabilitet, försöka ha liknande frågor till alla de tillfrågade.
39

 

Samtidigt måste enkäten vara uppställd så att den är lätt att besvara med lättförståeliga frågor 

så att frågorna inte missuppfattas. Vid intervjuer används sällan begreppet reliabilitet, istället 

används begreppet validitet.
40

  

2.4.5 Validitet  

För att få validitet i studien så har jag försökt att tolka mina intervjuer på ett så neutralt sätt 

som möjligt, utan förutfattade meningar. Jag har använt mig av hermeneutik, vilket beskrivs 

nedan, för att få fram vad som de intervjuade egentligen menar med sina svar. När det gäller 
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svaren som erhölls vid enkäterna så fick jag själv tolka vissa svar och kategorisera dessa. 

Eftersom det har använts öppna frågor i enkäten så erhölls många antal olika svar, och jag kan 

inte presentera precis alla enskilda svar. Därför kategoriserades svaren till den kategori som 

låg närmast. Vissa svar var också svåra att tolka vilket gjorde att de hamnade i kategorin 

”övriga” eller ”annat”. I vissa fall visas svaren som hamnade i kategorin ”övriga” i Bilaga 6.  

Med validitet menas att instrumentet eller frågan mäter det den är avsedd att mäta. Trost tar i 

sin bok upp ett exempel som är bra för att förstå innebörden av begreppet validitet. Han menar 

att om forskaren till exempel är intresserad av att mäta hur många gånger de tillfrågade i en 

enkätundersökning läser ledare i dagstidningar ska svarsalternativen vara veckan och dess 

dagar (måndag, tisdag, osv.) och inte vara i form av begrepp som aldrig, sällan eller ofta.
41

 

Vill man då ha hög validitet i sin undersökning bör mäta det som är rätt utifrån 

frågeställningen.   

Dock skiljer sig validiteten vid kvalitativa studier. Vid kvalitativa studier så är det tolkningen 

av det insamlade materialet som är grundläggande för hur bra eller dålig validitet arbetet har. 

Vid datainsamlingen är det hur bra och mycket information forskaren fått som är avgörande 

för hur hög validiteten blir, detta på grund av att det krävs bra och mycket information för att 

kunna göra en trovärdig tolkning.
42

  

2.4.6 Hermeneutik  

Med hermeneutik menas tolkningslära och denna metod används ofta vid kvalitativa studier.
43

 

Jag har försökt att tolka mina intervjuer utifrån de intervjuades perspektiv, och har därför 

använt mig av hermeneutik.  

Idén bakom hermeneutik är att den forskare som ska analysera och tolka en text ska försöka få 

fram textens mening utifrån de perspektiv upphovsmannen haft. 
44

 En hermeneutiker försöker 

se både helheten och de olika delarna med störst fokus på helheten. Hermeneutikern försöker 

svänga fram och tillbaka mellan helheten och de olika delarna för att på så vis få en så 

komplett bild som möjligt av problemet.
45
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2.4.7 Urval 

I undersökningen har urval använts när det gäller intervjuerna. Jag valde ut fyra olika 

sponsorer som jag själv tyckte var intressanta och efter hur mycket pengar de sponsrade 

föreningen med. Sedan har jag även, som tidigare nämnts, intervjuat Micke Vallin som är 

marknadsansvarig i Ljusdals BK. Det urval som använts kan liknas med ett 

bekvämlighetsurval, vilket betyder att forskaren väljer intervjuobjekt som finns tillgängliga 

för forskaren. Ett bekvämlighetsurval gör det dock svårare för forskaren att generalisera 

resultaten eftersom forskaren inte vet vilken population som urvalet är representativt för.
46

 

Vid enkäten som skickades ut valdes inget urval utan den skickades till hela populationen. Jag 

fick svar från 62 av hela populationen på 133 stycken. 

2.5 Kritik till metoden  

Jag tyckte det jag hade lite problem att avgöra om studien var deduktiv eller induktiv, vilket 

jag tror kan vara försvåra läsningen för läsare.  

En till kritik till metoden kan vara användandet av e-postintervju som en sponsor bad om att 

få. Vid e-postintervjuer så kan inte följdfrågor ställas, vilket oftast leder till korta svar som 

forskaren kanske inte har så mycket användning för.  

Möjligtvis bör jag även undersökt varför företag i Ljusdal väljer att inte sponsra Ljusdals BK. 

Detta för att få ytterligare åsikter om vad som kan förbättras.  

Jag tycker dessutom användandet av öppna frågor i enkäten kan diskuteras. Svaren som 

erhålls kan ofta vara väldigt olika och ibland även svåra att tolka. Dessutom krävs det mycket 

jobb att sammanställa de frågorna. Dock ansåg jag att de öppna frågorna var nödvändiga för 

att kunna besvara min frågeställning. Anledningar till, till exempel, varför ett företag sponsrar 

en idrottsförening kan skilja sig mycket och det krävs därför att respondenterna får svara fritt.  

2.6 Varför teoridel   

Jag vill kunna ha hjälp av teorin i min analys och slutsats, därför tar jag upp teori i den här 

uppsatsen. Jag vill kunna stärka empiri med teori för att få mer tillförlitliga slutsatser. 

Eftersom uppsatsen handlar om sponsring så har jag valt att definiera sponsring i teorin. Jag 

anser att det är viktigt att veta vad sponsring är och hur det uppfattas av andra människor för 
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att kunna skriva en uppsats om ämnet. Genom att veta hur sponsring definieras i teorin så kan 

jag även jämföra hur sponsorföretagen uppfattar sin sponsring till Ljusdals Bandyklubb.   

För att öka Ljusdals Bandyklubbs intäkter från sponsringen, samt för att de ska kunna ge det 

perfekta erbjudandet, så tror jag föreningen måste veta motiven en sponsor har med sin 

sponsring. Vet föreningen inte det så är det svårt att uppfylla sponsorns förväntningar, vilket 

tror jag kan leda till minskade sponsorintäkter. Därför har jag i teorin tagit upp befintliga 

teorier kring motiven till varför ett företag sponsrar. Kanske är det så att LBK inte kan erbjuda 

de sponsorerna frågar efter, vilket gör att sponsorerna kanske avslutar sitt sponsorskap.  

I teorin tas fördelar och nackdelar med sponsring upp. Genom att veta fördelar och nackdelar 

med sponsring så kan föreningen lättare försöka behålla fördelarna med sponsringen och på så 

sätt jobba på att infria dessa fördelar så att relationen mellan föreningen och sponsorn kan 

förbättras. Genom att veta nackdelarna så kan de även försöka minska dessa och därmed 

lättare hitta nya sponsorer och förbättra nuvarande relationer och sponsorintäkter.   

I teorikapitlet tas även varumärkeslojalitet upp och det har jag med därför jag vill kunna 

jämföra teorin med hur Ljusdals BK jobbar med just dessa saker. Finns det något som kan 

ändras eller är det bra som det är?  

Sista i teorikapitlet tas Return On Investment (ROI) upp. Det har jag med därför sponsorer 

idag vill ha avkastning på sitt satsade kapital. Får sponsorerna det genom nuvarande 

motprestationer eller behövs dessa förbättras?  
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3. Teori 
 
I det här kapitlet beskriver jag befintliga teorier om vad sponsring är och jag försöker ge en 

bild över hur motiven ser ut för företagen som sponsrar. Denna del utgör också ett 

hjälpmedel till att skapa en förståelse om ämnet sponsring och ligger även till grund för min 

analys lite längre ned.   

3.1 Definitioner av sponsring 

Enligt Clark är sponsring ett affärsmässigt samarbete mellan likvärdiga parter som väljer 

varandra frivilligt. Den part som erhåller ersättningen för sponsringen ställer sin goodwill till 

köparens förfogande för att köparen ska kunna nå sina marknadsföringsmål.
47

 Författaren 

Lagae tillägger att den sponsrade får ersättning i form av pengar, varor, service eller kunskap 

medan sponsorn i sin tur får rättigheter och associationer som kan användas kommersiellt.
48

  

Enligt Jiffer & Roos så är sponsring en affärsmetod för kommunikation och marknadsföring 

som har målet att ge bidrag till sponsorns image och igenkännlighet, samt att öka sponsorns 

omsättning.
49

 

Clark menar vidare att sponsring inte är stöd till föreningar och organisationer, fristående 

arena och tröjreklam och inte heller någon form av välgörenhet. Han menar att sponsring är 

en metod som kan utnyttjas vid marknadsföringen.
50

 Roos & Algotsson bygger vidare på 

uppfattningen om att sponsring är en metod när de skriver att sponsring är ett 

marknadsföringsverktyg. De menar vidare att företagen genom som sponsring köper en 

association till det företagen sponsrar, vilket de menar ska tillföra en extra dimension till 

företaget.
51

 

Enligt Clark utmärks sponsring av två egenskaper; association och simultanförmåga. Med 

association menas att sponsorn får ta del av den sponsrades image och därmed kan överföra 

den till sin egen verksamhet eller till sin produkt. Med simultanförmåga menas att en 

sponsring kan användas samtidigt inom flera olika marknadsföringsområden och uppfylla 

olika syften. Som till exempel att sponsringen av en landslagsspelare inom en idrott kan ge 

många omnämnanden i tidningar för den som sponsrar samtidigt som företaget kan skapa 
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teman för annonser, samt även ge intern entusiasm bland medarbetarna inom det egna 

företaget.
52

 

3.2 Motiv med sponsring  

Målet med sponsring är, enligt Roos & Algotsson, att öka sponsorns försäljning och att den 

ska vara till nytta för alla de inblandade, samt ge ett resultat som kan mätas och jämföras med 

uppsatta mål.
53

 

Som sagt, Roos & Algotsson menar att sponsringen grundar sig i att försöka öka försäljningen 

i företaget, dock räcker det sällan att bara erbjuda en produkt utan företaget måste bygga upp 

ett starkt varumärke och skapa trovärdighet för företagets produkter. För att en köpare ska bli 

säker på sitt köp så måste företaget bygga upp ett förtroende från kunderna. Syns företaget då 

ofta och är känt bland kunderna så minskar osäkerheten till köpet. En till viktig del för att öka 

försäljningen, menar Roos & Algotsson, är att förknippas med något positivt och trovärdigt, 

det vill säga att ha rätt image. Genom sponsringen så skapas en association mellan parterna, 

det vill säga att sponsorföretaget förknippas med den sponsrade. Ofta syns det då att sponsorn 

”ställer upp” för någonting som är bra, samtidigt som sponsorn laddar sin egen image med 

styrkan som finns inom till exempel idrottsföreningar.
54

 Tribou nämner två förutsättningar för 

att en imageöverföring ska vara lyckad. För det första måste den sponsrades image vara är 

nära relaterad till den som sponsrar och för det andra ska sponsorns synlighet vara hög. En 

lyckad imageöverföring beror också på vad publiken tycker om sponsorn i allmänhet menar 

Tribou.
55

 

Roos & Algotsson tar också upp tre underliggande motiv med sponsring som kan göra att ett 

företag ökar sin omsättning. Motiven är exponering, relationer och kommunikation. Med 

exponering menas sponsorns synlighet vilket ofta är i form av arenareklam. Till exempel att 

sponsorn visar sin logotyp för publik och tv-tittare. Exponeringen fungerar som en påminnelse 

av ett redan känt varumärke eller så skapar det nyfikenhet till varumärket. Exponering kan 

också ske i annan form som till exempel att företag sponsrar en känd person med kläder eller 

liknande så människor ska bli nyfikna. Relationer handlar om att sponsorn kan knyta 

värdefulla relationer i samband med nya och annorlunda träffpunkter som ett sponsoravtal kan 

erbjuda. Samtidigt kan sponsorn också erbjuda personalen i sponsorföretaget att delta i olika 
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aktiviteter, vilket kan skapa samhörighet och ett gemensamt samtalsämne. Sist har vi 

kommunikation som menas att företaget genom sponsringen kan kommunicera ut ett budskap 

till kunderna. Genom att sponsra så kan företaget skapa ett tema kring sponsorföretagets 

marknadsföring. Temat, som till exempel den sponsrades image, kan användas i 

reklamkampanjer där företaget har för avsikt att påverka det egna företagets image i en positiv 

riktning.
56

    

I artikeln “An examination of sports sponsorship from a small business perspective” skriver 

Zinger & O’Reilly att motivet med sponsringen för den sponsrade är relativt självklart, det vill 

säga att öka intäkterna. Men för den som sponsrar är motiven är lite annorlunda nämligen 

dessa:  

 Höja personalens moral, trivsel och motivation 

 Höja företagets igenkännedom i samhället 

 Få kontakt med målmarknaden och nå nya marknadssegment  

 Blockera konkurrenter  

 Bygga upp medvetenheten och kännedomen om företaget 

 Att stegvist öka intäkter
57

  

3.2.1 Varför sponsrar företag?  

Grönkvist nämner några orsaker till varför företagen sponsrar till exempel en förening, många 

är ungefär lika som tidigare nämnts. Den vanligaste orsaken är exponering. En annan orsak är 

sponsringens unika egenskap att erbjuda möjligheter för företag att skapa nya relationer i en 

positiv miljö. En till orsak kan vara att få tillgång till exempelvis VIP-restauranger, eller att 

sponsringen ger möjligheter till företags anställda att åtnjuta speciella upplevelser som de 

annars skulle få vara utan. En annan orsak till varför företagen sponsrar är därför de ska 

erbjudas möjligheten till rekrytering av kvalificerad personal, men även att sponsorn själv vill 

tillgodose sina egna intressen.
58

     

”Good Citizen” är ett utryck som ibland används inom sponsringen. Det innebär att ett företag 

stöttar, framförallt, olika lokala föreningar och händelser. Det kan till exempel vara lokala 

idrottsföreningar, musikorkestrar etc. Denna form att vara en god medborgare är ofta ett motiv 
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för sponsringen och pressen på att lokala företag ska sponsra till exempel en idrottsförening 

blir allt större, framförallt på större lokala företag.
59

 

3.3 Fördelar med sponsring 

Jiffer & Roos tar upp en studie från Danmark som visar att sponsring leder till att målgruppen 

för sponsringen ökar sin medvetenhet kring företagets reklam. Dessutom så utvecklar 

målgruppen en starkare preferens till företagets produkter, det vill säga att kunderna föredrar 

företagets produkter framför andras produkter. Några fler fördelar som Jiffer & Roos tar upp 

är följande;  

 Ger möjlighet till att utnyttja sponsringens tema i olika reklamer 

 Skapar ökad uppmärksamhet för sponsorns övriga reklam 

 Anställda och kunder kan känna stolthet över företagets sponsring  

 Skapar en association mellan sponsorn och den sponsrade
60

 

En till fördel som visades i en studie som gjorts av Heidi M. Parker & Janet S. Fink, är när 

relationen mellan klubben och sponsorn är upprättad så blir sponsorn medlem av ett tajt 

nätverk av supportrar. Och bara genom att vara medlem av denna informella grupp så ser de 

mest inbitna supportrarna på sponsorn mer välvilligt.
61 

3.4 Nackdelar med sponsring 

Den största nackdelen med sponsring är, enligt Roos & Algotsson, att det kräver mycket 

arbete och kunskap för att företag ska lyckas med sponsringen. Det krävs bland annat att 

sponsorn sätter upp mål som sponsorn vill uppnå med sin sponsring för att lyckas. Vidare 

menar Roos & Algotsson att exponeringen är det vanligaste form av sponsringen och därmed 

blir sponsringen ett dåligt sätt att få ut sitt företags budskap. Oftast visar företaget bara sin 

logotyp och inget budskap kan förmedlas. Nackdelarna kan förkortas så här: 

 Tidskrävande eftersom det kräver noggrann planering 

 För att lyckas så krävs det mycket kunskap 

 Svag budskapsbärare
62
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Parker & Fink tar även upp en konsekvens som kan uppstå när sponsorn får negativ publicitet. 

De mest inbitna supportrarna påverkas av hur klubben förhåller sig till den negativa 

publiciteten sponsorn får. Väljer klubben att ha sponsorn kvar som sponsor så kommer de 

mest inbitna supportrarna fortfarande se välvilligt på sponsorn. Väljer dock klubben att 

avsluta samarbetet med sponsorn så förlorar sponsorn även de inbitna supportrarna. Därför är 

det viktigt för sponsorn att ha en bra relation med klubben så att samarbetet fortsätter även vid 

negativ publicitet.
63 

3.5 Varumärkeslojalitet 

Varumärkeslojalitet, det vill säga hur lojala kunder är till varumärket, är, enligt Aaker, viktigt 

att betänka vid fördelning av resurser i ett företag. Ofta tar företag lojala kunder för givet och 

gör små eller inga ansträngningar att förbättra eller bibehålla relationen. En studie som Aaker 

tar upp visar att en fem procentig ökning av lojalitet kan nästan dubbla vinsten på lång sikt. 

