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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Sponsring till vilken nytta- för filantropi eller PR? 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Elin Jacksson och Elin Åkerblom 

 

Handledare: Agneta Sundström 

 

Datum: 2015 - Juni  

 

Syfte: Syftet är att skapa ökad förståelse för företagens arbete med sponsring, vad som motiverar 

dem och vilken nytta arbetet bidrar till. 

 

Metod: Uppsatsen har kvalitativ metod och komparativ design som omfattar tio 

semistrukturerade intervjuer riktade mot tio företag som marknadsför ett sponsorarbete på 

idrottsarenor. Data har sammanställts genom att infoga nyckelord i en tabell som sedan ligger till 

grund för analys där teoretiskt stöd finns från vetenskapliga artiklar. 

 

Resultat & slutsats: Företag arbetar med sponsring i huvudsak för att bidra till samhällsnytta 

samtidigt som företagen marknadsförs, de använder sponsring både för att skapa nytta för samhället 

och nytta för företaget. Vi har funnit att företagen befinner sig i utvecklingsfas där vikten nu är att 

samarbeta och kräva något tillbaka från de organisationer som erhåller stöd. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Vi föreslår fler studier som studerar den utvecklingsfas företag 

befinner sig inom och om samarbetsavtal är effektivare än sponsoravtal, om företagens arbete för 

hållbart samhälle uppfattas som mer trovärdigt med samarbetsavtal än med sponsoravtal. 

 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till att ge ökad förståelse för företagens sponsorarbete och visar 

att samhällsnyttan är det som motiverar till sponsorarbete. Vi har funnit att företagen befinner sig i 

en utveckling där största vikten av sponsoravtal bygger på samarbete där sponsorstagaren förväntas 

motprestera för att erhålla stöd. 
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Aim: The aim of this study is to improve the understanding of how companies work with 

sponsorship, what motivates them and the benefits acquired from the sponsorship work.  

 

Method: The paper uses a qualitative method and with comparative design that includes ten semi-

structured interviews with ten companies. We selected companies that marketing their sponsorship 

in sport arenas. Data is collected and the analysis is drawn from keyword inserted in a table and 

related to previous research. 

 

Result & Conclusions: Companies work with sponsorship mainly to contribute to social benefits 

but also for marketing and use sponsorship to create benefit for society which also spills over as PR 

benefits for the company. We found that the companies work is in a change process concerning 

sponsorship and how cooperation and mutual benefits are becoming increasingly important. 

 

Suggestions for future research: We recommend studies of the present change process and if 

corporation agreement is more effective than sponsorship agreement and if the work with the 

sustainable society provide more honest in corporate agreement than in sponsorship agreement. 

 

Contribution of the thesis: The study contributes to a better understanding of how company’s 

works with sponsorship that the social benefits are a motivation for a sponsorship work. We 

found that companies’ sponsorship work are in a changing process where corporation is 

important. 
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund 
 

Corporate Social Responibility (CSR) står för företagens sociala ansvar och handlar om hur de ska 

bidra till att skapa ett hållbarare samhälle (Skarmeas & Leonidou, 2013). CSR är ett växande 

område som forskare beskriver som aktuellt då allt fler företag väljer att visa upp sitt arbete med 

CSR som en del av sin marknadsföring (Grimmer & Bingham, 2013). CSR bygger på att företag 

behöver ta ett socialt ansvar och agera hållbart och syftar till att förbättra människors välfärd 

(Windsor, 2013). Carroll (1999) tar upp fyra dimensioner som tillsammans syftar till att företag tar 

ett helhetsansvar för samhället, vilka delas in i ekonomiska, juridiska, etiska och filantropiska 

dimensioner av ansvar. 

 

Filantropi är den dimension som handlar om att ge något tillbaka till samhället och handlar om att 

företagen frivilligt väljer att hjälpa samhället (Carroll, 1999). Trots att det är frivilligt finns det 

förväntningar på företagen från samhällets sida att de ska agera hållbart, ta ansvar och bidra till 

samhället (He & Lai, 2014). Företagens ansvar inom den filantropiska dimensionen kan ske genom 

att de bidrar med att donera eller sponsra och då utan att de förväntar sig att få något tillbaka 

(Polonsky & Speed, 2001). 

 

Sponsring är det snabbast växande området inom marknadsföring och kan ses som ett 

kommunikationsverktyg. Att sponsra kan vara ett sätt för företag att ge något tillbaka till samhället 

samtidigt som de själva får en positiv marknadsföring där fokus handlar om att bygga relationer och 

skapa en positiv uppfattning i samhället i relation till företaget (Moital, Whitfield, Jackson & Bahl, 

2012). De vanligaste orsakerna till att företag arbetar med sponsring är som del av sitt filantropiska 

ansvar och att det ska ge upphov till att ge högre varumärkeskännedom hos intressenterna och på så 

vis stärka varumärket (Moital et al., 2012). Sponsring används idag av företag dels som ett verktyg 

för marknadsföring som syftar till att få publicitet och PR, dels till att de verkligen vill bidra med 

något till samhället som en samhällsnytta. Att koppla samman sponsring och marknadsföring på ett 

seriöst sätt gör att företag tar del i viktiga samhällsfrågor och som samtidigt gör att det kan få en 

god image och ett gott rykte (Tsui-Hsu Tsai, Jing Lin & Y.Li, 2014). Tidigare forskare nämner att 

det är viktigt för företagen att rikta sin sponsring på ett korrekt sätt för att uppfattas som trovärdiga 

och få en positiv effekt samtidigt som de då undviker risker med sponsring som leder till dålig PR 

(Frankental, 2001). Ett problem är att det saknas en tydlig teoretisk ram och litteratur som ger stöd 

till företag för hur de bör fatta beslut och gå tillväga när de väljer att sponsra och vilka 

sponsortagare de ska rikta sig mot (Tsiotsou & Alexandris, 2009).  Olson (2010) tar också upp att 
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det finns bristfällig information om hur och varför sponsring genomförs och vilka effekter 

filantropiska åtaganden har på företagens resultat. Samtidigt som det är viktigt att företagen bidrar 

till samhället med sponsring behöver det göras på sådant sätt att det inte leder till negativa effekter 

där de anklagas för att det enbart görs i PR-syfte. Utifrån ovanstående diskussion kan vi se att CSR, 

filantropi och marknadsföring kombinerat med sponsring är starkt växande och aktuellt område för 

dagens företag att kunna hantera. Tidigare forskare talar om att det finns både fördelar och 

nackdelar med ett sponsorarbete och vad det kan bidra till för företag. Samtidigt talar forskare om 

den bristande informationen kring hur val och beslut angående sponsring och sponsorstagare ska 

hanteras. De talar också om en bristfällig information om effekter ett arbete med sponsring har på 

företag och hur det kan hanteras för att undvika negativ PR. Med utgångspunkt från dessa brister 

har vi valt att studera företagens arbete med sponsring, hur de går tillväga vid val av sponsorstagare 

och vilken nytta och effekt de anser sig kunna nå med ett sponsorarbete. Engagerar sig företag i 

sponsring för att de vill bidra med något till samhället eller gör de det enbart i PR-syfte? 
 

1.2 Forskningsfrågor 
 

Vad är de grundläggande motiven till att företag engagerar sig i sponsring? 

Vilken nytta ser företag att sponsring kan bidra till? 

Vilken inverkan har sponsring på företagets image och rykte sett ur företagens perspektiv? 
 

1.3 Syfte 
 

Syftet är att skapa ökad förståelse för företagens arbete med sponsring, vad som motiverar dem och 

vilken nytta arbetet bidrar till. 

 
1.4 Avgränsningar 
 
I denna uppsats har vi valt att avgränsa oss till företag som öppet visar att de arbetar med sponsring. 

Vi har tagit inspiration från de stora idrottsklubbarna i Gävle för att säkerställa att vi vänder oss till 

företag som arbetar med sponsring öppet och därför har relevant information för vår uppsats. Detta 

skall kunna bidra med ökad förståelse för företags arbete med sponsring och vilken nytta företag ser 

med ett sponsorarbete.   

 

1.5 Disposition   
 

Inledning 

I inledningen presenteras arbetets val av ämne och en introduktion av uppsatsens mål beskrivs 

genom bakgrund, forskningsfrågor, syfte, och avgränsning.  
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Teori 

I teorikapitlet beskrivs fakta från vetenskapliga artiklar kring ämnena CSR, den filantropiska 

dimensionen, filantropi som PR, de negativa och positiva effekter som uppkommer av en 

kombination av dessa samt vilken effekt ett filantropiskt arbete har på image.  

 

Metod 

I metodkapitlet går vi igenom de metodval som vi har förhållit oss till för att uppnå uppsatsen syfte. 

De valda angreppssätten motiveras med utgångspunkt från metodlitteratur relaterat till vårt 

tillvägagångssätt.  

 

Empiri 

I empiriavsnittet redovisas resultatet från den empiriska undersökningen där information från tio 

intervjuer presenteras under rubrikerna företagens arbete med sponsring, nyttan med sponsring och 

påverkan på image och rykte, presentationen följs av en sammanfattande modell med nyckelord.  

 

Analys 

I vår analys granskas och analyseras det empiriska materialet och ställs mot den presenterade teorin 

för att sedan diskuteras.  

 

Slutsats 

Slutsatsen avser att besvara uppsatsens syfte och forskningsfrågor med utgångspunkt från teori, 

empiri och våra tolkningar. Vi presenterar vad vår uppsats bidragit med samt ger förslag på vidare 

forskning. 
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2. Teoretisk referensram 
 

 

I detta kapitel presenteras teori som är relevant för uppsatsen och en teoretisk referensram är 

skapad bestående av delarna CSR, den filantropiska dimensionen, filantropi som PR, de negativa 

och positiva effekter som uppkommer av en kombination av dessa samt vilken effekt ett filantropiskt 

arbete har på image. Teorin sammanfattas sedan i en modell.  

 

 

2.1 CSR 
 

CSR står för företagens sociala ansvar och handlar om hur företagen bidrar till och tar ansvar för ett 

hållbart samhälle, där fokus kan vara på välbefinnande hos samhällsgrupper och för miljön 

(Skarmeas & Leonidou, 2013; Khojastehpour & Johns, 2014). CSR syftar till att förbättra 

människornas välfärd genom att företag tar ett socialt ansvar och agerar hållbart, menar Windsor 

(2013). CSR är idag ett växande område som allt fler företag väljer att arbeta med och investera i 

(Farache & Perks, 2010; Grimmer & Bingham, 2013; Kim, Kim, & Kim, 2014). Det går även att se 

ett ökat intresse hos konsumenter vad gäller hållbarhet när de handlar då konsumenters köpvilja 

ökar gentemot företag som arbetar med CSR (Kim, 2014).  

 

CSR kan handla om olika aspekter av socialt ansvar för kunder och omfattar saker som har en 

positiv påverkan på konsumenter då det till exempel handlar om hur företag tar ansvar för etiska 

aspekter som barnarbete och arbetsmiljö. Intresset för samhället är något företag som arbetar med 

CSR har gemensamt. CSR bygger på ansvar och att tillmötesgå intressenters förväntningar på 

företag. Det omfattar sociala skyldigheter mot intressenter som konsumenter, anställda och övriga 

individer (Podnar & Golob, 2007). Podnar och Golob (2007) menar att företagens sociala ansvar har 

blivit en viktig fråga för intressenterna vilket har bidragit till att det därför också blivit viktigt för 

företagsvärlden för att tillmötesgå intressenternas krav. Denna entusiasm att engagera sig i CSR 

återspeglas även inom marknadsföringen. CSR beskrivs som ett ”hett ämne” då det blir mer vanligt 

att företag väljer att profilera sig i relation till CSR och hur det arbetar med hållbarhet i sin 

marknadsföring (Öberseder, Schlegelmilch & Murphy, 2013; Prasad & Holzinger, 2013; Skarmeas 

& Leonidou, 2013).  

 
Carroll (1999) tar upp fyra dimensioner av ansvar som ingår i företagens verksamhet och som 

sträcker sig utanför den vinstdrivande delen av företaget. Dimensionerna visar hur företag bryr sig 
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om ansvar för samhället och inte bara fokuserar på vinsten. Varje dimension bidrar till att 

tillsammans ta ett helhetsansvar från företags sida. De fyra dimensionerna är: ekonomisk, juridisk, 

etisk och filantropisk. Carroll (1998) menar att den ekonomiska dimensionen handlar om att företag 

skall försörja sig själva, tjäna tillräckligt mycket pengar som leder till bra avkastning och se till att 

ha ett stabilt varuflöde. Den juridiska dimensionen handlar om att företag skall följa lagar, regler 

och avtal, verka för att göra affärer på rätt sätt och inte ta emot. Den etiska dimensionen handlar om 

att följa mer än lagen genom att följa etiska och sociala normer. Dagens ledare bör ha bra 

värderingar för ett hållbart ledarskap. Den sista dimensionen handlar om filantropi som innebär att 

frivilligt ge tillbaka till samhället genom att stötta samhället med någon typ av välgörenhet. Det kan 

vara aktiviteter som att donera frivilliga gåvor för publika ändamål och många intressenter ser det 

som ett samhällsansvar. 