Nyckeln för att behålla lojala kunder är att alltid leva upp till förväntningarna, tillgodose en 

löpande relation samt att erbjuda någonting extra som överraskar och glädjer.
64

  

Enligt en studie som gjorts av Hans H. Bauer, Nicola E. Sauer & Stefanie Exler så kan en 

fotbollsklubbs image mätas genom tre faktorer, nämligen produktrelaterade egenskaper, icke-

produktrelaterade egenskaper och förmåner kunder får genom klubbens varumärke. Variabler 

som hör till de produktrelaterade egenskaperna är spelare, lagets prestation, tränare och 

framgångar. Variabler som tillhör de icke-produktrelaterade egenskaperna är supportrar, 

logotyp, klubbfärger, klubbens historia och tradition och arenan. Förmånerna kunder får med 

klubbens varumärke är bland annat identifikation, att ”få komma bort från allt”, umgänget, 

känslorna och underhållningen. Genom att relatera dessa variabler till lojala supportrar så kom 

Bauer, Sauer och Exler fram till att de icke-produktrelaterade variablerna påverkade 

supportrarnas lojalitet till klubben mycket mer än de produktrelaterade variablerna. Alltså 

påverkar supportrar, logotyp, arenan etc. supportrarnas lojalitet mer än spelarna, lagets 

prestation, tränare etc. etc. Så för att få lojala supportrar/kunder så ska fotbollsföreningar (i 

detta fall fotbollsföreningar i bundesliga) fokusera på att bygga varumärken utifrån de icke-

produktrelaterade variablerna och förmånerna.
65
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3.5 Return On Investment (ROI) 

Med ROI menas ett prestationsvärde som används till att utvärdera effektiviteten av en 

investering, eller för att jämföra effektiviteten mellan olika investeringar. Företag mäter ROI 

genom att ta vinsten av investeringen minus kostnaden för investeringen delat med kostnaden 

för investeringen.
66

  

 

Vinst – kostnader/kostnader 

ROI formeln organiserar ett projekts vinster och kostnader till ett användbart 

lönsamhetsmått.
67
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4. Empiri 

Här presenteras nuläget i Ljusdals BK och därefter följer en kort presentation av de 

intervjuade sponsorerna och sammanfattning av resultaten från intervjuerna. Empirikapitlet 

avslutas med en sammanfattning av resultaten på varje fråga i enkätundersökningen.  

4.1 Nuvarande situation i Ljusdals BK 

 

 

Ljusdals Bandyklubbs affärsidé är att föreningen ska vara kommunens främsta varumärke 

med starkt stöd från invånarna i Ljusdals kommun. Ljusdals BK erbjuder en professionell 

idrottsverksamhet på högklassig ungdoms- och elitnivå. Ljusdals BK ska också tillhandahålla 

en mötesplats för alla, där klubben vårdar och utvecklar långsiktiga relationer med 

föreningens intressenter. Ljusdals BK ska delta och leda utvecklingen inom svensk bandy.
68 

Ljusdals Bandyklubb har en vision att bandy ska vara Ljusdals främsta varumärke. Deras 

ledord för att nå visionen är föryngring, delaktighet och framtid. Vilket innebär bland annat 

att klubben satsar på egna spelare, har en röd tråd från ungdomsnivå till a-lags nivå, bygger 

affärsdrivande nätverk, utvecklar varumärket Ljusdals BK, skapar framtidstro och har en 

välorganiserad verksamhet som ger klubben sportsliga framgångar i elitserien.
69

 

Ljusdals Bandyklubb har i dagsläget ungefär 133 olika sponsorer, som sponsrar olika mycket 

pengar.
70

 De olika sponsornivåerna är partner, grund, brons, silver, guld och huvudsponsorer. 

För att bli partner med LBK måste man sponsra 5000 kr per år. Grundsponsorer betalar 

10 000 kronor per år, bronssponsorer betalar 15 000 kronor per år, silversponsorer betalar 

30 000 kronor per år och guldsponsorer betalar 50 000 kronor per år. Huvudsponsorerna 

sponsrar så mycket de överenskommer med föreningen.
71

  

 

För varje sponsornivå erhåller företagen som sponsrar olika motprestationer från föreningen. 

Motprestationerna varierar beroende på vilken sponsornivå företaget befinner sig i, och ju mer 

man sponsrar desto bättre är motprestationerna. Motprestationerna som finns är; exponering 

av företagets logotyp på skylt uppsatt på Idrottsparken i Ljusdal, exponering av sponsorns 
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logotyp och länk på LBK:s hemsida samt sponsorns logotyp i matchprogrammen. 

Sponsorerna får också informationsutskick via e-post, inbjudan till sponsoraktiviteter och 

arenareklam. De får också fritt inträde för ett antal personer, hur många beror på 

sponsornivån, under säsongens seriespel. Guldsponsorer och huvudsponsorer får också 

disponera tränare och spelare vid ett kundarrangemang. Guldsponsorer och huvudsponsorer 

har även rätt att använda Ljusdals BK:s logotyp och bilder på till exempel spelare i egen 

marknadsföring. Avtalen som skrivs är på två år. För att säga upp ett kontrakt krävs en 

skriftlig uppsägning tre månader innan avtalets utgång, annars fortsätter kontraktet i ett år 

till.
72

  

 

Ljusdals Bandyklubb har i dagsläget en person som arbetar med sponsorer och 

sponsorrekrytering och den personen kallas marknadsansvarig. Den personen är Micke Vallin 

och han har också hand om spelare och deras kontrakt samt spelarrekrytering.   

Ljusdals BK skickar ut e-post till sina sponsorer en gång i veckan, och sponsorerna är alltid 

först att få reda på nyheter om klubben. I mailen ges information angående föreningen och 

spelare med mera, där skrivs också vilka aktiviteter som sponsorer kan delta i. Aktiviteterna 

som föreningen erbjuder alla sina sponsorer är sponsorlunch några gånger per år, 

sponsormiddagar, matchvärdar vid seriespel, ”kick-off” vid säsongens början, sponsorgolf en 

gång per år samt avslutningsfest. Ljusdals BK försöker också överraska sina sponsorer. De 

försöker överraska genom att till exempel en spelare följer med vid ett sponsorbesök eller 

genom att ge intressant information på sponsorluncher.
73

 

Vallin anser att deras nuvarande relation med sponsorerna är fantastisk bra. Men han vill dock 

att det ska finns större möjligheter till att träffa sponsorerna. Han anser att de nu har 

begränsade utrymmen för att kunna träffa sina sponsorer så ofta som han vill. Han tror dock 

att den största anledningen till varför sponsorerna sponsrar är därför de vill engagera sig i 

samhället. Att de står för någonting som är bra för det lokala samhället. Han tror också många 

sponsrar för att ungdomar ska ha någonting att göra. Han anser också att attityden i 

föreningen är avgörande för om sponsorer sponsrar eller inte.
74
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Micke Vallin tillägger också att föreningen hela tiden arbetar med att göra det de säger de ska 

göra, detta för att skapa en bra miljö. Att göra det de säger de ska göra tror han också kan 

bidra till att en sponsor blir lojal till föreningen.
75

   

4.2 Intervjuer med sponsorer 

Fyra sponsorer har intervjuats och sponsorerna är huvudsponsorn Exte, Hälsinglands 

Sparbank som är silversponsor, bronssponsorn PWC samt ett företag som vilja vara anonyma.  

4.2.1 Exte 

Huvudsponsorn Exte är en världsledande tillverkare och leverantör av timmerbankar och 

automatiska spännare för transporter på vägarna och järnvägarna.
76

 År 2010 omsatte Exte 

över 110 miljoner kronor och hade 54 anställda.
77

 Jag valde att intervjua VD Mats Karlsson 

och detta skedde via e-post, som tidigare nämnts.  

Varför sponsrar Exte? 

Exte associerar ordet sponsring med idrott, och anledningen till att Exte sponsrar Ljusdals BK 

är, enligt Karlsson, därför att Ljusdals BK har ett bra varumärke inom bandyn och i 

Hälsingland. Karlsson känner sig också stolt över att sponsra Ljusdals BK och anser att 

Ljusdals BK är ”ljuset i kommunen”. Vidare menar han att LBK har bra värderingar som Exte 

också delar och kan stå bakom, vilket gör att han blir stolt över att sponsra föreningen och de 

känner sig delaktiga i föreningen. Värderingarna som föreningen har bidrar även till att Exte 

kan nå deras egna uppsatta mål.
78

  

Hur ser Exte på nätverken? 

Karlsson menar att Exte kan komma i kontakt med kunder och potentiella nya kunder genom 

sponsringen av Ljusdals BK, men han skulle dock vilja ha fler mötesplatser och 

mötestillfällen. Han säger bland annat att kunder, spelare och Extes personal kunde spela 

bandy tillsammans. Dessutom vill han att möjligheten till representation på arenan i samband 

med matcher ska förbättras. 
79

 

Karlsson uppfattar Ljusdals BK:s varumärke utifrån de ledord föreningen har, som jag skrev 

om ovan. Ledorden är föryngring, delaktighet och framtid. Men han menar också att 

varumärket kännetecknas av en slags tradition.  
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Relationen mellan klubben och Exte tycker Karlsson är bra. Han anser att relationen är öppen 

och hjärtlig. Dessutom så erbjuds Exte möjligheter att använda Ljusdals BK:s varumärke och 

spelare vid deras kundarrangemang, men även internt för personalen så att de kan utvecklas 

och att trivas. Han hoppas dessutom att personalen känner en stolthet över att företaget 

sponsrar LBK och att föreningen och Exte tillsammans kan uppmuntra företagets personal till 

friskvård.
80

  

Vad vill Exte ha som motprestation? 

Det finns inget speciellt, förutom som tidigare nämnts om mötesplatserna, som Exte vill ha 

som motprestation eller bli erbjuden av LBK. Karlsson menar att det är det sportsliga 

framgångarna som inte kan erbjudas i dagsläget, som krävs för att Exte ska sponsra ännu mer 

än vad de redan gör. Föreningen ska också satsa mer på spelare med lokal förankring för att 

Exte ska öka sina sponsorinsatser. Karlsson ser också positivt på framtiden och han tycker det 

ska bli spännande att på nära håll följa utvecklingen.
81

 

4.2.2 Det anonyma företaget 

Det andra intervjuade företaget vilja vara konfidentiella så därför kommer företaget 

presenteras som ”det anonyma företaget” eller genom ”delägaren”.  

”Det ska vara professionellt” 

     Delägaren  

Varför sponsrar det anonyma företaget? 

Delägaren i det anonyma företaget associerar ordet sponsring till marknadsföring av det egna 

företaget och stöttning till en förening. Anledningen till varför det anonyma företaget sponsrar 

Ljusdals BK är därför de får synas i positiva sammanhang genom sponsringen. Delägaren 

anser att hans företag är relativt okänt och det är inte många i Ljusdals kommun som känner 

till företaget och vet vad de gör. På så vis är sponsringen bra menar han, det stärker det egna 

varumärket. Företaget får visa upp sin logga på skyltar och tröjor, samtidigt som företaget 

nämns vid olika tillfällen. Dessutom tillägger delägaren att han sponsrar även därför han anser 

att sponsringen är ett sätt att bygga upp ett slags nätverk. Ett nätverk där han kan komma i 

kontakt med andra sponsorer, spelare och kunder. De nya affärskontakterna kan leda till att 

det anonyma företaget får ytterligare vinster i framtiden. En ytterligare anledning till varför 

han sponsrar är därför att företaget bryr sig om Ljusdals kommuns utveckling, och han anser 
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att sponsringen bidrar till utvecklingen av kommunen. Delägaren menar att genom Ljusdals 

BK blir staden känd nationellt och på grund av det tror han fler människor besöker Ljusdal, 

vilket i sin tur kan gynna föreningslivet och därmed också företaget. Det anonyma företaget 

sponsrar också till viss del för att föreningen ska få sportsliga framgångar, vilket de tror ger 

människor någonting att vara stolta över samtidigt som att det gynnar 

ungdomsverksamheten.
82

 Delägaren ser dock en nackdel med sponsringen, och det är risken 

att förknippas med någon form av skandal. Han menar till exempel att en av föreningens 

spelare ”åker dit” för dopingbrott så tror han detta kan ”färga” av sig på det egna företaget.  

Han tycker dessutom att pengarna styr för mycket, att föreningen i första hand kräver pengar 

från företagen. 

Hur ser det anonyma företaget på nätverken? 

Det anonyma företaget känner att de kan komma i kontakt med kunder och potentiella kunder 

genom sponsringen. De har träffat andra företag genom sponsringen, vilket också indirekt har 

påverkat det anonyma företagets omsättning, sponsringen är då en faktor bland många för att 

öka omsättningen. Delägaren anser dock att Ljusdals BK kan vara mer hjälpsamma vid mötet 

med nya kunder. Han tycker de ska vara med för att ”bryta isen” och leda introduktionen vid 

de första mötena. Ljusdals BK ska också underlätta nätverken och förmedla kontakter 

sponsorer emellan, samtidigt som föreningen bättre förmedlar vad de olika sponsorerna har 

för typ av företag och vad de sysslar med.
83

   

Delägaren uppfattar LBK:s varumärke som att föreningen är professionella och de vill bli 

framgångsrika. Dock vet han bara på ett ungefär vad Ljusdals BK:s varumärke är idag. Men 

han tror dock att Ljusdals BK uppfattas med en negativ klang av några på grund av händelser 

i historien, dock tror han fler börjar bli positiva. Ljusdals BK:s nuvarande varumärke kan inte 

direkt hjälpa det anonyma företaget att nå sina mål men de tycker det är bra att förknippas 

med någonting positivt.
84

  

Vad vill det anonyma företaget ha som motprestation? 

Det konkreta som det anonyma företaget vill bli erbjuden av föreningen är bättre möjligheter 

för företag att anordna aktiviteter för kunder och andra företagskontakter på arenan i samband 

med matcher. Det delägaren först och främst tänker är på till exempel en matservering eller en 

loge där han kan se matchen ifrån. Vidare menar delägaren att föreningen ska arbeta med att 
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ge mervärde åt sponsorerna, kanske att föreningen lyfter fram sponsorerna mer och ger PR. 

Delägaren tycker annars föreningen ska fortsätta arbeta professionellt och gör det de säger de 

ska göra. Han tycker också föreningen ska fortsätta att skicka ut information, även fast han 

själv är nyfiken också skulle vilja ha mer information. Samtidigt som han tillägger att han 

själv skulle vilja kunna påverka mer och föra fram sina egna åsikter. Han menar dock att 

föreningen själv ska styra över verksamheten men han tror att bägge parter kan ha nytta av en 

fördjupad relation. Där han som sponsor kan vara med att diskutera frågor som till exempel 

vad klubben ska stå för, vilka förbättringar som kan göras och saker som klubben ska och inte 

ska göra.  

För att det anonyma företaget ska gå upp en nivå i sponsoravtalet krävs att vissa 

förutsättningar måste vara på plats och sedan krävs det de känner att det finns skäl för dem 

sponsra mer. Förutsättningarna är dem att föreningen ska vara så bra som möjligt, när det 

gäller det sportsliga, organisatoriska, ekonomiska och marknadsföring och det gäller för hela 

föreningen, elit som ungdom. ”Det ska vara professionellt” menar delägaren. Kan ytterligare 

sponsring ge större mervärde för företaget undrar delägaren, samtidigt som han tillägger att 

företaget även kan stötta andra saker, som till exempel investeringar.
85

  

Enligt delägaren så ska även föreningen bli bättre på att visa upp de negativa sakerna, de saker 

man gjort fel. Han menar att det alltid finns bra och dåliga saker och visar föreningen att man 

är medveten om de negativa sakerna, hur man hanterat dem och att man dragit lärdom av dem 

så tycker delägaren att det är en styrka.
86

  

Delägaren menar sedan vidare att skapa Win-Win situationer är viktigt, att både det anonyma 

företaget och Ljusdals BK vinner på sponsorskapet. Att föreningen får pengar och stöttning 

medan företagen som sponsrar får någonting tillbaka. Delägaren ser dock ingen anledning till 

att avbryta samarbetet och han känner sig också delaktig i Ljusdals BK, delaktig på så vis att 

det anonyma företaget de under ett antal år sponsrat förening och genom att de bidragit till att 

andra företag blivit intresserad av att sponsra Ljusdals BK. De pratar också om Ljusdals BK i 

andra forum.
87
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4.2.3 Hälsinglands Sparkbank 

Silversponsorn Hälsinglands Sparbank grundades 1848 och finns i Hudiksvalls, Ljusdals och 

Sundsvalls kommuner.
88

 Jag intervjuade platschefen Ewa-Lotta Sköld på Sparbanken i Järvsö.  

”Genom LBK så sker business” 

     Ewa-Lotta Sköld 

Varför sponsrar Hälsinglands Sparbank? 

Ewa-Lotta Sköld tänker först och främst på bidrag i form av pengar och idrott när hon hör 

ordet sponsring. På frågan varför Sparbanken sponsrar Ljusdals BK så svarar hon att; ”vi 

tycker LBK har sunda värderingar”. Hon anser att Ljusdals BK står för ett positivt 

engagemang och sparbanken vill förknippas med människor som är positiva. Sköld känner 

också att genom sponsringen så skapas en känsla av att kunna bidra, hon känner att 

Sparbanken gör någonting bra och att de kan göra skillnad. Hon anser också att föreningen 

står för framtidstro, ett slags hopp om en bra framtid, dessutom så får Sparbanken ett slags 

nätverk av kunder och andra kontakter som kan vara bra för deras bank. Genom sponsringen 

så får hon träffa människor som hon aldrig annars skulle träffa. Det handlar då bland annat om 

ledarna i Ljusdals BK som hon har träffat. Hon tyckte det var fantastiskt att träffa ledarna 

samtidigt så har Sköld utvecklats som människa genom att träffa ledarna, vilket i sin tur kan 

bidra till att Sparbanken i Järvsö kan nå deras mål.
89

  

Nackdelen med sponsring är att det är inbyggt att man ska fortsätta sponsra. Det finns en slags 

förväntan att man som sponsorerna alltid fortsätter sponsra, menar Sköld.  

Hur ser Hälsinglands Sparbank på nätverken? 

Sköld känner att Sparbanken kan komma i kontakt med kunder genom sponsringen av LBK. 