 

2.2 Den filantropiska dimensionen av CSR 
 
Begreppet filantropi innebär att företag bidrar med medel genom att donera eller sponsra något som 

skall genererar nytta till samhället utan att förvänta sig att få något tillbaka (Polonsky & Speed, 

2001). Det filantropiska ansvaret är frivilligt men det finns alltid förväntningar på företag att de 

skall bidra till samhället, menar He och Lai (2014). Samhället har idag förväntningar på företag att 

de arbetar etiskt och tar ett ansvar för samhället. Men, filantropi är något som alltmer används inom 

företag i public relation (PR) syfte som reklam för att främst främja företagens image och 

varumärke. Enligt Porter och Kramer (2002) beror denna ökning av ansvar på att företagen vill 

synas och vill visa att det har en god moral inom företaget mot samhället.  

 

Filantropiskt ansvar har en allt större betydelse och då inte bara för företagen utan också för 

konsumenter, menar Tsui-Hsu Tsai et al. (2014). Konsumenter ser inte filantropiska CSR-aktiviteter 

enbart som ett sätt att ge tillbaka till samhället utan också som en plikt ett företag har när det gäller 

att ta ansvar för samhället utifrån ett etiskt perspektiv. Seok Sohn, Han och Lee (2012) menar att 

marknadsföra ett filantropiskt arbete blir vanligare bland företag då de genom reklam och PR kan 

kopplas till viktiga samhällsfrågor eller till en välgörenhetsrelaterad idé. Tsui-Hsu Tsai et al. (2014) 

menar att detta kan ses som ett strategiskt verktyg för PR. 

 

Det finns författare som ställer sig frågande till huruvida företag bör engagera sig inom filantropi 

och det råder oklarheter om hur bra det är för företag. Porter och Kramer (2002) menar att synen på 

filantropi har ändrats och talar inte längre om att det handlar om hur ekonomiska och sociala mål 

konkurrerar mot varandra. Nu talas det istället om att företag är en del av samhället och att företag 
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därför bör ta sitt ansvar för att kunna vinna konkurrenskraft. Enligt Castaldo, Perrili, Misani och 

Tencati (2009) kan konkurrensfördelarna som kommer ur det filantropiska arbetet bli av en allt 

större vikt om företag befinner sig inom en marknad där förtroende från samhällets sida är viktigt. 

Företag som agerar hållbart mot samhället kan uppnå ett ökat förtroende hos konsumenter. Ett 

filantropiskt initiativ påverkar kunders attityder till företag och påverkar företags image, ”word of 

mouth” och varumärkesidentiteten då deras inställning till företaget blir positivt (Tsui-Hsu Tsai et 

al., 2014). 

 

Till skillnad från vad ovanstående författare tagit upp som har en positiv inställning till ett företags 

arbete med filantropi, menar He och Lai (2014) att arbetet även kan innehålla en del negativa 

aspekter. De menar att ett företag som väljer att engagera sig inom filantropiska aktiviteter kan 

komma att förbruka en del av företagets resurser. Om dessa resurser förbrukas riktat mot 

välgörenhet kan dessa medel inte investeras i företaget för att öka företagets kapacitet och styrka. 

He och Lai (2014) menar att konsumenter på så sätt kan bli negativa till att betala för produkter som 

bidrar till en viss välgörenhet då de menar att de själva kan välja att stödja en viss organisation eller 

ett visst projekt om de så vill. 

 

Konsumenter försöker alltid att läsa av varför ett företag väljer att arbeta med filantropi, menar 

Becker-Olsen, Cudmore och Hill (2006). Konsumenter kan se om företag väljer att arbeta med 

filantropi för egennyttan (öka vinst, försäljning eller stärka varumärket) eller för samhällsnyttan 

(hjälpa behövande medborgare eller hjälpa samhällsutvecklingen). Den växande satsning som 

företag gör inom filantropi leder till ett förbättrat rykte och image då intressenterna ser positivt på 

företag som tar ansvar (Seok Sohn et al., 2012). Vidare, menar Genest (2005) att företagens 

huvudsakliga syfte brukar vara att öka vinsten, förbättra företagets image eller skapa 

konkurrensfördelar och att filantropi kan vara det mest kostnadseffektiva sättet för företag att nå 

konkurrensfördelar. För att effekten av CSR skall bli positiv bör företag, enligt Becker-Olsen et al. 

(2006), knyta an det filantropiska arbetet till hjärtat och själen i företaget. Med företagets hjärta och 

själ menas företagets mål och värden. Porter och Kramer (2002) menar att arbeta med filantropi 

kopplat till kärnverksamheten är något företag bör arbeta mer aktivt med då de idag donerar och 

sponsrar ”skvättar” med pengar med förhoppning om att det skall ge något tillbaka till företaget. 

 

2.3 Sponsring som filantropiskt ansvar 
 

Sponsring är det snabbast växande området inom marknadsföring och är en av dagens mest 

effektiva marknadsföringsstrategier, menar Moital et al. (2012) och Tsiotsou (2011). Sponsring är 
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en investering i affärsrelationer där ett företag har ett utbyte med någon typ av organisation när det 

gäller till exempel produkter, tjänster eller pengar riktat mot marknadsföring. Sponsring är ett 

viktigt kommunikationsverktyg inom marknadsföring (Gwinner & Bennett, 2008; Walliser, 2003) 

och kan vara ett sätt för företag att ge tillbaka något till samhället. Det kan ge företaget en image där 

konsumenter upplever företaget som socialt ansvarsfullt (Thomas, Pervan, & Nuttall, 2009). Moital 

et al. (2012) håller med i att se sponsring som knutet till marknadsföring och menar att dess fokus 

handlar om att bygga relationer och ge kunderna en positiv uppfattning.  

 

De vanligaste orsakerna till att använda sponsring är att företag vill öka varumärkets kännedom hos 

kunderna och därigenom stärka det. En annan anledning är att företagen vill undvika de annars så 

höga reklamkostnaderna (Moital et al., 2012). Gwinner och Bennett (2008) tar upp olika 

anledningar till att sponsra, såsom att det ökar varumärkeskännedomen, konkurrenskraften, 

försäljningen och skapar en positiv attityd hos konsumenter kopplat till företaget. Detta ses som ett 

bra sätt att nå konsumenterna via deras intressen. Tsiotsou (2011) menar att sponsring kan utgöra en 

kommunikationsplattform för att förbättra företagets image och rykte vilket kan väcka intresse för 

företagets produkter hos nya intressenter. Tsiotsou och Alexandris (2009) anser att om företag vill 

bygga upp sin image via sponsring är det viktigt att utveckla strategier för att nå sociala mål som till 

exempel att stödja idrott för barn eller övriga idrotter i samhället. 

 

Thomas et al. (2009) menar att sponsring är en etablerad och effektiv metod för 

marknadskommunikation eftersom människor påverkas mer av sponsring än av annan 

marknadsföring. Detta sker eftersom varumärket då blir kopplat till en publik händelse som skapar 

ett känslomässigt band mellan varumärket och konsumenten. Om det finns en samhörighet mellan 

det sponsrande företaget och organisationen som sponsras, ökar värdet och trovärdigheten mot 

varumärket än om det inte finns. Därmed är samhörighet avgörande för en framgångsrik koppling 

mellan sponsorn och den organisation som blir sponsrad. Tsiotsou (2011) pratar om att 

konsumenter uppfattar sponsring som en goodwill vilket gör att konsumenter sänker sin 

försvarsmekanism och risken att denne blir negativ till sponsringen är låg. Även Becker-Olsen et al. 

(2006) menar att sponsring ger positiva känslor kring det sponsrande varumärket. Tsiotsou och 

Alexandris (2009) pratar också om att resultaten av sponsring visar att ett exempel där fansen av de 

sponsrade lagen var mer benägna att visa en positiv bild av det sponsrande företaget, hade högre 

köpintentioner och rekommenderade sponsorns produkter till andra. Olson (2010) menar att om 

företag som vill uppnå en hög uppriktighet i sin sponsring är det effektivt att sponsra organisationer 

eller individer där publiken uppfattar en bra samhörighet mellan sponsorn och objektet som blir 

sponsrat.  
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Walliser (2003) säger att sponsring kan övervinna kommunikationshinder som finns i annan typ av 

reklam och har nästan obegränsade möjligheter. Vidare hävdar Walliser (2003) att målet med 

sponsring för många kan vara att ge tillbaka något till samhället, medan för andra kan målet vara att 

nå så mycket reklam som möjligt. Moital et al. (2012) anser att om man skall lyckas med ett 

varumärke måste det kommuniceras ut och ett sätt att göra det på är via reklam eller andra 

kommunikationskanaler som visar vilka som sponsras. 

 

Det har varit svårt att få fram uppgifter om beslutsprocesser kring sponsring och hur företag väljer 

vad som skall sponsras, menar Thomas et al. (2009). Trots stor tillväxt av sponsorinvesteringar 

hävdar Tsiotsou och Alexandris (2009) att det är svårt att finna litteratur kring sponsring och 

riktlinjer för hur den ska hanteras. Då sponsring fortfarande är i ett tidigt skede inom forskningen 

finns få teoretiska ramar som kan förklara konsumenters beslutsprocess relaterat till sponsring. 

Olson (2010) hävdar att det finns få försök gjorda för att mäta och förstå effekterna av sponsring. 

Farrelly, Quester och Burton (1997) visar att man redan 1997 sa att det behövdes mer forskning 

inom detta område.  

 

Det Thomas et al. (2009) kan säga är att tidigare erfarenhet kring sponsring, personliga relationer 

till de sponsrade och tidpunkten för beslutet om sponsring är viktiga aspekter att ta ställning till när 

företag fattar beslut om sponsring. Under de senaste årtiondena har sponsring utvecklats till att bli 

en stor global industri, främst inom sport men även inom konst (Walliser, 2003). Generellt är 

sponsring mer accepterat inom idrott än inom konst och andra sociala evenemang då människor ser 

positivt på när motivet är annat än ren PR som stärker egennyttan (Walliser, 2003). Walliser (2003) 

skriver också att sponsorer uppfattas vara goda samhällsmedborgare som ger sporten något 

samtidigt som de får reklam. Tsiotsou (2011) menar att den mest använda typen av sponsring är den 

som riktas mot idrott. Olson (2010) säger att sport har varit den dominerande sponsringen i modern 

tid och menar att två tredjedelar av alla pengar som läggs på sponsring riktas mot idrotten vilket 

antas bero på den ökade mediabevakningen.  

 

2.4 Koppling mellan filantropi och PR  
 

När företag idag arbetar med PR är filantropi en stor del i detta arbete, menar Kim och Reber 

(2008). Personer som arbetar med PR i företag beskriver att mycket av deras arbete handlar om att 

strategiskt välja ut hur de skall donera, sponsra och sedan välja hur detta bör redovisas för att stärka 

samhällsnyttan (Kim & Reber, 2008). 
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CSR har kommit en bit ifrån att vara helt filantropiskt, menar Frankental (2001), då företag idag 

förväntar sig någon form av avkastning ur arbetet med CSR. Mutch och Aitken (2009) ser dagens 

filantropiska arbete som dubbelbottnat i den mening att företag vill arbete med större frågor och 

stötta de samhälle de existerar i men samtidigt vill de av detta arbete stärka företagets rykte via PR.  

 

För att kunna ta del av de fördelar ett arbete med CSR kan ge väljer många företag idag att redovisa 

det arbete de gör i form av PR.  Då företag väljer att vara transparenta och redovisa det arbete som 

görs inom CSR ställs företag också inför risker menar, Frankental (2001). Det finns en risk att de 

anklagas för ”window dressing” eller ” PR trick” vilket kan relateras till att det kan utveckla en 

skepsis hos konsumenter och andra intressenter. Öberseder et al. (2013) tar upp risken att 

konsumenter kan uppfatta ett arbete med CSR som ett marknadsföringsknep, då många företag 

väljer att redovisa arbetet med CSR för att säkerställa att företaget kan vinna fördelar. Företag måste 

dock ta denna risk för att kunna dra nytta av de fördelar som uppstår så som förbättrat varumärke 

och positionering som ett arbete med CSR kan relateras till (Frankental, 2001). Ett företags arbete 

med filantropi kan vara det mest kostnadseffektiva sättet för företag att förbättra sin 

konkurrenssituation. Därmed är det också av stor vikt att konsumenter och övriga intressenter blir 

medvetna om det arbete ett företag gör inom filantropi, menar Genest (2005). Clark (2000) tar 

också upp att det går att kombinera CSR och PR då en kombination av dess två då det kan leda till 

ett gott rykte för företaget.   

 

2.4.1 Negativa effekter med filantropi som PR 

 

Med globalisering och med en växande misstro mot företagen hur de påverkar samhället har allt fler 

företag börjat redovisa hur de arbetar med filantropi (Sheikh & Beise-Zee, 2011). En problematik 

och den risk som finns med att visa hur företag arbetar med filantropi kan vara att det skapar en 

misstänksamhet hos konsumenterna, de kan bli misstänksamma mot de verkliga motiven bakom en 

CSR-aktivitet (Elving, 2013; Yoon, Gürhan-Canli & Schwarz 2006). Denna misstro som också 

kallas för skepsis, kan bero på att kunderna tror att företagen bara ser till sina egenintressen och 

arbetar med filantropi endast för att förbättra sin image och sitt rykte (Elving, 2013). Det finns en 

risk att effektiviteten av ett sponsorarbete minskar om företaget saknar engagemang, tillit och 

gemensamma mål med sponsorstagaren (Daellenbach, Davies & Ashill, 2006). Om företag inte 

sätter upp dimensioner för den image de vill skapa, har en tydlig struktur för sina meddelanden och 

sammanlänkar dessa meddelanden med en önskad image, finns risken att konsumenter misstolkar 

arbetet med filantropi och att skepsis uppstår (Pomering & Johnson, 2009). Ett sponsorarbete kan 
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uppfattas som kommersiellt om en inriktning av detta arbete saknas, det kan exempelvis vara bra för 

ett företag att rikta sponsringen mot små behövande klubbar för att visa att de arbetar för 

samhällsnyttan (Olson, 2010). Då företagen ofta använder arbetet med filantropi för att säkerställa 

att fördelar uppnås kan det också uppfattas som PR eller som ett marknadsföringsknep menar 

Öberseder et al. (2013). Vidare menar Öberseder, Schlegelmilch och Gruber (2011) att CSR-

initiativ som inte är kopplade till kärnverksamheten kan uppfattas som mindre trovärdiga och 

därmed tolkas som ett marknadsföringstrick. Därför bör företag koppla filantropiarbetet till 

kärnverksamheten för att minska misstro hos konsumenterna.  