Hon uttrycker det såhär: ”genom LBK så sker business”. Dock anser hon att det finns mer att 

göra på den fronten, och hon vill att det ska finnas nätverksträffar med människor som tycker 

om Ljusdals BK. Hon vill att det ska finnas ett nätverk mellan sponsorer. Sköld anser dock 

inte att sponsringen har ökat försäljningen för Sparbanken, de har till exempel inte ökat 

kortförsäljningen i kassan. Men de har fått fler kunder tack vare sponsringen, bland annat 
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genom att kunder har bytt bank därför att det inom Sparbanken finns en gemensam nämnare 

med kunder som tycker om bandy och Ljusdals BK.
90

 

Sköld anser att varumärket LBK är ett namn på flera människor, och det är människan som 

skapar uppfattningen om varumärket. Hon uppfattar LBK:s varumärke som äkta och 

förtroendegivande, att man gör det man säger och att man gör det rätt.  

Vad vill Hälsinglands Sparbank ha som motprestation? 

Sköld vill inte bli erbjuden något speciellt från föreningen. Så här uttrycker hon det angående 

det ämnet: ”om jag vill ha något så vet jag att LBK fixar det”. Det finns alltså i dagsläget 

ingenting, förutom de motprestationer hon redan får, som hon vill bli erbjuden. För att 

Sparbanken ska gå upp en nivå i sponsoravtalet så hänger det enbart på dem själva, att de 

själva har resurser till att göra det. Dock har Sparbanken behov av muntliga ambassadörer, ett 

slags PR för banken.
91

  

Sköld anser att hon har en bra relation med föreningen, det är en vänskaplig relation. Hon får 

mycket information genom e-post eller att Micke Vallin ringer. Hon är också stolt över att 

sponsra LBK och hon hoppas att även personalen på banken känner samma sak. Sköld är stolt 

över att Ljusdals BK jobbar långsiktigt och att det i slutändan ger resultat. Hon tycker också 

att Sparbanken har varit delaktig i förening genom att gå på sponsorluncher och genom att 

bidra med pengar. Hon skulle också vilja vara mer delaktig än vad hon redan är.
92

 

4.2.4 Price Waterhouse Coopers, PWC 

Bronssponsorn PWC är ett företag som utvecklar, säljer och genomför revision, redovisning 

och kvalificerad rådgivning. De finns i 158 länder och har 130 kontor i Sverige.
93

 Jag valde 

att intervjua kontorschefen Mathias Racz på kontoret i Hudiksvall.  

”Kan vi prata bandy så kan vi även prata om våra tjänster”94   

     Mathias Racz 

Varför sponsrar PWC? 

Racz associerar sponsring med stöd till föreningar och reklam för det egna företaget. Han 

anser att det är ett sätt att sysselsätta ungdomar och ett sätt att bli förknippad med bra saker. 
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Anledningen till att PWC sponsrar Ljusdals BK är därför att företaget finns på samma ort som 

föreningen, samt att de har en medarbetare som spelar med Ljusdals BK. Att de får synas 

tillsammans med LBK ger också en bra bild av företaget inför befintliga kunder och nya 

kunder. Genom sponsringen av föreningen så visar det också att PWC är lojal med orten, 

samtidigt som att de får också ett samtalsämne med kunderna. Racz menar att de kan prata 

bandy med kunderna vilket gör det lättare vid den sociala kontakten med kunderna, nya som 

gamla.
95

 

Nackdelen med sponsring är, enligt Racz, att det kan bli någon form av skandal inom klubben 

eller att någon beter sig dåligt. Då blir man istället förknippad med dåliga saker.  

Hur ser PWC på nätverken? 

PWC känner att de kan komma i kontakt med befintliga kunderna och potentiella nya kunder 

genom sponsringen av Ljusdals BK. Genom att PWC och kunder träffas och utför någon form 

av aktivitet vid matcherna kan de komma i kontakt med nya kunder och befintliga kunder. Det 

har även indirekt bidragit till att PWC har ökat sin försäljning, menar Racz. Genom att träffa 

kunder och genom ett gemensamt samtalsämne så kan PWC stärka relationerna till kunderna, 

vilket kan leda till ökad försäljning.  

Vad vill PWC ha som motprestation? 

Racz skulle vilja bli erbjuden mer aktiviteter från föreningen. Han vill kunna kombinera 

aktiviteter, som att äta, med att kolla på en match. En slags loge där de kan sitta och bjuda in 

kunder till. Racz berättar att de hade en egen loge i Läkerol Arena när de sponsrade Brynäs, 

och det tyckte han var bra. Han tycker att nuvarande sponsorloge är för liten och räcker bara 

till ett företag per match. Vidare menar Racz att han även vill bli erbjuden sponsorträffar där 

kunder till PWC, någon från Ljusdals BK och de själva kan träffas.
96

  

Racz tycker att LBK har ett starkt varumärke som stärktes genom att laget gick upp till 

elitserien. Han tror att varumärket LBK i viss mån kan bidra till att PWC når deras mål, detta 

genom att företaget förknippas med föreningen. Racz tycker dock att föreningen ska visa hur 

man stöttar ungdomar och ungdomsverksamheten. Han tycker man ska visa vart pengarna går 

och att man ska visa att pengarna som sponsorerna ger går till ungdomarna.
97

 Hur mycket 
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PWC sponsrar med i fortsättningen beror dels på vilka aktiviteter Ljusdals BK ordnar och dels 

på hur mycket Ljusdals BK satsar på egna ungdomar.
98

 

4.3 Resultat från enkätundersökningen 

Här presenteras svaren på varje fråga i enkätundersökningen. Av populationen på ungefär 133 

sponsorer har 62 svar erhållits, dock har någon sponsor hoppat över vissa frågor. Vissa frågor 

presenteras genom diagram medan vissa frågor presenteras i löpande text. Anledning till att 

alla frågor inte presenteras i diagram är därför svaren på vissa frågor var så olika att de inte 

kunde kategoriseras vilket leder till att ett diagram blir överflödigt.  

Fråga 1: Om jag säger sponsring, vad är det första du tänker på då? 

 

Den första frågan handlade om hur sponsorer uppfattar sponsring, beskrivet med en kort 

mening. Nästan 26 % uppfattar sponsring som en form av stöd eller bidrag till en förening, 

medan däremot 19 % uppfattar sponsring som en kostnad. En del förknippar sponsring bara 

med idrott, pengar eller en form av samarbete. Cirka 11 % uppfattar sponsring som en sorts 

marknadsföring, medan ungefär 3 % ser sponsring som ett sätt att tigga pengar.
99

 

Fråga 2: Vad är det första du tänker på när du hör ordet LBK? 

Andra frågan handlade om hur sponsorerna uppfattade Ljusdals BK. De flesta tänker på 

”bandy” när de hör ordet LBK, ungefär 61 %. Ungefär 6 % associerade Ljusdals BK till en 

klubb på gång. Lika många tänkte på ”Ljusdal” när de hörde ordet LBK och samma antal 
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tillfrågade associerade Ljusdals BK till varumärket för samhället Ljusdal. 1,6 % associerade 

Ljusdals BK som en klubb som tror de betyder allt för bygden.
100

 

Fråga 3: Vilken är den största fördelen med att sponsra anser du? 

 

Den tredje frågan handlade om vilka fördelar sponsorerna såg med att sponsra. Ungefär 40 % 

ansåg att den största fördelen var att kunna stötta en förening. Att de kände att de hjälper en 

förening att bli bättre. En del andra ansåg att synas var den största fördelen, denna grupp var 

ungefär 21 % stor. De ansåg att synas och förknippas med en förening eller bara att synas var 

det bästa med sponsring. Ungefär 14 % ansåg att den största fördelen med sponsring var att 

bli eller känna sig delaktig i en förening. 6,5 % ansåg att hjälpa ungdomar var den största 

föredelen medan ytterligare 6,5 % ansåg att den största fördelen var att genom sponsringen så 

fick man tillgång till ett nätverk. 1,6 % ansåg att den största fördelen med sponsring var att det 

var kul.
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Fråga 4: Vilken är den största nackdelen med att sponsra anser du? 

(Diagrammet visas på nästa sida) 
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De flesta ansåg att kostnaden var den största nackdelen. Men många ansåg att det inte fanns 

någon nackdel alls. Ungefär 10 % ansåg att de inte fick tillbaka någonting från sponsringen, 

och en del andra tyckte det var för dyrt att sponsra, det vill säga att nuvarande belopp är för 

höga. Ungefär 6,5 % ansåg att det var svårt att mäta vad man själv fick ut av sponsringen, och 

ungefär 3 % ansåg att de fått dåliga avtal som de fått ta över eller att föreningen missbrukar 

avtalen.
102

 

Fråga 5: Vilket av dessa påståenden stämmer bäst in på ert företag för att ni ska gå upp 

en nivå i sponsoravtalet? 

I fråga fem fick sponsorerna ta ställning till vad som passa bäst in på de själva för att de skulle 

öka sina sponsorinsatser. De flesta, över 47 %, vilja ha bättre lönsamhet i det egna företaget 

för att de skulle öka sponsorinsatserna. Ungefär 23 % skulle kunna gå upp en nivå i 

sponsoravtalet om Ljusdals BK blev ett etablerat elitserielag. Om deras egna företag skulle få 

synas ännu mer än vad de gör i dagsläget skulle 8 % kunna gå upp en nivå i sponsoravtalet. 

Ingen har valt att det krävs att spelarnas attityd blir bättre för att sponsorerna ska öka sina 

insatser.
103

 

Fråga 6: Varför sponsrar du just LBK? 

Den sjätte frågan handlade om varför sponsorerna sponsrar Ljusdals BK. Eftersom det var en 

öppen fråga så fick jag många olika svar, vilket gör att jag inte kan tala om alla svar här men 

jag tänkte skriva om de största anledningarna till varför de sponsrar och de som jag ansåg som 

utmärkte sig på något sätt. För övriga anledningar se Bilaga 6. 
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Den största anledningen är att sponsorerna vill stödja föreningen, ungefär 14 % sponsrade av 

den anledningen. En till relativt stor anledning till varför man sponsrar är därför sponsorerna 

är själva bandyintresserade eller att Ljusdals BK är deras favoritlag. 12,5 % sponsrade av den 

anledningen. Ungefär 10 % sponsrade därför de anser att Ljusdals BK är Ljusdals största 

varumärke. Cirka 5,5 % av sponsorerna sponsrar av historiska skäl, att det finns en gammal 

vana att göra detta. Samma antal, det vill säga 5,5 %, sponsrar därför de anser att Ljusdals BK 

har bra värderingar, mål eller attityd. Ungefär 4 % sponsrar för att de själva ska få synas och 

även 4 % sponsrar för att bidra till en bra ungdomsverksamhet som sysselsätter ungdomar. 

Cirka 2,7 % sponsrar för att de vill förknippas med något positivt men även ungefär 2,7 % 

sponsrar för att de var tvungna till det på ett eller ett annat sätt. Ungefär 1,4 % sponsrade 

därför det skulle bli snack på byn om de inte gjorde det.
104

  

Fråga 7: Vad skulle du vilja bli erbjuden av LBK som de i dagsläget inte kan erbjuda? 
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I figuren ovan visas svaren på fråga sju, där sponsorerna fick svara på vad de vilja ha som 

Ljusdals BK i dagsläget inte kan erbjuda. På Y-axeln visas antalet sponsorer och på X-axeln 

visas vad de har svarat. Totalt svarade 59 sponsorer på den här frågan vilket gör att det är 

ungefär 39 % som inte vet vad de vill ha från Ljusdals BK.  Cirka 22 % vill inte ha någonting 

ytterligare från föreningen, de tycker det är bra som de är. Nästan 7 % vill ha en egen loge där 

de kan sitta och se matcherna, medan även cirka 7 % vill att det finns bättre möjligheter till 

representation och aktiviteter på arenan. Ungefär 5 % vill ha en hall. Se Bilaga 6 för att se vad 

de sponsorer som finns under kategorin ”övrigt” svarat.
105

 

 

I fråga åtta fick sponsorerna ta ställning till ett antal påståenden, resultaten visas här ovan. Av 

de 62 stycken som svarat på påståendena så visar figuren antalet sponsorer som svarat vad. 

Om vi tar första påståendet ”mitt företags personal blir glada av att företaget sponsrar LBK” 

som exempel så ser vi att 13 sponsorer av 62 svarat att de instämmer helt. Alltså instämmer 

nästan 21 % av sponsorerna helt att deras företags personal blir glada av sponsringen av 

Ljusdals BK. Cirka 40 % instämmer till viss del på det första påståendet. Vilket leder till att 
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ungefär 61 % av sponsorerna anser att deras egen personal blir glada eller till viss del glada av 

sponsringen av Ljusdals BK.
106

  

Fråga 9: Finns det något annat du vill tillägga angående ert samarbete med LBK? 

På fråga nio fick sponsorerna skriva vad de själva vilja angående samarbetet med Ljusdals 

BK. De flesta önskade lycka till och ansåg att föreningen gjort ett bra arbete. Två sponsorer 

ansåg att marknadsansvarige Micke Vallin gjorde ett bra jobb medan en sponsor ansåg att 

föreningen skulle sluta klanka ned på de som tidigare arbetat inom föreningen.  En annan vilja 

sponsra en speciell ungdomsaktivitet. En sponsor vilja ha tillgång till ett uppvärmt tält med 

förtäring vid matcher.
107
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5. Analys & Diskussion 

I analysen & diskussionen analyseras, diskuteras och jämförs teori och empiri. Efter varje 

avsnitt tänker jag diskutera saker som är bra och det som kan bli bättre för att öka 

sponsorintäkterna.  

5.1 Definitioner av sponsring 

I teorikapitlet tar jag upp att Clark anser att sponsring inte är en form av stöd eller 

välgörenhet, utan ett marknadsföringsverktyg. Sponsringen ska vara en metod som kan 

utnyttjas för marknadsföring av det egna företaget. Som framgår av teorikapitlet, så nämner 

Roos & Algotsson att sponsorn köper en association till föreningen företaget sponsrar. Det är 

den sponsrades image som ska överföras till sponsorn. Enligt fråga 1 i enkätundersökningen 

så associerar nästan 26 % av sponsorerna sponsring till en form av stöd och bidrag. Även det 

anonyma företaget, PWC och Hälsinglands Sparbank förknippade sponsring med en form av 

stöd till en förening. Cirka 11 % av sponsorerna associerar sponsringen med ett 

marknadsföringsverktyg, enligt fråga 1 i enkätundersökningen.  

Många, nästan en femtedel, av sponsorerna associerar sponsring med enbart en kostnad, som 

fråga 1 i enkätundersökningen visar i förgående kapitel. Många känner att de får en faktura 

som de måste betala utan att de får så mycket tillbaka på sina betalade pengar. På fråga 4 

enkätundersökningen säger 10 % av sponsorerna att de inte får ut någonting av sin sponsring, 

vilket egentligen alla sponsorer får genom avtalet, vilket framgår av Bilaga 7.  

5.1.1 Diskussion 

Föreningen kan försöka ändra på uppfattningen att sponsring är en form av välgörenhet, och 

det kan föreningen göra genom att visa för sponsorerna vad dem får tillbaka för sina satsade 

pengar. Att föreningen på något sätt visar att sponsorerna köper en form av marknadsföring 

istället för, som nu, att en del känner att de i stort sätt bara ger bort pengar. På så sätt kan 

sponsorerna känna att de får ut någonting konkret av sponsoravtalet. Därför ska föreningen 

förbättra sina motprestationer lite grand, vilket jag återkommer till senare. Uppfattar 

sponsorerna sponsringen som en form av marknadsföring istället så kan det i sin tur göra att 

de inser att sponsringen verkligen leder till något bra för företaget. Därmed ökar möjligheten 

att dessa sponsorer ökar sina insatser, men även att andra företag som inte sponsrar, inser att 

det finns möjligheter till ett bra marknadsföringsverktyg, det vill säga sponsring.   
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Även associationen är viktig. Att sponsorer får ta del av föreningens image. För att föreningen 

ska kunna behålla sina sponsorer krävs då att föreningens image förblir stark och trovärdig. 

Ryktet eller bilden människor har av föreningen är därmed viktig. Därför är det av stor vikt att 

hela föreningen agerar professionellt och trovärdigt. Det anonyma företaget nämner också att 

de vill att föreningen ska fortsätta vara professionella för att de ska gå upp en nivå i 

sponsoravtalet. Delägaren till det anonyma företaget menar att föreningen ska vara 

professionell när det gäller organisationen, ungdomsverksamhet, det sportsliga etcetera. För 

att sponsorer ska fortsätta sponsra, eller för att företag ska börja sponsra, så är 

professionaliteten viktig. Att vara professionell bidrar också till en bra imageöverföring från 

föreningen till sponsorer. I teorin tar jag upp Roos & Algotsson menar att imageöverföring är 

en anledning till att företag sponsrar till exempel en förening. Genom att vara professionell så 

kan föreningen därmed uppfylla sponsorers behov av att förknippas med något positivt.     

5.2 Motiv till sponsring  

Alla anledningar till varför en sponsor sponsrar föreningen är i grund och botten bra för 

föreningen. Det är ett bevis på att de gör någonting bra. Dock är det viktigt att diskutera de 

olika motiven och se vad föreningen ändå kan utveckla, göra bättre i framtiden eller ta bort 

en sorts motiv.  