 

Det finns fallgropar inom CSR som kan uppstå då företag glömmer att de skall utgå från sin 

kärnverksamhet när det sätter upp mål med ett arbete inom CSR (Prasad & Holzinger, 2013). För att 

undvika dessa fallgropar bör företag starta sitt arbete med CSR korrekt. När företag skall börja ett 

arbete med filantropi måste de välja en inriktning eller ett område inom detta för att arbetet skall 

relatera så bra som möjligt med företagets kärnverksamhet. Om företag misslyckas med sin 

inriktning av filantropi och frångår sin kärnverksamhet kan misstänksamhet uppstå och omintetgöra 

företags ansträngningar med CSR (Yoon et al., 2006).  

 

2.4.2 Positiva effekter med filantropi som PR 

 

I dagens samhälle där konsumenter och intressenter vill att företag engagerar sig i socialt ansvar 

ställs företagen inför ökade förväntningar på att kommunicera de insatser de gör inom ramen för 

filantropi (Farache & Perks, 2010). Företag som befinner sig inom en hårt konkurrensutsatt 

marknad bör, enligt Kemper, Schilke, Reimann, Wang, & Brettel, (2013), använda CSR-argument 

för att förbättra effekten av marknadsföringen. Ett kombinerat arbete med CSR och marknadsföring 

kan ges stöd genom att utgå från konsumenters förväntningar som underlättar att få en positiv effekt 

av arbetet (Podnar & Golob, 2007). 

 

Företags PR-arbete syftar till att på ett transparant sätt möta konsumenters efterfrågan på 

information om företagens arbete med hållbarhet. Ett företags CSR kommunikation kan bidra till 

god image och ett gott ryckte och ge företag en chans att visa upp sin identitet och differentiera sig 

mot övriga företag (Pomering & Johnson, 2009). Genom att visualisera arbetet med filantropi inom 

ramen för PR-arbetet kan företag differentiera sig ifrån övriga företag på marknaden och på så sätt 

vinna kundlojalitet (Pomering & Johnson, 2009). 
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CSR-aktiviteter har visats vara en orsak till att kunder väljer att konsumera från ett specifikt företag. 

Konsumenter kan vara villiga att betala mer för produkter tillverkade av företag som agerar etiskt. 

De kan även tänka sig att byta varumärke för att handla av företag som stöttar andra organisationer 

och välgörande ändamål, menar Yoon et al. (2006). 

 

Om ett företag har för avsikt att använda CSR som ett marknadsföringsinstrument måste varje 

marknadsförare vara lyhörd för konsumenters förväntningar. Att vara lyhörd som marknadsförare är 

viktigt för att kunna formulera ett CSR som uppnår en god effektivitet på CSR-arbetet (Öberseder et 

al., 2013). Skarmeas & Leonidou (2013), menar att företag måste vara realistiska för att kunna 

uppfylla alla mål och kriterier som de marknadsför att de arbetar med. Det är omöjligt för företag att 

vara ansvarstagande på alla plan så syftet med en kombination av filantropi och PR är att visa 

intressenter att företag arbetar aktivt med vissa punkter för att vara en god samhällsmedborgare 

(Frankental, 2001). 

 

CSR-kampanjer som är förknippade och knyter an till företagens kärnverksamhet har visat sig vara 

mer effektivt och anses mer positiva utifrån konsumenternas synvinkel (Öberseder et al., 2011). När 

det talas specifikt om sponsring inom CSR menar forskare att en tydlig orsak till arbetet med 

sponsring från företagens sida är till större fördel, än ett arbete där syftet med sponsringen inte 

framgår lika tydlig (Yoon et al., 2006). 

 

Gemensamt för alla arbeten som relaterar till CSR, filantropi och PR är att kommunikation av 

arbetet bör handla om innehållet och vad som önskas förmedlas, även att det riktas korrekt till rätt 

målgrupp. Om detta följs kan budskapet tas emot mer positivt av konsumenter och effekten blir mer 

fördelaktig. Det beror på att företag kan ta del av fördelarna och att de då kan verka som en 

kombination av CSR och PR som kan generera positiva effekter som god image, gott rykte, 

kundlojalitet och en differentiering (Clark, 2000).  
 

2.5 Sponsringens filantropiska effekter på image  

 

Grimmer & Bingham (2013) menar att hållbarhet och CSR som del av företagens varumärkesimage 

kan ge betydande fördelar så länge det kommuniceras på ett lämpligt vis till konsumenterna. 

Sponsring är ett vanligt och lämpligt sätt att kommunicera till konsumenterna för att upprätthålla 

eller förändra varumärkets image (Moital et al., 2012) 
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Att vara och att agera hållbart har sina fördelar för ryktet och därmed kommunicerar företag ofta 

hur de arbetar med CSR för att ta del av och kunna utnyttja dessa fördelar, menar Elving (2013). 

CSR initiativ verkar gynnsamt på företagens image och kan utveckla en positiv relation mellan 

konsumenter och andra intressenter. Dessa anses framgångsrikt bidra till att skapa en god image för 

företag (Van den Brink, Odekerken-Schröder, & Pauwels, 2006; Yoon et al., 2006).  

 

Konsumenter, regeringar och övriga företagsintressenter har fått ett ökat intresse för företag och 

deras bidrag till ett hållbart samhälle (Skarmeas & Leonidou, 2013). Företag som kan bidra till 

hållbarhet i samhället kan få fördelar som kundlojalitet, differentiering och nöjdhet hos de anställda, 

som i sin tur kan bidra till ett gott rykte (Grimmer & Bingham, 2013; Skarmeas & Leonidou, 2013). 

Dessa fördelar leder till att många företag engagerar sig och bidrar med sponsring av evenemang 

och skänker pengar till välgörande ändamål (Elving, 2013).  

 

Forskning visar att konsumenter tar CSR i beaktande när de gör ett val och bedömer företag och 

dess produkter och påverkar inställningen till huruvida en konsument är villig att köpa en produkt 

eller ej. Ryktet har en inverkan på den effekt som kommer av ett proaktivt arbete med CSR. Har 

företag ett gott rykte sedan tidigare är det lättare att få en god effekt av CSR då kunderna redan har 

positiva erfarenheter från företaget (Elving, 2013; Khojastehpour & Johns, 2014).  