I enkätundersökningen framkom det, som fråga 6 visar, att 14 % av företagen sponsrar för att 

stötta föreningen, även Hälsinglands Sparbank sponsrar av den anledningen. I teorikapitlet tar 

jag upp att Grönkvist menar att många sponsorer sponsrar därför de vill bli en så kallad 

”Good Citizen”. De vill stötta en förening eller så är de rädda att få badwill om de inte gör 

det. Hela 40 % av sponsorerna anser att den största fördelen med sponsring är att stödja 

föreningar, vilket framgår av fråga 3 i enkätundersökningen. I ett citat hämtat från Grönkvists 

bok ”framgångsrik sponsring” utrycker sig en VD så här: ”man vill ju inte bli stämplade som 

bygdens snåljåp”.
108

 Många av Ljusdals BK:s sponsorer förknippar också sponsring med en 

utgift vilket framgår av fråga 1 i enkätundersökningen. Dock är majoriteten av sponsorerna 

inte rädd att ses som snål om de inte sponsrar föreningen, vilket framgår av fråga 8 i 

enkätundersökningen.  

Sponsorerna tror inte att deras egen omsättning har påverkats av sponsringen, nästan 60 % 

instämmer inte alls eller instämmer inte helt till att deras försäljning har ökat, vilket framgår 

av fråga 8 i enkätundersökningen. Roos & Algotsson tar upp det som ett motiv till sponsring, 
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vilket jag skriver om i teorikapitlet. Det ska leda till att omsättningen för sponsorerna ska öka. 

Roos & Algotsson tar upp tre saker som ska leda till att omsättningen ökar, vilka är 

exponering, relationer och kommunikation. 

En anledning till varför sponsorer sponsrar, som Roos & Algotsson nämner som ett sätt att 

öka försäljningen och som Zinger & O’Reilly nämner som ett motiv till sponsring, är 

exponering av det egna företaget. Anmärkningsvärt är att bara 4 % sponsrar för att det egna 

företaget ska synas, vilket framgår av fråga 6 i enkätundersökningen. Det anonyma företaget 

nämner dock att synas är en anledning till att de sponsrar. 

Zinger & O’Reilly tar upp, som står att läsa i teorikapitlet, att ett motiv till sponsringen är att 

höja personalens trivsel och motivation. Resultatet från fråga 8 i enkätundersökningen visar 

att ungefär 61 % av sponsorerna anser att deras egen personal blir glada eller till viss del glada 

av sponsringen av föreningen. Så att sponsra Ljusdals BK leder till att personalen på det egna 

företaget påverkas positivt, vilket är bra för föreningen vid framtida förhandlingar med 

blivande eller befintliga sponsorer.  

Ungefär 10 % av sponsorerna sponsrar därför de anser att Ljusdals BK är Ljusdals kommuns 

största varumärke, vilket framgår av fråga 6 i enkätundersökningen. Det anonyma företaget 

och Exte nämner också detta som en anledning till varför just de sponsrar Ljusdals BK. 

5.2.1 Diskussion 

För att sponsorer ska fortsätta vara en ”Good Citizen” krävs att sponsorer känner att de stöttar 

något som är bra för Ljusdals kommun och något som de kan vara stolt över. Därför är det 

viktigt att man inom föreningen arbetar med hur man själva vill bli uppfattade och vad man 

vill göra. Ljusdals BK ska därför fortsätta vara professionella och göra det de säger de ska 

göra så att sponsorerna kan lita på att de stöttar någonting bra. Ljusdals BK har som vision att 

bandy ska vara kommunens främsta varumärke. Sponsorer sponsrar av den anledningen, 

vilket visar att föreningens vision är på väg att bli uppfylld. Att sponsra därför Ljusdals BK är 

Ljusdals kommuns största varumärke kan även liknas med det som Grönkvist benämner som 

en ”Good Citizen”. Syftet med sponsringen är då att sponsorer vill stötta varumärket för 

kommunen. Syftet med sponsringen för det anonyma företagets del är att Ljusdals kommun 

ska utvecklas genom att kommunen blir mer känd på grund av föreningen.  

Eftersom så få anser att deras omsättning har ökat så kan föreningen försöka utveckla 

exponeringen, relationen eller kommunikationen så att företagen kan erbjudas förbättrad 
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omsättning genom ett sponsoravtal. Det ska betonas att det är relationerna, eller rättare sagt 

nätverken som jag kommer kalla det, föreningen kan försöka förbättra för att företagen ska 

öka sin omsättning. Nätverken återkommer jag till i avsnittet ”Nätverk som motprestation”. 

Kommunikationen, det vill säga att sponsorer får använda sponsorns image eller föreningens 

logotyp vid egen marknadsföring, är redan bra. Som framgår av Bilaga 7 så får guldsponsorer 

eller huvudsponsorer använda Ljusdals BK:s logotyp vid marknadskommunikation. 

Exponeringen av sponsorerna är bra men kan bli bättre. Föreningen kan ge mer PR till 

sponsorerna, vilket jag återkommer till här nedan. Dock är en stor orsak till att sponsorer inte 

ökar sin egen omsättning på grund av att de flesta inte satsar särskilt mycket pengar på 

sponsring som marknadsföringsverktyg. I en studie som gjorts av J.A. Jensen & A. Hsu 

framgår det att företag som sponsrar mer än normalt presterade bättre än andra företag som 

sponsrade under normalt.
109

 Så satsar företag mer pengar så får de också ut mer av sin 

sponsring, vilket även kan användas som argument för att sponsorer ska våga höja sina 

insatser. 

 

Just när det gäller mindre orter så är det verkliga motivet för sponsorerna inte att synas, utan 

det är andra saker som spelar större roll, vilket också framgår av fråga 6 i 

enkätundersökningen. Dock anser 8 % av sponsorerna att de skulle gå upp en nivå i 

sponsoravtalet om de fick synas mer. Så att synas är i grund och botten viktigt för en sponsor 

men det är inte den största orsaken till varför de sponsrar. I enkätundersökningens fråga 3 

framgår också att ungefär 21 % av sponsorerna ser exponering som den största fördelen med 

sponsringen. Så det är viktigt för klubben att låta sina sponsorer synas, hur man gör det bättre 

än i nuläget kan diskuteras, men genom att klubben nu spelar i elitserien leder säkerligen till 

att sponsorerna kommer att synas mer genom ökat publikintresse. Så de sportsliga 

framgångarna har i viss mån betydelse för synligheten för sponsorerna och därmed också för 

intäkterna föreningen får från sponsorer. Delägaren till det anonyma företaget nämner också 

att han vill att föreningen ger PR till sponsorerna, samma sak gäller för Hälsinglands 

Sparbank. Det är ett bra sätt för föreningen att låta sina sponsorer synas och uppmärksammas 

ännu mer. Kanske att föreningen låter guldsponsorer och huvudsponsorer, de som sponsrar 

mest pengar, bli omnämnda i tidning, få en notis i matchprogram eller någon annanstans. På 

så vis syns sponsorerna mer, vilket också föreningen i framtiden kommer kunna ta mer betalt 

för. Som Clark nämner, vilket står att läsa i teorikapitlet, är simultanförmåga en egenskap 
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sponsringen har. Med det menas att sponsringen kan användas inom flera 

marknadsföringsområden. Företag som sponsrar vill få ut fler eller bättre saker av sin 

sponsring, 10 % av sponsorerna ansåg, som tidigare nämnts, att de inte fick ut någonting av 

sin sponsring. PR är då ett mycket bra sätt för sponsorer att synas på, samtidigt som det leder 

till att sponsorer får ut mer av sitt sponsoravtal.  

5.3 Förbättrade motprestationer 

I enkätundersökning framgick det att många sponsorer inte vet vad de vill bli erbjuden av 

Ljusdals BK. Många anser även att de inte vill ha någonting. Dock nämner ungefär 7 % att de 

vill ha en loge där de kan se matcherna, även 7 % vill ha bättre möjligheter till representation 

och aktiviteter på arenan och ungefär 5 % vill ha någon form av restaurang på arenan. Allt 

detta framgår av fråga 7 i enkätundersökningen. Sammanlagt blir det då ungefär 20 % som 

vill att det ska finnas något ytterligare på arenan som i dagsläget inte finns. Vare sig det är en 

loge eller en restaurang. I fråga 8 så fick sponsorerna ta ställning till om de vill ha en 

restaurang med alkoholservering, ungefär 65 % svarade att de instämmer helt eller instämmer 

till viss del. Det här är också något som tre av de intervjuade företagen också vilja ha tillgång 

till. Det anonyma företaget vill ha bättre möjligheter till att anordna aktiviteter i samband med 

matcher, även Exte vill ha tillgång till något liknande när de säger att de vill att möjligheten 

till representation på arenan i samband med matcher ska förbättras. PWC nämner också att de 

vill kunna kombinera mat med att kolla på en match. Grönkvist nämner också, som tas upp i 

teorikapitlet, att sponsorer sponsrar därför de vill få tillgång till VIP-restauranger. Grönkvist 

nämner också att företag sponsrar på grund av att de vill ha tillgång till sponsringens unika 

egenskap att erbjuda möjligheter till att skapa värdefulla relationer i en positiv miljö.  

En loge där sponsorer kan sitta och äta eller bara titta på matcherna är också något som 

sponsorer vill ha tillgång till. 7 % av sponsorerna i enkätundersökningen samt PWC, det 

anonyma företaget och Exte vill ha denna form av tillgång. I fråga 8 i enkätundersökningen 

fick sponsorerna ta ställning till om de vill ha tillgång till en plats de kan sitta och se matcher 

på. På den frågan svarade cirka 38 % att de instämmer helt eller delvis. Så en eller flera loger 

är någonting som skulle utnyttjas och uppskattas av sponsorer.  

5.3.1 Diskussion 

Sponsorer har behovet av en mötesplats i form av en restaurang, och det skulle vara någonting 

de vill betala för. Därmed är det viktigt för föreningen att uppfylla det behovet. Genom att ha 

en restaurang på arenan som sponsorer kan boka kan föreningen öka sina intäkter från 
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sponsorer. Genom att tillgodose detta behov kan befintliga sponsorer bli mer tillfredställda av 

sponsringen. Att de känner att de får ut någonting av den. Det gör också det blir lättare för 

föreningen att locka till sig nya sponsorer, genom att till exempel bara sponsorer får tillgång 

till restaurangen så finns det en anledning till att sponsra. Genom att ha en restaurang så 

tillgodoser föreningen också behovet sponsorerna har av representation på arenan. De kan då 

boka restaurangen och äta, dricka och se matcherna tillsammans med sina kunder. Även 

sponsorernas behov att skapa nya värdefulla relationer, som Grönkvist nämner, genom 

sponsringen kan då uppfyllas på ett bättre sätt.   

Kommunikationen med en sponsor är viktigt för sponsorerna. Resultatet på fråga 8 i 

enkätundersökning visar att ungefär 80 % av sponsorerna anser att de får tillräckligt med 

information om föreningen och bandyn i Ljusdal. Av resterande 20 % så håller nästan alla 

med om att de delvis får tillräckligt med information. Så information är något som 

sponsorerna får tillräckligt av. Dock nämnde delägaren till det anonyma företaget att han vilja 

ha möjlighet att vara med och påverka föreningen mer, han vill ha möjlighet att föra fram sina 

åsikter. Ett slags diskussionsforum där sponsorer kan vara med att tycka till. Detta är ett bra 

sätt för föreningen att behålla de sponsorer som sponsrar mycket pengar. Ju mer du sponsrar 

desto mer känner du att du vill påverka. Att lyssna på sponsorer visar även att man bryr sig 

om sina sponsorer. Marknadsansvarige Micke Vallin säger också att det är viktigt att lyssna 

på sponsorer. Så att lyssna på sponsorernas åsikter ska föreningen fortsätta göra om de nu gör 

det eller börja göra om de inte gör det, alternativt lyssna ännu mer. Förslagsvis så kan 

föreningen anordna möten med de största sponsorerna eller skapa ett diskussionsforum på 

nätet, allt för att få fler synpunkter rörande föreningen. 

Idag vill fler sponsorer få ut något konkret av sin sponsring än vad som tidigare var fallet, 

vilket även nämndes i bakgrunden till uppsatsen. Begreppet ROI, som beskrevs i teorikapitlet, 

är intressant för företag. De vill kunna mäta hur mycket de får ut av sin sponsring. Märker 

företag som sponsrar då att de inte får ut något av sin sponsorinvestering så kommer de 

förmodligen sluta att sponsra. På fråga 4 i enkätundersökningen svarade 10 % av sponsorerna 

att de inte för ut något av sin sponsring. Dessa 10 % kommer förmodligen sluta sponsra om 

inte föreningen förbättrar motprestationerna.  

5.4 Nätverk som motprestation 

Med nätverk menas kontakter som sponsorer får med andra sponsorer, eller människor, 

genom sponsringen av en idrottsförening. Nätverken som sponsorer erhåller genom 
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sponsringen av Ljusdals BK är något som många sponsorer tycker är viktigt. I fråga 8 i 

enkätundersökningen fick sponsorerna ta ställning till om de ansåg att de kunde komma i 

kontakt med kunder eller potentiella nya kunder genom sponsringen av LBK. Ungefär 43 % 

instämde inte alls eller inte helt. Exte anser också att de ska finnas fler mötesplatser och 

mötestillfällen, även Hälsinglands Sparbank och PWC ställer sig bakom det. Föreningen har 

dock sex olika aktiviteter där sponsorer kan mötas och knyta kontakter. Träfftillfällena är 

uppskattningsvis 8-12 gånger per år, enligt egen beräkning och bortsätt ifrån aktiviteten av att 

vara matchvärd.  

Zinger & O’Reilly menar att ett motiv till sponsring är att sponsorer ska kunna få kontakt med 

målmarknad och att möta nya marknadssegment, vilket togs upp i teorikapitlet. De menar att 

sponsorer är ute efter ett slags nätverk där de kan komma i kontakt med kunder och nya 

kunder.  

5.4.1 Diskussion 

Ett bevis på att nätverket fungerar är Skölds påstående att ”genom LBK sker business”. 

Eftersom hon känner så, så visar det att affärer med andra företagare kan komma att ske 

genom sponsring av föreningen. Men nätverket kan alltid förbättras och utökas, och eftersom 

det är en viktig del för att sponsorer ska sponsra så är ett bra nätverk att föredra för att kunna 

öka sponsorintäkter. 

Sponsorer känner att de inte riktigt kan komma i kontakt med andra företag. De intervjuade 

företagen anser alla att de skulle vilja träffas ännu mer. Därmed kan föreningen anordna fler 

aktiviteter som sponsorer vill och kan gå på. Föreningen kan anordna mer attraktiva 

aktiviteter som sponsorer absolut inte vill missa. Genom att få fler sponsorer som besöker 

aktiviteterna så lockar det även sponsorer som annars inte går på en aktivitet. Eftersom de då 

ser en större chans att hitta någon ny kund.  

En till intressant sak som delägaren till det anonyma företaget sa var att han tyckte att LBK 

skulle underlätta nätverken och förmedla kontakter sponsorer emellan. Han ansåg också att 

föreningen skulle förmedla vad de olika sponsorerna håller på med och att de skulle vara med 

att ”bryta isen” vid de första kontakterna. Föreningen kan underlätta nätverken, genom att till 

exempel visa på hemsidan vilken bransch företagen verkar i, så att sponsorer själv kan se det. 

De kan även arbeta med att försöka underlätta och utveckla nätverket ytterligare för att på så 

vis ge sponsorerna bättre möjligheter till att skapa kontakter genom sponsringen.  
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5.5 Varumärkeslojalitet 

Sponsorn kan i många avseenden liknas med en kund. De köper ett avtal, ett slags 

marknadsföringsavtal, som ger olika motprestationer. Aaker nämner, som tas upp i 

teorikapitlet, att lojala kunder kan erhållas genom att företag lever upp till förväntningarna 

som ställs på dem samtidigt som företaget överraskar kunderna. Han menar även att en 

femprocentig ökning av lojalitet kan dubbla vinsten på lång sikt.  

Micke Vallin nämner att föreningen arbetar med att överraska sina sponsorer genom att till 

exempel en spelare följer med vid sponsorbesök. Han nämner också i intervjun att föreningen 

hela tiden försöker arbeta med att göra det de säger de ska göra.
110

  

5.5.1 Diskussion 

Genom att få lojala sponsorer kan föreningen stadiggöra en inkomst och därmed lättare kunna 

göra en budget över kommande år. Vilket är bra när man ska köpa spelare, förhandla med 

andra aktörer med mera. Det krävs dock mer saker än just att leva upp till förväntningarna och 

överraska sponsorerna för att skapa lojala sponsorer. Även artikeln som Bauer, Sauer & Exler 

skrivit, som jag tar upp i teorikapitlet, om fotbollslag i bundesliga kan bidra till att lojalitet 

hos supportrarna, vilket i sin tur kan bidra till lojalitet hos sponsorerna. Lagens supportrar 

tycker de icke-produktrelaterade egenskaperna som klubbens logotyp, klubbfärger, klubbens 

historia och tradition och arenan är viktigast vid deras bedömning av klubben. Denna 

undersökning på fotbollslag och deras supportrar kan även användas som riktmått inom 

bandysporten.  

Många av egenskaperna som supportrar bedömer är konstanta och kan inte ändras på, som till 

exempel historia och tradition, men till exempel arenan kan en förening påverka. Supportrar, 

vilka också ofta innefattar sponsorer, bryr sig i grund och botten mer om klubbfärger, logotyp, 

tradition och arena än om till exempel lagets prestation eller tränare. Så dessa icke-

produktrelaterade egenskaperna ska föreningen satsa på att förbättra för att alltid ha ett bra 

publikintresse. Givetvis skiljer det sig i publiksiffror om laget till exempel spelar i allsvenskan 

istället för elitserien, men det skiljer sig inte särskilt mycket om laget är ett topplag i elitserien 

eller ett mittenlag. Bollnäs GIF är ett exempel inom bandysporten på detta. De har i stort sätt 

haft lika stor publik vare sig de kommit i mitten av serien eller om de kommit i toppen. 