 

Företag som har negativa rykten sedan tidigare kan erfara sämre effektivitet av ett CSR-arbete då 

konsumenterna redan har negativa associationer till företagen sedan tidigare (Pomering & Johnson, 

2009). CSR har visat sig ha en positiv effekt på konsumenterna då ansvarstagande påverkar deras 

attityder och som även kan ha inverkan på deras köpintentioner. Ansvarstagande ger en positiv 

varumärkesattityd och kan påverka villigheten hos kunderna att betala lite extra för produkter 

(Elving, 2013; Khojastehpour & Johns, 2014). Sponsring är ett sätt att arbeta med sin image då 

utfallet för aktiviteten ska kunna mätas med hjälp av varumärkets image menar Tsiotsou och 

Alexandris (2009). 

 

Tsiotsou och Alexandris (2009) anser att företag kan arbeta med olika kommunikationsstrategier, 

till exempel reklam både inomhus, utomhus, på kläder, hemsidor, trycksaker och meddelanden på 

arenor eftersom detta kan öka medvetenheten kring sponsringen och på så sätt stärka företagens 

image. 

 

Relationen mellan uppdragsgivare och sponsor har visat sig vara viktig då inställningen till 

sponsorn påverkas av detta. Därför kan det vara viktigt att utvärdera det sponsrade företagets 
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varumärke och hur det passar till konsumenternas krav, säger Gwinner och Bennett (2008). Det 

gäller dock att företag inte profilerar sig för ”hårt” då det kan leda till att företag uppfattas som 

egoistiska då de vill framstå som exceptionella. Visar det sig att företag inte lever upp till allt de har 

åtagit sig i sin marknadsföring blir effekten inte som förväntad. Företags image kan då istället få 

negativa rykten och effekter utav en CSR marknadsföring (Skarmeas & Leonidou, 2013). 

 

2.6 Sammanfattning av teori 

 

CSR är något som idag används av företag och innebär att företag arbetar för ett hållbart samhälle 

och handlar om att företag i sin verksamhet även tar ansvar för samhället i stort (Skarmeas & 

Leonidou, 2013; Khojatehpour & Johns, 2014). Företagens arbete med CSR är något som växer i 

takt med att konsumenter förväntar sig att företag tar ansvar för verksamhetens påverkan på 

samhället. För att konsumenters förväntningar skall tillgodoses och de ska bli medvetna om 

företagens arbete med CSR har konceptet och det som görs blivit en del av företags marknadsföring 

(Podnar & Golob, 2007). CSR finns i olika dimensioner där en är den filantropiska (Carrol, 1998). 

Filantropi är frivilligt och handlar om att företag ger till samhället för samhällsnyttan utan 

förväntningar att få något tillbaka. Företags arbete med filantropi kan innebära sponsring och 

donationer (Polonsky & Speed, 2001; He & Lai, 2014). Sponsring har inom filantropi blivit ett 

viktigt kommunikationsverktyg där företag marknadsför ett arbete med samhällsnyttan (Bennett, 

2008; Walliser 2003). Att använda det filantropiska arbetet inom marknadsföring anses vara PR och 

omfattar både risker och möjligheter (Frankental, 2001). Risker anses vara skepsis och misstro mot 

företag från konsumenternas sida angående motivet bakom det filantropiska arbetet (Elving, 2013, 

Yoon et al., 2006). Möjligheter med en kombination av PR och CSR leder emellertid till att 

utveckla en god image, gott rykte, kundlojalitet och differentiering (Clark, 2000). Ett filantropiskt 

arbete leder till en god image för företag som innebär en kombination av PR och filantropi och som 

ger företag mer lojala kunder som kan vara villiga att betala mer för en produkt från företag som 

arbetar hållbart (Yoon et al., 2006). Det bidrar till att kunder som är positivt inställda till företaget 

som sedan kan leda till ökade köpintentioner (Tsiotsou & Alexandris, 2009). I figur har vi satt 

sammanställt det teoretiska resonemanget i en modell över de lika delarna och hur de är kopplade 

till våra forskningsfrågor. 
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2.6.1 Sammanfattande modell 
 
Den teoretiska referensramen sammanfattas i Figur 1 nedan. Modellen visar att företag är aktiva i 

sponsring som del av det frivilliga arbetet och att motivet kan vara filantropi, att bidra till något gott 

i samhället eller ekonomiskt att det görs i PR-syfte. Effekter av sponsring kan uppfattas som 

positiva då de bidrar till att skapa en bra image av företaget men kan även leda till negativa effekter 

då företaget kan anklagas för att enbart sponsra för egennytta vilket leder till misstro i samhället. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Figur 1. Egen teoretisk sammanställning 
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3. Metod 

  
 

Detta kapitel beskriver de metodval som vi har förhållit oss till för att uppnå uppsatsen syfte, sedan 

motiveras valda angreppssätt med utgångspunkt från metodlitteratur relaterat till vårt 

tillvägagångssätt.  

 

 

3.1 Forskningsansats  
 

Vi har valt att använda en kvalitativ forskningsansats i studien. De huvudsakliga motiven till att 

välja en kvalitativ metod har varit det problem vi valt att fokusera på i uppsatsen och som gjort att 

vi vill öka förståelsen för hur företag arbetar med sponsring. Vi vill förstå varför företag arbetar 

med sponsring, hur de kommunicerar CSR i sitt sponsorarbete och vilken inverkan det har på deras 

image och rykte. Trost (2005) menar att om man söker förståelse i en studie är en kvalitativ studie 

rimlig vilket är en rekommendation vi följer. Resultatet i en kvalitativ studie kan vara lättare att 

förstå då det presenteras på ett mer konkret och förståelseinriktat sätt. Bryman & Bell (2013) menar 

att en kvalitativ forskningsansats passar bra om man är ute efter att nå förståelse av ett fenomen mer 

på djupet.  

 

3.2 Forskningsdesign 

 

Vi har valt att jämföra olika företags sätt att arbeta med sponsring inom CSR och filantropi för att 

studera hur de väljer sponsorstagare och vilken nytta som motiverar företag till att bli sponsorer 

vilket gör att vi har en komparativ design på vår studie. Bryman & Bell (2013) beskriver 

komparativ design som ett jämförande tillvägagångssätt. När den komparativa designen används 

utifrån kvalitativt angreppsätt brukar den vanligaste formen vara en multipel fallstudie, en så kallad 

flerfallsstudie. I en flerfallsstudie studeras fler än ett fall vilket är vanligt inom företagsekonomisk 

forskning. Yin (2007) menar att en jämförande struktur där resultat kan jämföras kan bidra till att få 

bättre förståelse för det som studeras och en bra beskrivning av olika fall. Själva syftet med en 

komparativ design är att jämföra olika objekt och finna samband eller olikheter som är möjliga att 

analysera. Då vi på grund av tidsbegränsningar inte har haft möjlighet att utför djupgående 

fallbeskrivningar som tar stöd i tillämpning av olika metoder, har vi i stället valt att genomföra 

intervjuer. Vår studie bygger därför på intervjuer med flera företag som ändå syftar att finna likheter 
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eller skillnader mellan företagen och hur de jobbar med sponsring vilket gör den komparativa 

designen relevant för studien. 

 

Bryman & Bell (2013) menar att vid val av företag till en studie kan vi utgå från att antingen välja 

företag som skiljer sig åt i förhållande till varandra eller leta företag med likheter och jämföra dem 

för att finna likheter och skillnader i resultaten. Företagen vi valt har likheter då de alla arbetar med 

CSR kommunikation via sponsring. Denna likhet ger oss möjligheten att öka förståelse för hur 

deras arbete kan skilja sig åt eller har likheter då sponsring som kommunikationsverktyg användas 

av samtliga företag.  

 

3.3 Urval 

 

Då vi har gjort en kvalitativ undersökning är det, enligt Bryman & Bell (2013), inte av stor vikt att 

erhålla generaliserbara resultat. Även Kjær Jensen (1995) nämner att det i vissa kvalitativa 

undersökningar inte är meningsfullt att tala om generaliserbarhet. Därför har vi inte valt någon 

specifik urvalsteknik, utan i stället fokuserat på att finna respondenter som kan bidra med resultat 

som har god relevans för vårt syfte med uppsatsen.  

 

Första steget i vårt urval var att finna företag som vi uppfattade som relevanta för vår uppsats och 

som vi sett arbetar med sponsring. Vi valde att söka inspiration till företag att intervjua på hemsidor 

som tillhör olika idrottsklubbar eller föreningar. Anledningen till att vi valde att studera just företag 

som sponsrar idrottsklubbar är för att sponsring inom idrottsvärlden är den största och mest använda 

och utgör två tredjedelar av all sponsring. Vi har också valt att studera detta område då sponsring 

inom idrottsvärlden har stor mediabevakning (Olson, 2010).  

 

Då vi studerar och befinner oss i Gävle såg vi det intressant att studera hur företag arbetar med 

sponsorarbetet på denna ort och valde därför att söka respondenter från sponsorer till de största 

idrottsklubbarna i Gävle; Gefle IF och Brynäs IF. Med detta tillvägagångsätt vet vi att de företag vi 

kontaktat arbetar med sponsring varför ett nästa steg var att komma i kontakt med personer med 

insyn, eller ansvar för, företagens arbete med sponsring för att kunna få en intervju. Våra 

urvalskriterier var då, att företaget arbetar transparent med sponsring och att den intervjuade 

personen har insyn i företagets arbete med sponsring.   
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3.4 Kvalitativa intervjuer 
 

Vi har valt att intervjua tio respondenter då vi tycker att det antalet ökar tilltron till det material som 

samlas in. Då vi har en begränsad tid att genomföra arbetet kände vi att tiden inte räcker till för att 

göra fler intervjuer även om det skulle kunna ge en bredare insamling och en djupare förståelse för 

det som vi studerar.  

 

Enligt Trost (2005) skall den som forskar ha intervjun på en plats där det går att prata ostört utan 

åhörare och att respondenten skall känna sig trygg på platsen. Trost (2005) menar att det är bra att 

ge respondenten möjlighet att bestämma plats för intervjun men att vi som intervjuare ger alternativ 

till platser att hålla intervjun på så det inte sker på en plats som är olämplig. 

Vi har låtit respondenterna få bestämma plats för intervjun för att få respondenterna att kunde känna 

sig trygga. Vi har givit förslag på att kunna ha intervjuerna på till exempel respondentens kontor 

eller i något avskilt rum i närheten av dennes kontor. Alla respondenterna valde att hålla 

intervjuerna på vad de såg som lämplig plats i deras arbetsmiljö. 

 

Vi har genom hela uppsatsen hållit de intervjuade personerna och deras företag anonyma då både 

Trost (2005) och Bryman & Bell (2013) menar att det finns en risk att få mindre trovärdiga svar om 

de inte hålls anonyma. Vi har varit tydliga med att berätta för de personer som blivit intervjuade att 

de är anonyma för att undvika risken att få mindre trovärdiga svar. Detta val gjordes även för att 

göra undersökningen mer etisk genom att ta hänsyn till att inte lämna ut respondenterna med namn. 

  

Bryman & Bell (2013) nämner att fördelarna med att ha en semistrukturerad intervju är att 

respondenten får utrymme att tala fritt och lägga fram sina egna åsikter. Det finns alltså en 

flexibilitet i semistrukturerade intervjuer och den lämnar utrymme för att hålla en naturlig 

konversation. De rekommenderar också att man kan lägga upp en semistrukturerad intervju som 

utgår från frågor som följer olika teman vilket vi även valt att göra för att få en bra struktur på 

underlaget. Bryman & Bell (2013) menar att en anledning till att välja semistrukturerade intervjuer 

kan vara för att få ökad förståelse för det som studeras eftersom respondenterna har möjlighet att 

lägga till områden som vi annars förbisett. Vi valde därför semistrukturerad intervjuform med 

öppna frågor när vi samlade in data, då vi med hjälp av empiri ville skapa en djup förståelse för hur 

företag arbetar med CSR genom sponsring. Trost (2005) menar att semistrukturerade intervjuer har 
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en stor inverkan på att kunna skapa en komplett bild av ett fenomen då en för strikt intervju kan 

innebära att viss information går till spillo. 

3.5 Genomförande av intervjuer 
 

Vi kontaktade de personer som stämde överens med våra urvalskriterier och bokade in en tid för 

intervju på deras arbetsplatser. Intervjuerna skedde på plats hos tio olika företag och med tio 

personer som har olika yrkespositioner. Tabellen nedan redogör för de olika yrkespositionerna 

respondenterna har. 

 

Företag Intervju Yrke Datum 

A Restaurangbranschen A1 Plats och regions chef 2015-03-24 

B Fastighetsbranschen B1 Marknadschef 2015-03-25 

C Fastighetsbranschen C1 Styrelse- och VD-

sekreterare  

2015-03-27 

D Bankbranschen D1 Marknadschef 2015-03-26 

E Energibranschen E1 Marknadschef 2015-03-30 

F Försäkringsbranschen F1 Marknadskommunikatör 2015-03-31 

G Livsmedelsbranschen G1 Butikschef, delägare 2015-03-31 

H Byggbranschen H1 Platschef 2015-04-08 

I Fastighetsbranschen I1 Marknadsansvarig 2015-04-07 

J Redovisningsbranschen J1 Kontorschef 2015-04-09 

Tabell 1. Egen tabell för yrkespositioner på respondenter 

 

Intervjuerna skedde i ett enskilt rum och vi följde strikt strukturen i vår frågeguide men gav även 

utrymme för öppna frågor och egna svar. Samtliga intervjuer spelades in då vi ansåg det var viktigt 

att kunna notera allt som sades och på vilket sätt det sades. Vi såg att det därför var bra att spela in 

samtalen då alla uttalanden kommer med och för att inte behöva föra anteckningar under själva 

intervjun utan ägna oss åt att lyssna på respondenten. Bryman & Bell (2013) styrker att det är bra 

med inspelning av intervjuer för att undgå att distraheras av behovet att föra anteckningar.  