Säsongen 2008/2009 hade Bollnäs GIF ett publiksnitt på 1662 personer och kom på nionde 
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plats i serien.
111

 Säsongen 2010/2011 hade de ett publiksnitt på 1803 personer och kom på 

andra plats i serien.
112

 Därmed är det andra faktorer som påverkar publikintresset mer än vad 

lagets prestation gör.  

I en studie som gjorts av Jamaat Khatereh framgår det att det är hur mycket publik en sport 

har som är den viktigaste faktorn för en sponsor när han eller hon ska välja vilken sport som 

han eller hon ska sponsra.
113

 Alltså, sponsorerna tar hänsyn till hur mycket publikintresse 

laget har när de väljer hur mycket de vill sponsra med, eller om de vill sponsra i huvudtaget. 

Har föreningen då bra publiksiffror vid varje hemmamatch oavsett hur det går för laget så kan 

även sponsorintäkterna öka. Resultatet från fråga 3 i enkätundersökningen visar att sponsorer 

ser att synas som en stor fördel med sponsring. Även resultatet från fråga 5, att 8 % av 

sponsorerna skulle höja sina insatser om de fick synas ännu mer, visar också att synas är 

viktigt för sponsorer. Ju mer publikintresse som finns desto mer får sponsorerna synas, vilket 

påverkar deras sätt att sponsra. Föreningen kan därmed lägga fokus vid just de icke-

produktrelaterade egenskaperna som tas upp i teorin. Främst kan de fokusera på att behålla de 

nuvarande traditionerna, färgerna, logotypen medan de hela tiden försöker utveckla och 

förbättra arenan så publiken trivs och mår bra vid matcher. Hur föreningen förbättrar arenan 

har jag redan varit inne på lite grand, genom till exempel en restaurang och loger. Men en hall 

skulle troligtvis göra att publiken trivs mer vid dåliga väderförhållanden, sittplatser istället för 

ståplatser, ett tält att värma sig i när det är kallt. Avslutningsvis ska det därmed sägas att 

arenan påverkar hur mycket sponsorintäkter föreningen får.  

En sponsors relation med föreningen kan också leda antingen sponsorn blir lojal till 

föreningen eller inte. En relation kan bestå av många olika saker och uppfattas olika av olika 

människor. Men att öka företagens tillit till föreningar är ett bra sätt för att förbättra relationen 

mellan en sponsor och en förening, vilket i sin tur kan leda till ökad lojalitet till klubben. På så 

vis kan även sponsorintäkter öka eftersom företag som har bra relationer med föreningar har 

svårare att avsluta ett sponsoravtal samtidigt som att de har lättare att öka insatsen om det 

egna företaget ökar sin lönsamhet. Det anonyma företaget nämner att föreningen gör det de 

säger de ska göra vilket är bra för just tilliten. Dock kan, som också delägaren nämner, 

föreningen även försöka lyfta fram de negativa sakerna som händer och verkligen visa att man 

är medveten om dem och därmed också kan dra nytta av dem. Det stärker tilliten, vilket också 
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i slutändan stärker relationen. I enkätundersökningens fråga 4 så framkom det också att 3 % 

av sponsorerna ansåg att de fått dåliga avtal. En sponsor nämnde att föreningen missburkar 

avtalen och en annan var mindre glad över att få ta över ett redan bundet avtal. Som framgår 

av avsnittet ”Nuvarande situation i Ljusdals BK” så måste en sponsor säga upp ett avtal tre 

månader innan avtalets utgång annars fortlöper avtalet ett helt år till. Antagligen är detta en 

del i varför missnöjet finns bland de 3 % av sponsorerna, och för att minska missnöjet kan 

föreningen ändra fortlöpandet av avtalet. Kanske räcker det med att avtalet fortsätter löpande 

månad för månad efter avtalstidens utgång. Vill en sponsor sluta sponsra så kommer han göra 

det förr eller senare, och en missnöjd avgående sponsor kan smitta av sig på fler.  

5.6 Fördelar med sponsring 

Fördelarna som Jiffer & Roos förmedlade, vilket togs upp i teorikapitlet, är bland annat att 

anställda kan känna stolthet över sponsringen, att sponsringen skapar en association mellan 

föreningen och att sponsringen ger möjlighet att använda den sponsrades image eller logga 

eller liknande vid egen marknadsföring. I fråga 3 i enkätundersökningen framkom bland annat 

att synas, att känna sig delaktig i föreningen och att stötta en förening som de största 

fördelarna med sponsring. Dock framgår det av fråga 8 i enkätundersökningen att ungefär 87 

% av sponsorerna känner sig stolta eller till viss del stolta över att få sponsra Ljusdals BK. 

Som framgår av samma fråga i enkätundersökningen så känner sig cirka 69 % av sponsorerna 

delaktiga eller till viss del delaktiga i föreningen.  

I studien som Parker & Fink gjort, som även togs upp i teorin, så visades det att genom 

sponsringen av en förening så ser supportrarna på sponsorn mer vänligt. De gillar att företaget 

sponsrar deras lag vilket gör att de i viss mån även gillar företaget.  

5.6.1 Diskussion  

Föreningen ska försöka infria fördelarna som finns med sponsring i framtiden. Fördelar som 

finns med sponsring kan föreningen använda som argument för att ett företag ska fortsätta 

sponsra, men även för att försöka övertyga andra företag att börja sponsra. Sponsorers 

delaktighet i föreningen infrias av föreningen, samma sak gäller att sponsorerna känner sig 

stolta över att få sponsra Ljusdals BK. Den fördel föreningen kan arbeta med att infria bättre 

är låta sina sponsorer synas mer genom att ge PR till sponsorerna som framgår av tidigare 

diskussion i avsnittet ”Motiv till sponsring”. 

5.7 Nackdelar med sponsring 

Roos & Algotsson tar upp, vilket nämns i teorikapitlet, att nackdelarna med sponsring är att 
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den är tidskrävande, att det krävs mycket kunskap för att lyckas samt att sponsring är en svag 

budskapsbärare. I fråga 4 i enkätundersökningen framkom att den största nackdelen med 

sponsring var kostnaden. Dock framkom också att en del tyckte den största nackdelen var att 

sponsorn inte fick ut något av sponsringen. Både delägaren och PWC uppfattar att bli 

förknippade med någon form av skandal som den största nackdelen med att sponsra.  

5.7.1 Diskussion  

Uppfattningen att sponsorer inte får ut något av sin sponsring kan föreningen ändra på genom 

att förbättra motprestationerna. Genom att förbättra motprestationerna kan även föreningen 

tvätta bort sponsorernas uppfattning om att sponsring bara är en kostnad. Nackdelarna som 

Roos & Algotsson tar upp nämns inte som någon nackdel i empirin. Detta kan bero på att 

sponsringen av en mindre förening skiljer sig mycket i förhållande till en stor förening. 

Summorna som sponsras samt motprestationerna skiljer sig säkerligen mycket.   

Nackdelen som Parker & Fink tog upp i sin studie, som även tas tog upp i teorin, kan även 

vara giltigt i den omvända situationen, det vill säga att relationen med en sponsor är viktig då 

det händer något negativt inom klubben. Väljer då ett företag att fortsätta sponsra fastän den 

negativa publiciteten för föreningen så visar detta andra sponsorer, men även supportrar, att 

det kanske var en ”en gångs händelse” och även andra väljer att stanna kvar och stödja 

klubben. Att ha en bra relation till sponsorn är därför väldigt viktigt för att kunna behålla sina 

sponsorintäkter. Sponsorerna får då svårare att avsluta sina sponsoravtal tack vare relationen 

och därmed så kan den negativa effekten av skandalen minska drastiskt. 
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6. Slutsats  

Här presenteras resultaten som framkom av diskussionerna i analysen.  

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur en idrottsförening kan göra för att öka 

sina sponsorintäkter. Även hur det perfekta erbjudandet ges från en idrottsförening till en 

sponsor skulle undersökas. Med hänsyn till nedanstående stycken, och genom verkställande 

av en del punkter, skulle föreningen kunna erbjuda en sponsor ett perfekt erbjudande, och 

därmed också kunna öka sina sponsorintäkter.   

Ett stort antal sponsorer associerar sponsring till en form av välgörenhet, istället för ett 

marknadsföringsverktyg. För att öka sina sponsorintäkter så ska Ljusdals BK försöka ändra 

hur sponsorerna uppfattar sponsringen genom bättre motprestationer. Sponsorer ska uppfatta 

sponsring som ett marknadsföringsverktyg, gör de det kommer de bli villiga att betala mer för 

sponsring. Föreningen ska även fortsätta vara professionella för att sponsorer ska kunna 

förknippas med något positivt så att de känner att de får valuta för de satsade pengarna. 

Föreningens professionalitet och att göra det föreningen säger de ska göra kan också bidra till 

att sponsorer fortsätter att vara en så kallad ”Good Citizen”.   

Undersökningen visar att genom sponsringen av föreningen så blir sponsorernas personal 

glad. Detta kan således användas som argument vid förhandling om sponsoravtal. 

I analysen & diskussionen framgick att sponsorer sponsrar för att öka sin egen omsättning. 

Dock framgick även att få sponsorer verkligen ökar sin egen omsättning. För att det ska bli 

verklighet ska föreningen förbättra nätverken, vilket jag återkommer här nedan till, men även 

förbättra exponeringen av sponsorerna. Exponeringen ska förbättras genom att föreningen ger 

PR till sponsorer i tidning, matchprogram eller liknande.  

Föreningen ska förbättra sina motprestationer så att sponsorer ska bli tillfredställda samt för 

de lättare ska kunna locka nya sponsorer. Att sponsorer får tillgång till någon form av 

mötesplats eller restaurang där de kan möta andra människor eller anordna aktiviteter har visat 

sig vara viktigt för sponsorer. Därmed ska föreningen se över om det finns möjlighet till att 

bygga någon form av restaurang på arenan där sponsorer kan sitta och se matcherna. En eller 

flera sponsorloger som sponsorer kan köpa eller boka vid en match är också något föreningen 

skulle kunna installera på arenan. Sponsorlogerna skulle utnyttjas av sponsorer. Förbättrade 

motprestationer skulle samtidigt ge sponsorerna högre avkastning på sin sponsorinvestering, 

vilket göra att sponsorer ökar sin ROI.  
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Undersökningen har visat att Ljusdals BK har en bra e-post- kommunikation, vilket de ska 

fortsätta med. Undersökningen visar dock att sponsorer vill vara med att tycka till om 

föreningen. Därmed ska föreningen försöka lyssna mer på sponsorer genom ett slags 

diskussionsforum eller genom personliga möten med de sponsorer som sponsrar mest pengar. 

Föreningen kan underlätta nätverken genom att till exempel skriva på hemsidan vad de olika 

sponsorerna sysslar med, samtidigt som de erbjuder sponsorer fler och attraktivare 

mötesplatser. Nätverk är en motprestation som många sponsorer vill ha tillgång till. De vill 

erbjudas bättre möjligheter till att träffa andra företagare eller människor så att de själva kan 

öka sina chanser att öka sin egen omsättning. Med ett bättre nätverk som motprestation kan 

föreningen ta mer betalt för sponsringen samtidigt som fler företag skulle vilja sponsra för att 

komma åt nätverken.  

Undersökningen visar att de icke-produktrelaterade egenskaperna som till exempel 

traditioner, logotyp och arena är viktigt för supportrar. Föreningen ska fokusera på att behålla 

nuvarande traditioner, färger och logotyp och arbeta med att utveckla arenan så att publiken 

trivs och mår bra. På så vis får föreningen lojala sponsorer på grund av bra publikintresse. 

Föreningen ska även fortsätta med att överraska sina sponsorer och göra det de säger de ska 

göra för att få lojala sponsorer. Lojala sponsorer tryggar en inkomst och kan öka 

sponsorintäkterna på sikt. För att förbättra relationen så kan föreningen öka tilliten till 

förening. Ökar tilliten gör föreningen genom att bland annat ha förmånligare avtal genom 

nedkortad tid avtalen förlängs med vid för sen uppsägning och genom att vara öppna med 

både bra också dåliga saker som dyker upp. En bra relation gör att sponsorerna i slutändan får 

det svårare att avsluta sponsorskapet, det vill säga att de blir lojala till föreningen, vilket 

bidrar till fortlöpande intäkter. Att ha en bra relation kan också bidra till att minska effekterna 

på sponsorintäkterna vid negativ publicitet ifrån till exempel någon form av skandal.   

Föreningen infriar en del fördelar som finns med sponsring, bland annat företag blir stolta av 

att sponsra föreningen och att företagen får vara delaktiga i föreningen. Det ska föreningen 

fortsätta med. Föreningen ska också försöka minska nackdelarna som finns med sponsring. 

Nackdelen att sponsorer tror att de inte får ut något av sponsringen och att sponsringen 

förknippas enbart med en kostnad kan förminskas genom förbättrade motprestationer som 

nämns ovan. Att infria fördelar och minska nackdelar tror jag leder till att företag får det 

lättare att välja sponsring som marknadsföringsverktyg vilket leder till ökade sponsorintäkter. 
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6.1 Egna reflektioner över studiens resultat 

Studien kan generaliseras till andra bandyklubbar i landet, men även till andra mindre 

idrottsklubbar. Många av dagens bandyklubbar ligger också i mindre städer vilket gör att 

situationen är ganska lika för många andra klubbar. Dock finns det en möjlighet att den 

induktiva ansatsen gör att denna teori bara passar in här och nu, tack vare den speciella 

tidpunkten av att Ljusdals BK just gått upp i elitserien. Sponsorer kanske då är mer positiva 

än de brukar vara. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning  

Det skulle vara intressant att se hur en bandyhall skulle påverka sponsorintäkterna för en 

förening. En del bandyklubbar har idag redan hall och det skulle vara intressant att se hur 

deras intäkter från sponsorer har påverkats genom byggandet av en hall.  

  

  



55 
 

7. Källor 

7.1 Tryckt litteratur 

Aaker, David A.”Strategic market management”, 2008, 8:e upplagan, wiley, USA 

Bryman, Alan & Bell, Emma. ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, 2005, upplaga 1, 

liber, Malmö 

Clark, Jimmy. ”Sponsring i Mästarklass”, 1995, CEWE- förlaget, Bjästa  

Falck. J. ”Konsekvenser av en ombildning från ideell förening till idrottsAB”, 1998, Lunds 

universitet, Lund 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn. ”Forskningsmetodik”, 1997, andra upplagan, 

studentlitteratur, Lund  

Gillham, Bill. ”Forskningsintervjun – tekniker och genomförande”, 2008, studentlitteratur, 

Malmö 

Grönkvist, Uno. ”Framgångsrik Sponsring”, 1999, SISU idrottsböcker, Farsta 

Jacobsen, Dag Ingvar. ”Vad, hur och varför?”, 2002, studentlitteratur, Lund 

Jiffer, Mikael & Roos, Magnus. ”Sponsorship – a way of communicating”, 1999, Erkelids 

Förlag, Stockholm  

Lagae, Wim. ”Sports Sponsorship and Marketing Communications”, 2005, pearson education 

limited, Edinburgh Gate   

Patel, Runa & Davidson, Bo. ”Forskningsmetodikens grunder”, 2011, fjärde upplagan, 

studentlitteratur, Lund 

Roos, Magnus & Algotsson, Ulrika. “Sponsring – ett sätt att sälja”, 1996, Sellin, Stockholm 

Trost, Jan. ”Enkätboken”, 2007, 3:e upplagan, studentlitteratur, Lund 

Yin, Robert K. ”Fallstudier: design och genomförande”, 2007, liber, Malmö 

7.2 Vetenskapliga artiklar 

Bauer, Hans H., Sauer, Nicola E., & Exler, Stefanie. “The loyalty of German soccer fans: 

does a team’s brand image matter?”, International Journal of Sports Marketing & 



56 
 

Sponsorship, oktober 2005  

 

Crompton, John L. “Conceptualization and alternate operationalizations of the measurement 

of sponsorship effectiveness in sport”, The journal of leisure studies associations, 2004 

 

Jensen, Jonathan A. & Hsu, Anne. ”Does sponsorship pay off? An examination of the 

relationship between investment in sponsorship and business performance”, International 

Journal of Sports Marketing & Sponsorship, juli 2011 

 

Khatereh, Jamaat. ”A study on Factors Affecting the Choice of Sport for Sponsorship”, 

Research Journal of Biological Sciences, 2012 

 

Parker, Heidi M. & Fink, Janet S. ”Negative sponsor behaviour, team response and how this 

impacts fan attitudes”, International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, april 2010 

 

Plewa, Carolin & Quester, Pascale G.  “Sponsorship and CSR: is there a link? A conceptual 

framework”, International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, juli 2011 

 

Tribou, Gary. ”Sponsorship: Associating image attributes with specific sports and particular 

teams”, International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, januari 2011  

 

Zinger, J. Terence & O’Reilly, Norman J. “An examination of sports sponsorship from a 

small business perspective”, International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, juli 

2010 

7.3 Andra artiklar 

Hakan Erdogmus, John Favaro & Wolfgang Strigel, ”Return on investment”, 2004, IEEE 

Software  

7.4 Internetkällor  

 
Ljusdalsbandy.se: 

http://ljusdalbandy.se/historik.asp (2012-02-02) 

http://ljusdalbandy.se/foreningen.asp (2012-05-07) 

http://ljusdalbandy.se/samarbetspartners.asp (2012-05-14) 

http://ljusdalbandy.se/historik.asp
http://ljusdalbandy.se/foreningen.asp
http://ljusdalbandy.se/samarbetspartners.asp


57 
 

Exte.se:  

http://www.exte.se/default.asp (2012-05-07) 

Halsinglandssparbank.se: 

http://www.halsinglandssparbank.se/om-banken/index.htm (2012-05-07) 

PWC.se: 

http://www.pwc.se/sv/om-oss/foretagsfakta.jhtml (2012-05-07) 

Elitrapport.se:  

http://elitrapport.se/stat1011.asp?gamesectionID=54&type=publik (2012-05-11) 

Iof1.idrottonline.se: 

http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBandyforbundet/Tavlingochresultat/Elitserien/Historikochstatistik

/Resultatochtabeller/200809/Elitserien/ (2012-05-11) 

Sponsorworld.com: 

http://www.sponsorworld.com/_project/_private/userAssets/e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd/

120205_the-world-sponsorship-monitor_january-2012-deals-for-feb-12sb.pdf (2012-03-02) 

Reuters.com: 

http://www.reuters.com/article/2011/01/11/ieg-sponsorship-idUSN1125970320110111 (2012-03-

11)   

Bandysverige.se:  

http://bandysverige.se/article/12016589/ekonomisk-doping-pa-vag-knacka-bandyn (2012-02-16) 

Allabolag.se: 

http://www.allabolag.se/5561045062/Exte_Fabriks_AB (2012-05-07) 

Helahalsingland.se: 

http://helahalsingland.se/ljusdal/ljusdalc/1.4452695-bandy-pa-osternas-kostar-35-miljoner 

(2012-03-07) 

Rf.se: 

http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_16508/scope_0/ImageVaultHandler.aspx (2012-08-13) 

Investopedia.com:  

http://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp/  (2012-08-14) 

http://www.exte.se/default.asp
http://www.halsinglandssparbank.se/om-banken/index.htm
http://www.pwc.se/sv/om-oss/foretagsfakta.jhtml
http://elitrapport.se/stat1011.asp?gamesectionID=54&type=publik
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBandyforbundet/Tavlingochresultat/Elitserien/Historikochstatistik/Resultatochtabeller/200809/Elitserien/
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBandyforbundet/Tavlingochresultat/Elitserien/Historikochstatistik/Resultatochtabeller/200809/Elitserien/
http://www.sponsorworld.com/_project/_private/userAssets/e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd/120205_the-world-sponsorship-monitor_january-2012-deals-for-feb-12sb.pdf
http://www.sponsorworld.com/_project/_private/userAssets/e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd/120205_the-world-sponsorship-monitor_january-2012-deals-for-feb-12sb.pdf
http://www.reuters.com/article/2011/01/11/ieg-sponsorship-idUSN1125970320110111
http://bandysverige.se/article/12016589/ekonomisk-doping-pa-vag-knacka-bandyn
http://www.allabolag.se/5561045062/Exte_Fabriks_AB
http://helahalsingland.se/ljusdal/ljusdalc/1.4452695-bandy-pa-osternas-kostar-35-miljoner
http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_16508/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
http://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp/


58 
 

Bilaga 1 

Intervju med Micke Vallin, Marknadsansvarig i LBK 

1. Hur ser avtalen ut som ni skriver med sponsorerna? 

Avtalen som skrivs är på 2 år, om inget annat är överenskommit. Vi säljer olika paket till sponsorerna. 

De olika paketen är partner (5000 kr/år), grund (10000 kr/år), brons (15000 kr/år), silver (30000 kr/år), 

guld (50000 kr/år) och huvudsponsor vilket vi lämnar en offert till. Sponsorerna erhåller olika 

motprestationer beroende på hur mycket de sponsrar med.  

 

2. Vilket eller vilka mål har föreningen? 

Vi har en vision och den är att bandy ska vara Ljusdals främsta varumärke och detta ska vi uppnå med 

ledorden delaktighet, föryngring och framtid. I varje ledord finns också olika delmål. Det viktigaste 

målet i föryngringen är satsningen på egna spelare och att det ska finnas en röd tråd genom förningen, 

dvs. från ungdomar och uppåt till a-laget. I delaktigheten är det viktigaste målet byggande av 

gemensamma affärsdrivande nätverk och varumärkesutveckling av LBK. I ledordet framtid är det 

viktigaste målet att Ljusdals bandyklubb ska skapa en framtidstro och ett gemensamhetsvärde. 

Dessutom ska LBK ha en stabil och välordnad verksamhet som ger klubben sportsliga framgångar i 

elitserien.  

 

3. Hur ser du på er nuvarande relation till era sponsorer?  

Fantastiskt bra! Vi har bestämt en sak för 5 år sedan som vi hållit oss efter. Det vill säga målen ovan. 

Och när det ger resultat så blir det bra. Sponsorerna blir imponerade av vägen vi gjort till elitserien, men 

det krävs fortsatt hårt arbete för att behålla det.  

 

- Vad kan bli bättre? 

Det finns säkert mycket, men sponsorutrymmen kring matcher är en viktig sak. Att vi får träffas 

ännu mer vid sidan av bandyn också, så det gäller hela tiden att skapa förutsättningar för det. 

 

4. I vissa fall så sponsrar företag bara för de inte vill ses som den lokala snåljåpen, och ibland ser de 

det som ett sätt att öka omsättningen. Vad tror du är den grundläggande orsaken till varför 

sponsorer sponsrar just er? 

Samhällsengagemang. Sponsorerna vill stå för någonting som är positivt och bra för bygden, och att 

ungdomar har något att vettigt och sunt att göra.  

 

5. Vad kan ni just nu erbjuda era sponsorer?  

Vi vill erbjuda delaktighet och framtidstro, samt stolthet för Ljusdal som kommun. Sponsorerna är alltid 

först att få reda på nyheter som t.ex. värvningar. Informationen är väldigt viktig tycker vi och därför 

mailar vi 1 gång i veckan. Konkret så handlar det just om mycket information och möten/träffar, där 

exponering/skyltreklam, säsongskort mm ingår som en ”biprodukt” i sponsorskapet. 

 

- Vill alla sponsorer ha ”valuta” för pengarna de satsar?  

Ja, de allra flesta på olika sätt. T.ex. att få en kund genom sponsorskapet, få en skylt och att 

förknippas med något positivt.  

 

6. Anser du att föreningen kan leva upp för det ni erbjuder och lovar era sponsorer?  

Ja, för dagen. Men kraven ökar, så det som räckte för fem år sedan kanske inte räcker idag.  

 

- Tror du sponsorerna kan litar och tror på det ni säger ni kan erbjuda dem?  

Ja!  

 

7. Har ni några andra evenemang eller mötesplatser för sponsorer?  
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Sponsorlunch, sponsormiddag, matchvärdar, sponsorresor i form av en kick-off där vi åker och 

kollar på fotboll med Erik Hamrén, sponsorgolf och avslutningsfest. 

 

8. Positionering handlar om hur företaget eller föreningen uppfattas i kundens medvetande. Hur vill 

du att kunden, både publik och sponsorer, ska uppfatta er förening? Framtidstro vill jag att dem 

ska tänka. Och att inom LBK är det ”bra folk” som vill vara något positivt för bygden. 

 

9. Hur arbetar ni för att skapa en bra och positiv miljö? 

Genom att hela tiden jobba med att ”göra det vi säger vi ska göra” utifrån visionen och målen 

 

10. Hur tror du attityden i laget och i föreningen påverkar de befintliga sponsorerna och de som ni 

nu inte är sponsrade av?  

Helt avgörande med en bra attityd om man sponsrar eller inte, dvs. om man fortsätter och sponsra eller 

börjar sponsra. 

 

11. Hur har sponsorrekryteringen påverkats av att laget nu spelar i Elitserien?  

För ett gäng tror jag det inte betyder så mycket och för ett gäng är det mer intressant, vi är ju fortfarande 

i inledningsskedet av elitseriearbetet. 

 

12. Har er relation med en sponsor också påverkats av att laget spelar i elitserien? De flesta tror jag 

har blivit nöjda med att vi gjort resultat utifrån det vi jobbat med under lång tid. 

 

13. På vilket sätt, tror du, LBK:s erbjudande till sponsorer skiljer sig jämfört med andra föreningar 

inom Ljusdals kommun? 

Svårt att säga, men vi har sett exempel på att föreningar tagit efter oss i vissa delar, så vi vill ju vara ett 

föredöme även där. Jag tror vi har varit tydligast med att tala om vad vi vill och vad vi vill stå för. 

 

14. Att förknippas med fel saker kan ofta leda till dåligt rykte och minskade intäkter. Har ni försökt 

att ändra hur sponsorer ska uppfatta LBK under de närmaste 5 åren? I så fall, hur?  

Det har vi jobbat stenhårt med, själva varumärkesutvecklingen. Hur? Ja, inte minst genom den modell 

för personlig utveckling vi jobbar med i a-laget och som vi vill sprida ännu mer i föreningen. Det 

handlar om en positiv attityd, och även att vara ödmjuk och att lyssna mycket på sponsorer. 

 

15. Brukar ni överraska era sponsorer på något sätt?  

Det är jätteviktigt, så vi försöker. Det är allt från små give-aways till att spelare är med på 

sponsorbesök, intressant information/föreläsningar på exempelvis sponsorluncher. 

 

16. Vet du någon som slutat sponsra? Och i så fall varför han/hon gjort det? 

Ja, allt från att man känner att ekonomin inte ger utrymme helt enkelt till att man tappat kopplingen till 

föreningen, t ex att barnen slutat spela. 

 

17. Vilka av delmålen i målen föryngring, delaktighet och framtid tycker du att ni har levt upp till 

mest?  

Framtid och en tro på den! 

 

18. Spelar det någon roll vilken som sponsrar er? Är alla välkomna?  

Hittills har vi inte haft några problem att hälsa alla välkomna, men det kan säkert finnas fall där vi får 

tänka till extra i framtiden, t ex med hänsyn till befintliga sponsorer, den potentiella sponsorns 

värderingar och verksamhet. 

 

19. Vad gör ni i nuläget för att en sponsor ska bli lojal till klubben? (En som ställer upp i vårt och 

torrt) Det är ett kontinuerligt arbete, inget konkret just för dagen. Att fortsätta ”göra det vi säger” och 

att öka delaktigheten ännu mer i form av information/aktiviteter! 
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Bilaga 2 

E-postintervju med Mats Karlsson på Exte 

1. Om jag säger sponsring, vad är det första som du tänker på då?   

Idrott 

Relationer 

2. Varför sponsrar ni just LBK?  

Bra varumärke kring bandy och Hälsingland 

3. Kan du beskriva hur er nuvarande relation med LBK ser ut?  

Öppen och hjärtlig. Vi erbjuds möjligheter att använda LBK och bandyn såväl vid kundarrangemang som internt 

för personalen. 

- Hur tycker du er relation kan förbättras, om den nu kan det?  

Den är bra! 

4. På vilket sätt påverkas ert företags personal av att ni sponsrar LBK?  

Jag hoppas man kan känna stolthet och att vi tillsammans kan motivera personalen till friskvård.  

5. Vad krävs rent generellt för att ni ska gå upp en nivå i sponsringsavtalet?  

Vinst i elitserien! 

6. Tycker du att ni får tillräckligt med information kring LBK och bandyn i ljusdal?  

Ja. 

- Finns det något du skulle vilja se en förbättring på när det gäller att få information?  

Nej. 

Association och delaktighet 

7. Känner ni er stolta över att få sponsra LBK?   

Ja det känns mycket bra. LBK är ljuset i kommunen. 

Om ja, vad är ni stolt över i så fall? 

 LBK har en bra framtoning där man kan dela värderingarna. 

8. Anser ni er vara delaktiga i LBKs framgång detta år?  

Ja. 

Om Ja, på vilket sätt har ni varit delaktig i så fall?  

Ekonomiskt stöd men även mentalt står vi bakom föreningen. 

Hur skulle ni vilja vara mer delaktig?  

Vi är nöjda med dagens nivå. 

9. Hur uppfattar du LBK:s varumärke?  

Föryngring, delaktighet, framtid men även tradition. 

Tror du LBK:s varumärke i dagsläget kan hjälpa er att nå era mål/visioner?  

Värderingarna kan bidra till detta. 

Om inte, hur bör varumärket LBK förändras i så fall anser du?  

Marknad, Nätverk 



61 
 

10. Vad skulle ni vilja bli erbjuden av LBK som de redan inte kan erbjuda?  

Sportsliga framgångar i kommande elitserie. 

11. Hur tror du marknaden, nuvarande kunder, blivande kunder och konkurrenter, uppfattar ert 

företag?  

 Mycket bra och starkt varumärke. 

Tror du sponsringen av LBK har påverkat den uppfattningen? 

 Nej 

12. Finns det någon plats du vill att ert företag ska synas på, bortsätt de platser ni redan syns på enligt 

sponsoravtalet?  

13. Känner ni att ni kan komma i kontakt med era kunder eller potentiella nya kunder, genom LBK?   

Ja 

Är det något ni skulle vilja ändra i det avseendet?  

Det är angeläget att möjligheten till representation på arenan i samband med matcher förbättras. Kanske skulle 

man kunna spela bandy tillsammans, personal, kunder, LBK. 

 

14. I vissa fall kan ett sponsoravtal leda till ökad försäljning för företaget. Hur tror du er försäljning har 

påverkats av att ni sponsrar LBK?   

Tveksamt. 

15. Påverkas ert sätt att sponsra av det mål föreningen har? Vår önskan är att den lokala förankringen 

förstärks men vi är även realister och fårstår att kompetens måste köpas till utifrån till viss del. 

16. Slutligen, hur ser du på framtiden när det gäller samarbetet med LBK? Positivt, det skall bli spännande 

att på nära håll få följa utvecklingen. 

Finns det någonting annat som du vill tillägga angående ert samarbete med LBK? 
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Bilaga 3 

Intervju med Mathias Racz på PWC 

1. Om jag säger sponsring, vad är det första som du tänker på då?   

Jag tänker först och främst på stöd till föreningar och reklam för det egna företaget. Det är ett sätt att profilera oss samt att 

stötta. Ett sätt att aktivera ungdomar. Vi vill att varumärket förknippas med bra saker. Vi sponsrar även lidingöloppet.  

Vilka fördelar och nackdelar finns med att sponsra anser du? 

Fördelar: Att man syns, och skapar en bra bild inför befintliga kunder och nya kunder. 

Nackdelar: Att om det blir någon form av skandal inom den sponsrade klubben, eller att någon har dåligt uppförande. Då 

förknippas man med dåliga saker. Ett exempel är Swedbank arena, där sponsringen från Swedbank inte skötts på rätt sätt. 

Istället sålde man då arenanamnet till friends.   

Relationer 

2. Varför sponsrar ni just LBK?  

Därför PWC finns och är aktiva i Ljusdal och för att vi har en medarbetare som spelar med LBK.  

3. Kan du beskriva hur er nuvarande relation med LBK ser ut? 

Vi har en bra relation. Vi får bra exponering. Niklas har bland annat reklam från oss på sin hjälm.  

Hur tycker du er relation kan förbättras, om den nu kan det?  

Den är bra som den är, vi får bra information om bland annat aktiviteter och vi har löpande kontakt.  

4. På vilket sätt påverkas ert företags personal av att ni sponsrar LBK?  

Jag tror de flesta är stolt över Niklas. De påverkas positivt över att Niklas jobbar hos oss, och det är imponerande att han kan 

kombinera bandy och jobb på ett så bra sätt.  

5. Vad krävs rent generellt för att ni ska gå upp en nivå i sponsringsavtalet?   

Att vi kan ha aktiviteter. Till exempel att vi kan bjuda ut kunder där de och vi får träffas och kombinera mat och match. En 

sponsorloge är bra, och den finns ju redan men vi har inte haft möjlighet att boka den. När jag jobbade i Gävle för 2 år sedan 

så sponsrade vi Brynäs och då hade vi en egen loge som vi kunde sitta i vid matcherna. Och det tyckte vi var bra. Vi har en 

sponsor/reklambudget som gör att vi inte kan sponsra hur mycket som helst. Vi sponsrar ju även andra klubbar, bland annat 

Ljusdals golfklubb.  

6. Tycker du att ni får tillräckligt med information kring LBK och bandyn i ljusdal?  

Ja det får vi. Vi får regelbundna mail med jättebra information, om t.ex. nästa match.  

 

Finns det något du skulle vilja se en förbättring på när det gäller att få information? 

Nej det är bra som det är. 

Association och delaktighet 

7. Känner ni er stolta över att få sponsra LBK?   

Ja definitivt! 

Om ja, vad är ni stolt över i så fall?  

Över vår medarbetare Niklas.  

8. Anser ni er vara delaktiga i LBKs framgång detta år?  

Ja, vi har följt LBK:s resa med stort intresse.  

Om Ja, på vilket sätt har ni varit delaktig i så fall? 

Främst genom Niklas, vi får höra massa saker från honom. Det är roligt.  

Hur skulle ni vilja vara mer delaktig?  

Jag/vi skulle vilja kunna gå mer på bandy och aktiviteter men ofta så krockar det med annat. Men det hänger mycket på oss 
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själva. Vi kan göra mer men vi har begränsat med tid. Samtidigt som människor har mycket annat att göra, t.ex. med 

familjen. Men det växlas nog upp i och med elitseriespel.  

9. Hur uppfattar du LBK:s varumärke? 

Tidigare levde LBK på gamla meriter, t.ex. från framgångarna från 70-talet. Men nu på senaste tiden har LBK byggt upp ett 

starkt varumärke, detta genom att man gick till elitserien. Varumärket stärktes främst genom det.  

Tror du LBK:s varumärke i dagsläget kan hjälpa er att nå era mål/visioner? 

Ja på sätt å vis. Att vi förknippas med bra saker är viktigt. Vi genomför nu en nylansering av en kommunikationsplattform 

där även Niklas är med. Det är vår vision att få den att fungera bra.  

Om inte, hur bör varumärket LBK förändras i så fall anser du?  

Det kan förändras genom att man visar mer hur man stöttar ungdomar och ungdomsverksamheten. Man visar att pengarna 

från sponsorer går till ungdomarna tror jag är bra och viktigt. Det är en upplevelse att gå på idrott, och numera gör man ofta 

en aktivitet samtidigt som matchen och matchdagen, man kanske äter mat med kunder innan och så där.  

Marknad, Nätverk 

10. Vad skulle ni vilja bli erbjuden av LBK som de redan inte kan erbjuda?   

Sponsorträffar som LBK ordnar där man kan träffas. Vi, våra kunder och någon eller några från LBK. De har en loge men där 

är det trångt och litet.  

11. Hur tror du marknaden, nuvarande kunder, blivande kunder och konkurrenter, uppfattar ert företag?  

Jag tror vi uppfattas som en av de stora och som en bra samhällsmedborgare. Och att vi är engagerade. Vi uppfattas också 

som bra kvalitet, om t.ex. en bank ser att PWC har skött bokslutet så uppfattas det som riktigt med bra kvalitet, vi är en form 

av en kvalitetssäkring.   

Tror du sponsringen av LBK har påverkat den uppfattningen?  

Det är positivt att vi sponsrar. Vi visar att vi är lojal med orten och att vi bryr oss. Vi får ett samtalsämne, vilket är bra. Vi 

kan prata bandy med våra kunder som är intresserade av bandy. Vi får då en bra social kontakt med kunder, det blir även 

lättare att prata med nya kunder.  

12. Finns det någon plats du vill att ert företag ska synas på, bortsätt de platser ni redan syns på enligt 

sponsoravtalet? Nej inte vad jag kommer på, vi syns bra på dräkter, hjälm och skylt på arenan.  

13. Känner ni att ni kan komma i kontakt med era kunder eller potentiella nya kunder, genom LBK?  

Ja genom matcherna, genom att vi träffas och har aktiviteter på arenan. Vi kan då prata bandy och vi har ett gemensamt 

intresse med kunderna.  

Är det något ni skulle vilja ändra i det avseendet?  

Nej det är bra. LBK är ambitiösa.  

14. I vissa fall kan ett sponsoravtal leda till ökad försäljning för företaget. Hur tror du er försäljning har påverkats av 

att ni sponsrar LBK?  

Ja det tror jag! Genom att synas och genom möjligheten till ett bra samtalsämne. Det blir en sorts positiv anda som 

underlättar vid kundmöten. Det blir ingen direkt koppling till försäljningen men däremot indirekt. Det stärker relationerna 

med kunderna, med gamla som nya kunder. ”Kan vi prata bandy så kan vi även prata om våra tjänster”  

15. Påverkas ert sätt att sponsra av det mål föreningen har?  

Satsar LBK på ungdomar så är det pluspoäng. Det blir då en lokal förankring som man inte ska underskatta. Det är bra med 

lokala spelare men jag förstår att man måste spetsa med någon, men grunden ska vara lokala spelare, exempelvis egna 

ungdomar.  

16. Slutligen, hur ser du på framtiden när det gäller samarbetet med LBK? 

Vi ska fortsätta sponsra. Speciellt eftersom vi har en spelare i det egna företaget. Men vi ska fortsätta åtminstone 1 år till. Vi 

påverkas dels av vad LBK ordnar för aktiviteter och dels av vad vi själva gör, så det spelar in i framtiden.  

Finns det någonting annat som du vill tillägga angående ert samarbete med LBK? 

Hålla sig kvar i elitserien. Vi har ett bra samarbete men vi själva skulle kunna göra mer. Men vi har inte så mycket tid över. 

Men vi har gått på matcher och sponsrar Niklas hjälmreklam. 
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Bilaga 4 

Intervju med Ewa-Lotta Sköld på Hälsinglands Sparbank 

1. Om jag säger sponsring, vad är det första som du tänker på då?   

Pengar, bidrag och idrott. 

Vilka fördelar och nackdelar finns med att sponsra anser du? 

Fördelar: Känslan av att bidra, att man vet att man gör skillnad och gör rätt saker. Att vara delaktig är också en 

fördel, dessutom så får man möjlighet att träffa folk man annars inte skulle träffa. 

Nackdelar: Att det är inbyggt att man fortsätter sponsra, det finns en sorts förväntansbild. Sen kan det vara så att 

en blir nöjd medan andra blir missnöjda, eftersom ofta kan man inte sponsra alla.   

Relationer 

2. Varför sponsrar ni just LBK?  

Jag kom till företaget efter det att vi ingick sponsringen av LBK. Och jag själv hade inga förväntningar på LBK 

men vi träffades och det var klockrent. Jag fick träffa ledarna i LBK och det var jättebra och de har ett bra 

ledarskap. Men jag/vi sponsrar därför vi tycker LBK har sunda värderingar, samt att de sprider ett positivt 

engagemang. LBK står också för framtidstro och vi vill vara bland positiva människor. LBK ger också oss ett 

nätverk.  

3. Kan du beskriva hur er nuvarande relation med LBK ser ut? 

Öppen, trevlig och positiv. LBK är väldigt intresserade av oss. Vi får mail, Micke (sportchefen) kommer förbi 

eller ringer. Allt är vänskapligt.  

Hur tycker du er relation kan förbättras, om den nu kan det?  

Den kan förbättras, det kan allting, men relationen är redan på en hög nivå.  

4. På vilket sätt påverkas ert företags personal av att ni sponsrar LBK?  

Jag hoppas de känner stolthet och de själva känner ett engagemang, att de är nöjda att vi bidrar.  

5. Vad krävs rent generellt för att ni ska gå upp en nivå i sponsringsavtalet?   

Enbart att vi själva har pengarna och utrymmet till mer sponsring. Det hänger på oss själva och inte LBK. 

6. Tycker du att ni får tillräckligt med information kring LBK och bandyn i ljusdal?  

Ja. 

 

Finns det något du skulle vilja se en förbättring på när det gäller att få information? 

Nej!  

Association och delaktighet 

7. Känner ni er stolta över att få sponsra LBK?   

Ja! 

Om ja, vad är ni stolt över i så fall?  

LBK:s framgångar och över det långsiktiga arbetet som har lagts ned och att det i slutändan ger frukt.  

8. Anser ni er vara delaktiga i LBK:s framgång detta år?  

Ja jag hoppas vi har bidragit.  

Om Ja, på vilket sätt har ni varit delaktig i så fall? 

Pengarna är den lilla delen. Vi kan bekräfta ledarna att det de gör är rätt och att vi gillar det de gör. Vi har ju inte 
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bidragit till att LBK vunnit matcherna men till den totala framgången har vi bidragit med en promille i alla fall, 

skulle jag tippa på. Vi har deltagit i sponsorluncher och det är vi stolt över och känner att vi bidrar där.  

Hur skulle ni vilja vara mer delaktig?  

På ett sätt som LBK och vi kommer överens om. Jag tycker vi kan prata om frågan, för viljan finns hos oss i alla 

fall.  

9. Hur uppfattar du LBK:s varumärke? 

Äkta och starkt. Förtroendeingivande. Man gör det man säger och gör det rätt.  

Tror du LBK:s varumärke i dagsläget kan hjälpa er att nå era mål/visioner? 

Ja! För mig är LBK ett namn på många personer, det är människan som skapar känslan och varumärket. 

Människorna får mig att utvecklas och genom att jag utvecklas så kan vi nå våra egna mål. Och det har LBK 

bidragit lite till.  

Om inte, hur bör varumärket LBK förändras i så fall anser du?  

Marknad, Nätverk 

10. Vad skulle ni vilja bli erbjuden av LBK som de redan inte kan erbjuda?   

Om jag vill ha något så fixar LBK det, så känner jag.  

11. Hur tror du marknaden, nuvarande kunder, blivande kunder och konkurrenter, uppfattar ert 

företag?  

Att vi är lokala och samhällsengagerade, samt att vi är trevliga och positiva.  

Tror du sponsringen av LBK har påverkat den uppfattningen?  

Ja det tror jag. Att man säger och sedan gör saker också.  

12. Finns det någon plats du vill att ert företag ska synas på, bortsätt de platser ni redan syns på enligt 

sponsoravtalet?  

Nej. Jag/vi har större behov av muntliga ambassadörer. 

13. Känner ni att ni kan komma i kontakt med era kunder eller potentiella nya kunder, genom LBK?  

Absolut. Genom LBK så sker business.  

Är det något ni skulle vilja ändra i det avseendet? 

Det finns mer att göra. Närverksträffar med folk som också gillar LBK. Ett nätverk mellan sponsorer.   

14. I vissa fall kan ett sponsoravtal leda till ökad försäljning för företaget. Hur tror du er försäljning har 

påverkats av att ni sponsrar LBK?  

Vi har inte direkt ökat vår försäljning, t.ex. så säljer vi inte mer kort i kassan eller liknande. Men vi har däremot 

fått nya kunder och affärer. Man kan byta bank genom sponsringen, genom att man har en gemensam nämnare 

med den nya kunden.  

15. Påverkas ert sätt att sponsra av det mål föreningen har?  

Nej det tror jag inte. Det är viktigt med mål men det är inte så viktigt vad det är för mål. Alltså är det ett mål om 

elitserien eller ungdomar så spelar det ingen roll för oss. Men ju mer innehåll desto mer satsar vi. Man vill känna 

vad de vill, vad de har för mål med föreningen och inte att de bara är ute efter pengar.  

16. Slutligen, hur ser du på framtiden när det gäller samarbetet med LBK?  

Höga förväntningar och ser fram emot framtiden. Positivt.  

Finns det någonting annat som du vill tillägga angående ert samarbete med LBK? 

Jag tycker det är jättebra att ni du och LBK gör den här undersökningen. Det visar att LBK är öppen och vågar 

fråga.  



66 
 

Bilaga 5 

Intervju med Delägaren på det anonyma företaget 

1. Om jag säger sponsring, vad är det första som du tänker på då?   

Marknadsföring och stöttning. 

Vilka fördelar och nackdelar finns med att sponsra anser du? 

Fördelar: Man kan hjälpa och stötta en verksamhet som man tycker är bra. Marknadsföringsmöjlighet, Exponering - man får visa sin logga på skyltar, 

tröjor och man syns. Dessutom så nämns man och detta gör namnet på företaget känt. Det blir djupare beroende på vad man väljer att satsa. Möjlighet 

att stärka sitt eget varumärke. Det är också bra för att skapa nätverk, nätverkskontakter som ger affärer. Det kan bli vinning på sikt. Det gynnar också 

bygden, att ljusdals kommun blir känt vilket kan även gynna oss, det är en indirekt koppling. Det kan bli win-win situationer som kan gagna både 

sponsorn och den som blir sponsrad.  

Nackdelar: Det finns en risk. Knyter man sig mycket till någon organisation och det blir/händer något dåligt, till exempel doping. Det färgar av sig på 

vårt företag. En till nackdel är kanske att pengarna styr för mycket.  

Relationer 

2. Varför sponsrar ni just LBK?  

Från början så var huvudskälet att stötta klubben. Men vi får också vinning och fördelar av sponsringen. Vi får synas i positiva sammanhang. Vi 

stärker varumärket. Det också att sätt att bygga upp nätverk/relationer. Sen sponsrar vi för bygdens och Ljusdals kommuns utveckling. Vi tror att LBK 

kan påverka Ljusdals utveckling positivt. Det kan man göra på flera sätt t ex ”Genom LBK blir orten känd nationellt”. LBK kan bidra till att öka 

antalet personer som besöker Ljusdal och kan bidra till en ökad omsättning för handlare och företag. Sportsliga framgångar ger något att samlas kring 

och vara stolta över, erbjuder meningsfull och utvecklande sysselsättning för ungdomar.  

3. Kan du beskriva hur er nuvarande relation med LBK ser ut? 

Bra. Vi har mest kontakt med Micke (sportchefen) men även flera andra i organisationen. Jag tycker det fungerar bra och vi får mail, har 

telefonkontakt och träffas ibland. Vi är måna om klubben.  

Hur tycker du er relation kan förbättras, om den nu kan det?  

Allt kan förbättras, från båda håll och det tror jag kommer med tiden. Men jag tycker det är rätt bra som det är.  

4. På vilket sätt påverkas ert företags personal av att ni sponsrar LBK?  

Men LBK erbjuder ett utbud och det är roligt att gå på bandy. Jag följer matcherna när jag har tid, hemma som borta.  

5. Vad krävs rent generellt för att ni ska gå upp en nivå i sponsringsavtalet?   

Vissa grundförutsättningar måste vara på plats och sedan krävs naturligtvis även att vi känner att det finns skäl för oss för ytterligare sponsring. 

Förutsättningar är att klubben ska göra sitt och vara så bra som möjligt. Det gäller inte bara det sportsliga utan även organisatoriskt, ekonomiskt, 

marknadsföring etc och det gäller för såväl elit som ungdom. Det ska vara professionellt och man ska jobba så. Man ska göra det man säger man ska 

göra. Man ska ha ett starkt, positivt varumärke som vi vill förknippas med. Det är naturligtvis också positivt ju större exponering LBK kan erbjuda, t 

ex genom ökade publiksiffror, TV etc. Sen är det viktigt hur det går för vårt företag, om vi har utrymme för mer sponsring. Kan ytterligare sponsring 

ge större mervärde för företaget? Vi är idag guldsponsorer. Och man måste se hur vi föredelar sponsringen mellan andra föreningar. Vad vi själva vill 

är också viktigt. Vi kan även stötta andra saker till exempel investeringar, om det är intressant för oss. Vi tycker samhällsengagemang är viktigt. Vi 

tror att vi alla måste hjälpas åt för att utveckla Ljusdal och skapa en bättre framtid för alla som bor och verkar här. Kan LBK bidra till detta utöver det 

rent sportsliga så är det något vi ser positivt på. 

6. Tycker du att ni får tillräckligt med information kring LBK och bandyn i ljusdal?  

Ja, men man vill alltid ha mer. Jag är nyfiken, men jag förstår vad som är rimligt, eftersom vissa saker kan man inte gå ut med och andra har man inte 

tid med. Det är lite upp till oss själva också.  

Finns det något du skulle vilja se en förbättring på när det gäller att få information? 

Det är bra. 

Association och delaktighet 

7. Känner ni er stolta över att få sponsra LBK?   

Ja! 

Om ja, vad är ni stolt över i så fall?  

Vi är stolt över klubben, man gör ett bra jobb och jobbar långsiktigt och professionellt. Man funderar djupare, och har ett tänk bakom vilken roll man 

har i samhället.  

8. Anser ni er vara delaktiga i LBK:s framgång detta år?  

Ja det gör vi, kanske inte så stor del.  

Om Ja, på vilket sätt har ni varit delaktig i så fall? 

Genom att vi under ett antal år själv sponsrat och genom att vi varit med och bidragit till att andra företag blivit intresserad av att sponsra LBK. Att vi 

ibland fungerar som bollplank för Micke/klubben. Vi tar upp och lobbar för LBK och LBK relaterade frågor i olika forum. 
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Hur skulle ni vilja vara mer delaktig?  

Vet inte. Vi känner ju starkt för LBK så självklart finns det alltid ett intresse för att hjälpa till. Sen är frågan om vi kan bidra med något som är 

intressant för klubben. Vet inte vad klubben har behov av. Det är också en fråga om att ha tid och möjlighet samt att ha rätt kompetens.  Vi kanske kan 

bidra med annat än sponsring, men vet inte vad som är realistiskt möjligt. Som sponsor, där man ofta ser värden, goodwill vinster på att förknippas 

med föreningen och dess varumärke, kan man ibland ha synpunkter på vad klubben ska stå för, hur den ska jobba, saker klubben ska/inte ska göra, ha 

förslag på förbättringar etc. Klubben måste naturligtvis bestämma själva hur man vill driva verksamheten, det ska inte sponsorerna göra, men det kan 

vara nyttigt för bägge parter och kan fördjupa relationen om det finns en möjlighet till att bolla/diskutera den här typen av frågor.  

9. Hur uppfattar du LBK:s varumärke? 

Jag känner inte att jag har riktigt bra koll på LBK:s varumärke idag. Jag uppfattar att många är positiva men att det finns en del som har en negativ 

uppfattning av LBK. Förmodligen utifrån saker som har hänt för länge sedan. Nu tycker jag LBK jobbar professionellt och är på väg åt rätt håll, att de 

vill bli framgångsrika. Men det tar lång tid att bygga upp ett varumärke. 

Tror du LBK:s varumärke i dagsläget kan hjälpa er att nå era mål/visioner? 

Nja inte direkt men visst kan vi ha viss nytta av det. Man vill ju bli förknippade med bra saker, och det som föreningen gör kan till viss del färga av sig 

på oss. Det blir en positiv överföring. Kan även leda till rena affärsmöjligheter. Gör LBK ett bra jobb kan det bidra till bra saker i kommunen och det 

är bra för alla som bedriver verksamhet här.  

Om inte, hur bör varumärket LBK förändras i så fall anser du?  

Jag vet bara på ett ungefär vad LBK:s varumärke är idag.  

Marknad, Nätverk 

10. Vad skulle ni vilja bli erbjuden av LBK som de redan inte kan erbjuda?  Delaktigheten är viktig. Man ska fortsätta med informationen som 

skickas ut samt att vara delaktiga. Man ska fortsätta vara professionella och utvecklas/vidareutvecklas. Man kanske ska underlätta nätverken, förmedla 

kontakter till exempel sponsorer emellan, mellan föreningen och andra. LBK kan ”bryta isen” vid första möten och jag tycker bidra till introduktionen 

i början av relationerna. Skulle vara intressant med större och bättre möjligheter för företag att ha arrangemang för kunder och andra företagskontakter 

i samband med matcher, jag tänker t ex matservering, möteslokal, loge att se matchen från etc. Det kräver dock förmodligen en hel del nyinvesteringar 

i anläggningen. Klubben måste hela tiden arbeta med hur man kan ge mervärde till sina sponsorer. Det handlar om att hitta win-win lösningar för såväl 

klubben som för sponsorerna. 

11. Hur tror du marknaden, nuvarande kunder, blivande kunder och konkurrenter, uppfattar ert företag?  

Jag tror vi är lite diffusa, folk vet inte riktigt vad vi gör. Men vi hoppas de som känner till oss ser oss som samhällsengagerade. 

Tror du sponsringen av LBK har påverkat den uppfattningen?  

 Det har gjort vårt företag mer känt.. Jag tror det är positivt att vi är med och sponsrar, vi har knytit kontakt med andra företag genom sponsringen.  

12. Finns det någon plats du vill att ert företag ska synas på, bortsätt de platser ni redan syns på enligt sponsoravtalet?  

Jag tycker föreningen ska ta alla chanser att lyfta fram sponsorer, ge PR till sponsorerna. Kanske man också kan erbjuda en möjlighet att presentera 

företaget och en kort beskrivning någonstans på anläggningen 

13. Känner ni att ni kan komma i kontakt med era kunder eller potentiella nya kunder, genom LBK?  

Ja det kan vi göra, vi kan knyta kontakter.  

Är det något ni skulle vilja ändra i det avseendet?  

Det är upp till oss själva. Men man kanske ska visa ännu mer vad de olika sponsorerna håller på med, man vill ju veta vad andra sponsorer gör. Man 

ska fortsätta med nätverket och försöka utöka det.  

14. I vissa fall kan ett sponsoravtal leda till ökad försäljning för företaget. Hur tror du er försäljning har påverkats av att ni sponsrar LBK?  

Exponering, igenkänning och utökat kontaktnät kan indirekt ha en positiv påverkan på försäljningen/företaget. Sponsringen är då en faktor bland 

många. 

15. Påverkas ert sätt att sponsra av det mål föreningen har?  

Ja, målsättningen de har, resultatet rent generellt och hur man jobbar påverkar vår sponsring. 

16. Slutligen, hur ser du på framtiden när det gäller samarbetet med LBK?  

Positivt, vi hoppas och tror att LBK kommer att fortsätta att göra ett bra jobb och utvecklas ytterligare och då tror vi att vi kommer att ha ett fortsatt 

gott samarbete. 

Finns det någonting annat som du vill tillägga angående ert samarbete med LBK? 

Att skapa win-win är viktigt, sponsorer och LBK kan få fördelar. Nätverk, delaktighet och PR är viktigt. Att förknippas med något positivt är också 

viktigt. Positivt blir det från föreningen men också från spelarna, att de är föredömen, visar en bra attityd och ger 110 % hela tiden oavsett vad, det ger 

en positiv känsla. LBK har gjort jättemycket som är bra. Kan i vissa fall önska en öppnare hantering av det som är mindre bra även om jag förstår att 

man vill fokusera på det positiva och inte gräva ner sig i negativa saker. Ingen är perfekt och det finns alltid bra och dåliga saker. Hur man hanterar det 

som varit mindre bra kan vara en styrka i sig, att visa att man har identifierat, hanterat och dragit lärdom av det. 
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Bilaga 6 

Enkätundersökning till sponsorer (62 st svar av 150) 

 

Dessa första fyra frågor besvaras med en kort mening/ord bara: 

1. Om jag säger sponsring, vad är det första som du tänker på då?   

  
Stöd/Bidrag/Välgörenhet 16 

Kostnad/Utgifter 12 

Marknadsföring 7 

Bandy/Idrott 6 

Pengar 6 

Samarbete 5 

Intresse/engagemang 3 

Tigga pengar 2 

Övrigt 5 
 

 

2. Vad är det första du tänker på när du hör ordet LBK? 

 

Bandy: 38 

Ljusdal: 4 

På väg upp/på gång: 4 

Ljusdals varumärke: 4 

World cup: 3 

Delaktighet: 2 

Stolthet: 2 

Några som tror de betyder allt för bygden: 1 

Övrigt: 4 

 

3. Vilken är den största fördelen med att sponsra anser du? 

Stödja föreningar: 25 

Att synas: 13 

Att man blir delaktig i föreningen: 9 

Hjälpa ungdomar: 4 

Nätverk: 4 

Samarbeten/relationer: 3 

För att få fler kunder: 1 

Kul: 1 

Annan: 2 

 

4. Vilken är den största nackdelen med att sponsra anser du? 

 

Kostnaden: 25 

Finns ingen nackdel: 13 

Att man inte får lite eller inget tillbaka: 6 

För dyrt: 4 

Svårt att mäta vad man får tillbaka: 4 

Att man får frågor från andra: 3 

Dåliga avtal (”missbrukning av avtalen”, ”fått tagit över ett avtal”): 2 

Annat: 5 
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5. Vilket av dessa påståenden stämmer bäst in på ert företag för att ni ska gå upp en nivå i sponsoravtalet?   

 Bättre lönsamhet i det egna företaget  29 (47,54 %) 

 Att LBK blir ett etablerat elitserielag  14 (22,95 %) 

 Att mitt företag får vara mer delaktiga i föreningen 1 (1,64 %) 

 Att LBK:s varumärke blir starkare  1 (1,64 %) 

 Att spelarnas attityd blir bättre   0 

 Att mitt företag får synas ännu mer  8 (13,11%) 

 Annat    8 (13,11%) 

 

6. Varför sponsrar du just LBK? 

 

Därför vi vill stötta föreningen: 10 

Därför vi är bandyintresserade/vi gillar LBK: 9 

Därför LBK är Ljusdals största varumärke: 7 

Därför vi vill stödja bygdens framtid: 4 

Av gammal vana: 4 

Därför LBK har bra värderingar/mål/attityd: 4 

Därför att göra Ljusdal mer känt nationellt: 3 

Därför att vi får synas: 3 

Därför vi vill bidra till bra ungdomsverksamhet: 3 

Därför vi vill vara delaktiga i föreningen: 3 

Därför LBK gjort en bra satsning/resa: 3 

Därför LBK/idrottsföreningar är viktiga för bygden/samhället: 3 

Därför jag är tvungen/fick överta ett 2 års avtal: 2 

Därför vi förknippas med något positivt: 2 

Därför vi har släkt i föreningen: 2 

Därför LBK är en Elitklubb: 2 

Därför att vi verkar på samma ort som föreningen: 2 

Därför det blir snack på byn om vi inte gör det: 1 

För att bygga nätverk: 1 

Därför vi har många kunder i Ljusdal: 1 

För att få ett samarbete: 1, 

För att vi själva ska få en chans att utvecklas: 1 

För hjälpa spelare och ledare att utvecklas: 1 

 

7. Vad skulle du vilja bli erbjuden av LBK som de i dagsläget inte kan erbjuda?  

Vet ej: 23 

Inget: 13 

Loge/VIP-loge där man även kan se matchen: 4 

Bättre möjligheter till representation och aktiviteter på arenan: 4 

Restaurang med öl/vin servering: 3 

Hall: 3 

Större nätverk: 2 

Sponsorträffar kvällstid/sponsorfester: 2 

Bredare verksamhet: 1  

Underlätta kontakterna mellan sponsorer: 1  

Spelarna ska synas mer: 1 

Mer souvenirer: 1, 

Ännu bättre bandy: 1 

 

Hur bra stämmer dessa in på dig och ditt företag  
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1. Instämmer inte 

alls 
2. Instämmer inte 

helt 
3. Vet ej 

4. Instämmer till 
viss del 

5. Instämmer helt 
Number of 

Respondents 

Mitt företags personal blir 
glada av att företaget 

sponsrar LBK 
8% (5) 6% (4) 24% (15) 40% (25) 20% (13) 62 

Jag anser att jag får 
tillräckligt med 

information om nyheter i 
klubben 

0% (0) 1% (1) 0% (0) 17% (11) 80% (50) 62 

Jag känner mig stolt över 
att få sponsra LBK 

4% (3) 3% (2) 4% (3) 32% (20) 54% (34) 62 

Jag känner mig delaktig i 
LBK:s framgång detta år 

4% (3) 9% (6) 16% (10) 42% (26) 26% (16) 61 

Jag känner att LBK:s 
nuvarande varumärke 

bidrar till att vi når våra 
uppsatta mål 

14% (9) 17% (11) 45% (28) 14% (9) 8% (5) 62 

Jag känner att jag kan 
komma i kontakt med 
kunder och potentiella 

nya kunder genom min 
sponsring av LBK 

25% (16) 17% (11) 16% (10) 33% (21) 6% (4) 62 

Mitt företags försäljning 
har förbättrats genom 
min sponsring av LBK 

37% (23) 22% (14) 33% (21) 6% (4) 0% (0) 62 

Jag skulle vilja bli 
erbjuden en plats på 

arenan där mitt företag 
kan sitta vid matcher 

22% (14) 18% (11) 21% (13) 19% (12) 18% (11) 61 

Jag skulle vilja ha tillgång 
till en restaurang med 

alkoholservering 
17% (11) 12% (8) 4% (3) 27% (17) 37% (23) 62 

Jag är rädd att ses som 
snål om jag inte sponsrar 

LBK 
46% (29) 20% (13) 9% (6) 17% (11) 4% (3) 62 

 

Finns det något  annat som du vill tillägga angående ert samarbete med LBK?   

Bra jobbat: 7 

Lycka till: 5 

Micke jobbar på bra: 2 

Synas mer tillsammans: 1 

Vi vill sponsra en aktivitet, t.ex. bandyskolan eller annan ungdomsaktivitet: 1 

Mer toaletter på arenan och ett uppvärmt tält med förtäring vore bra: 1 

Ni är förebilder för affärslivet: 1  

Vi skulle vilja ha en extra vip/sponsor/säsongsbiljett eftersom vi siktar på att ha fler anställda på hemmamatcherna.  

Professionell klubb: 1 

Fortsätt fostra våra ungdomar: 1 

Klanka inte ned på tidigare människor som arbetat inom klubben: 1 
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Bilaga 7 

Sponsoravtal 
 
SAMARBETSAVTAL 

 
LBK PARTNER 5000:- Exponering som ”Partner” på: 

o LBKs hemsida, med företagets namn och länk 

Informationsutskick via e-post 

Inbjudan till Sponsoraktiviteter 

 

LBK GRUND 10000:- Exponering som ”Grundsponsor” på/i: 

o Sponsortavla, IP, med företagets namn 

o LBKs hemsida, med företagets namn och länk 

o Matchprogram med företagets namn 

Informationsutskick via e-post. 

Inbjudan till Sponsoraktiviteter. 

Fritt inträde för en person under säsongens seriespel.  

LBK BRONS 15.000:- Exponering som ”Bronssponsor” på/i: 

o Sponsortavla, IP, med företagets namn 

o LBKs hemsida, med företagets namn och länk 

o Matchprogram med företagets namn 

Informationsutskick via e-post. 

Inbjudan till Sponsoraktiviteter. 

Arenareklam 1x2m Södra läktaren  

Fritt inträde för två personer under säsongens seriespel. Matchbollar 

(en match inkl högtalarreklam). 

 

LBK SILVER 30.000:- Exponering som ”Silversponsor” på/i: 

o Sponsortavla, IP, med företagets namn 

o LBKs hemsida, med företagets Logotyp och länk på 

startsidan 

o Matchprogram med företagets Logotyp 

Informationsutskick via e-post. 

Inbjudan till Sponsoraktiviteter. 

Arenareklam 1x6m Kortsida alt Huvudläktare  

Fritt inträde för tre personer under säsongens seriespel 

Matchklubbor (en match inkl högtalarreklam). 

 

LBK GULD 50.000:-  Exponering som ”Guldsponsor” på/i: 

o Sponsortavla, IP, med företagets namn 

o LBKs hemsida, med företagets Logotyp och länk på 

startsidan 

o Matchprogram med företagets Logotyp 

Informationsutskick via e-post. 

Inbjudan till Sponsoraktiviteter. 

Arenareklam 1x6m Kortsida alt Huvudläktare  

Fritt inträde för fyra personer under säsongens seriespel.  

Efter samråd med LBK disponera tränare och spelare vid ett 

kundarrangemang. 

Rätt att använda LBK-logotyp och -bilder (exvis spelare), samt tillgång 

till exklusiv LBK Guldsponsor-logotyp, i egen marknadsföring. 

 
LBK HUVUDSPONSOR OFFERT 
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EXPONERING 
 

ARENAREKLAM*: 
 

Huvudläktarens läktarfack 1x6m    

   20.000:- 

Kortsida, TV-sida 1x6m     

   20.000:- 

Södra långsidan, 1x2m     

   10.000:- 

Sargreklam      

   Offert 

Ismaskin      

   Offert 

Övrig reklamplats (enl överenskommelse) Offert 

 

*Dessa priser gäller för enbart Arenareklam, dvs fristående från Samarbetsavtal. 

 

DRÄKTREKLAM, A-LAG: 
 

Erbjuds i första hand i tur och ordning Huvud-, Guld- och Silversponsorer  Offert 

Exponering Ungdom     +5000kr 

 

PERSONLIG SPONSOR, A-LAGSSPELARE 
 

Exponering på spelare, samt på hemsidan    Offert 

 

 

AKTIVITETER 
 

Planerade/preliminära Sponsoraktiviteter: 

o LBK Sponsorgolf 

o Kick-off tillsammans med LBK inför seriestart 

o Matchaktiviteter/sponsorträffar i Sponsorlounge och bortamatcher 

o Säsongsavslutning (spelare/ledare/funktionärer/sponsorer), april-maj 

o Övriga sponsoraktiviteter (t.ex frukost-/lunchmöten, fotboll, ishockey, föreläsningar).  

 

ÖVRIGT 
 

Matchvärd      Offert 

o Exklusiv tillgång till Sponsorlounge för upp till 15 personer, mat o dryck (alkoholfritt), 

tränarsnack, rätt till exponering och produktvisning på arenan, ev gästpratare mm  

o Sitt inomhus och se bandy i vår Sponsorloge. 

o Högtalarreklam 

o Utser och skänker pris till Matchens lirare 

o Exponering i Matchprogram, -annons (HT/LjP), -affischer, Hemsida, Facebook 

 

 

KONTAKTUPPGIFTER 
 

LBK Marknad 

Michael Vallin 

070-2853898 

marknad@ljusdalbandy.se 

 
 
 
 

mailto:marknad@ljusdalbandy.se
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SAMARBETSAVTAL 
 

Företag:  …………………………………………………………………………………..…………….. 

Kontaktperson:  ……………………………..………………………………………………………….. 

Adress:  …………………………………………………………………………………….…………… 

Postnr/Ort:  ……………………………………………………………………………….…………….. 

Mailadress (Viktigt!):………………………@…………...……….Tel/Fax:   ….…….………………. 

Hemsida:  www.……..…………………………………………………………………...……………... 

 

Partner     5.000:- 

Grundsponsor    10.000:- 

Bronssponsor    15.000:- 

Silversponsor    30.000:- 

Guldsponsor    50.000:- 

 

EXPONERING……………………………………………………………… Pris…………………. 

 

Övrigt…………………………………………………………………….........  Pris…………………. 

 

Not……………………………………………………………………………………………………...… 

 

Fakturering sker: Årsvis  Halvårsvis Kvartalsvis Månadsvis  

 
Övrigt: 

Där skylt, tryck eller annan utrustning ingår i sponsorpaketet tillkommer kostnaden för material och tillverkning, som betalas av kunden. 

Fakturering av detta ska ske direkt mellan tillverkare och kund. Det åligger kunden att tillhandahålla logotyp och ev. layout till LBK kansli eller 

tillverkaren i god tid. Skyltar/banderoller kan beställas från Stigges Reklam i Järvsö, Tel 0651 – 415 60. 

Villkoren för exponering gäller ej, och ska omförhandlas vid TV-sändningar och andra evenemang ej relaterade till ordinarie seriespel och/eller 

kval-/slutspel. 

Avtalsperioden är 2 säsonger om inte annat skriftligen är överenskommet i detta avtal. Med ”säsong” menas tiden från och med 1 april till och med 

31 mars. 

Avtalet gäller från och med angivet startdatum till och med angivet slutdatum. Avtalet förlängs automatiskt med en 1 säsong i sänder, om 

uppsägning av avtalet ej skett skriftligt senast tre månader före utgången av löpande avtalsperiod / förlängningsperiod. Ett skriftligt intyg på 

uppsägningen ska kunna uppvisas.  

Fakturering sker årsvis 1 mars inför kommande säsong, om inte annat skriftligen är överenskommet i detta avtal. 

Ljusdals Bandyklubb har rätt att göra förändringar i sponsorpaket utan att detta avtal kan hävas. 

Reklamskatt tillkommer   

 

 Vid spel i Elitserien tillkommer ”placeringsbonus” enligt följande: Placering 1) 14000kr, 2) 13000kr, 3) 12000kr, 4) 11000kr, 5) 

10000kr, 6) 9000kr, 7) 8000kr, 8) 7000kr, 9) 6000kr, 10) 5000kr, 11) 4000kr, 12) 3000kr, 13) 2000kr, 14) 1000kr.  Faktureras efter 

avslutad säsong. 

 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna erhållit varsitt. 

 
 
Avtalets startdatum.………………………………… Avtalets slutdatum…………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………         …..…………………………………………………………… 
För kunden     För Ljusdals BK 
    
…………………………………………………………         …...…………………………………………………………… 
Namnförtydligande       
     Namnförtydligande 

 

 

 