 

Efter intervjuerna valde vi att transkribera inspelningarna vilket gjordes genom att vi avlyssnade det 

inspelade materialet och överförde det till textform. Vi har specifikt skrivit ner de relevanta delarna 

av intervjuerna som grundar sig på forskningsfrågorna så att de besvaras grundligt och därför 
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bearbetat delarna till en text och tagit fram nyckelord som sedan utgör stöd för vår analys i 

uppsatsen. Bryman och Bell (2013) talar om att det finns risker med att transkribera då innebörden 

av svaren kan förändras när tonfall och tempo faller bort. Detta har vi haft i åtanke när vi har skrivit 

ner texten och försökt förhålla oss neutrala i formuleringar men utan att det påverkar innebörden 

och vad det intervjuade vill ha sagt. Vi har avlyssnat varje intervju ett flertal gånger, stämt av texten 

med varandra och kontrollerat att det som sades under intervjun och det vi har skrivit stämmer 

överens för att undvika risken med att gå miste om information (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.6 Analys 
 

Vår analys är uppdelad i tre delar där varje del utgår från teman inom forskningsfrågorna och de 

perspektiv vi har funnit att företag har som motiv till sponsring. De tre perspektiven har vi tagit från 

Tabell 2 där vi har skapat nyckelord till forskningsfrågorna. Dessa nyckelord bygger på vad 

företagen anser att den viktigaste aspekten är inom varje forskningsfråga. Tabell 2 är framtagen för 

att kunnat relatera till Figur 1 som vi har skapat av teorin. På så sätt har vi fått bra översikt över hur 

teorin diskuterar de frågor vi ställt och kan sedan jämföra dem med vad vi kunnat se i insamlad 

data. I empirin har vi sammanställt vad varje respondent säger i relation till varje forskningsfråga 

och har därefter samlat alla respondenters svar i Tabell 2 som sammanfattas genom att lägga in 

nyckelorden i modellen. Nyckelorden från modellen har legat till grund för vår analys där vi har 

jämfört vad teorin och empirin har gemensamt eller inte har gemensamt inom varje forskningsfråga 

vilket givit oss underlag för uppsatsens bidrag och behov av fortsatt forskning.  

 

3.7 Kvalitetskriterier 
 

Enligt Bryman & Bell (2013) råder det delade meningar inom den företagsekonomiska forskningen 

om vilka kriterier en kvalitativ forskning skall bedömas från. Bryman & Bell (2013) föreslår att en 

kvalitativ forskning skall bedömas utifrån kriterierna: tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet. 

Dessa tre faktorer kan uppfyllas och efterföljas med hjälp av olika tillvägagångssätt i arbetet.  

 

När vi har arbetat med vår uppsats har vi strävat efter att följa en röd tråd genom uppsatsens olika 

kapitel för att skapa tillförlitlighet för läsaren. Vår teori behandlar det väl utforskade ämnesområdet 

CSR och vi har utifrån detta teoretiska ämne utformat en egen teoretisk referensram som gett stöd 

till våra forskningsfrågor och vår frågeguide. Eftersom vi har utgått ifrån detta har vår teori och 

empiri tydliga kopplingar och våra forskningsfrågor har kunnat kopplas väl till studiens resultat. De 
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intervjuade personerna har en god insyn i företagets arbete med sponsring vilket enligt Kjær Jensen 

(1995) är viktigt för att skapa en trovärdighet för en uppsats. Vidare nämner Kjær Jensen (1995) 

vikten av att intervjupersonerna överensstämmer med vad som skall besvaras i en uppsats, något vi 

eftersträvat genom att välja personer med rätt yrkesroll för vår forskning. 

 

Vi har i arbetet strävat efter att vara transparanta och tydliga med vårt tillvägagångssätt för att 

uppfylla kraven för överförbarhet. Vi har varit transparenta i den mening att vi i metoden beskrivit 

hur vi gått tillväga med urval och den insamlade empirin. Vi har också valt att bifoga vår frågeguide 

så det framgår tydligt vilka frågor respondenterna besvarat och vad vi baserat vår empiriska 

sammanställning från. Överförbarhet handlar om att generalisera resultat och skall kunna 

genomföras i sammanhang utanför det studerade området (Bryman & Bell, 2013). Därmed anser vi 

att vår överförbarhet är bristfällig då vi anser att den endast kan användas till studier inom samma 

ämne. Vårt mål har heller aldrig varit att generalisera, vi har istället fokuserat på att nå en ökad 

förståelse och bidra till forskningen inom sponsring. 

 

Våra intervjufrågor har utformats med stöd av tidigare teori för att vi inte skulle färga av oss i vår 

forskning, något som Bryman & Bell (2013) ser som vanligt vid en kvalitativ studie. Vi har 

minimerat risken att påverka den insamlade datan och uppsatsens resultat genom att kontrollera den 

sammanställda texten av intervjuerna mot inspelningarna från intervjuerna ett flertal gånger, detta 

anser vi bidrar till en god pålitlighet.  

 

3.8 Metodkritik  
 

Bryman och Bell (2013) talar om att det finns risker med att transkribera då innebörden av svaren 

kan förändras när tonfall och tempo faller bort. Vidare talar de om risken att författare inom 

kvalitativ forskning färgar av sin forskning. Som vi skrev tidigare har vi varit neutrala och 

kontrollerat att vi översatt vad som sägs i texten korrekt och inte påverkat innebörden av svaren, 

men då vissa intervjuer har innehållit svar som är irrelevant för vår forskning och inte besvarat 

syftet och forskningsfrågorna, har vi valt att inte ta med de svaren i vår empiri. Detta skulle kunna 

anses vara riskabelt och medföra en risk om att forskningen till viss del har blivit färgad.  

På ett par företag fanns det flera anställda som arbetade med företagets sponsorarbete, vi hade 

intervju med en av dessa vilket skulle kunna ha gjort att vi har gått miste om viss information. På 

dessa företag kunde alla med insyn om företagets sponsorarbete bidragit till en djupare förståelse 

för företagens arbete med sponsring. Att vi endast intervjuade en person på dessa företag kan ha 
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gjort att vi har gått miste om andra synvinklar om samma sponsorarbete, om vi tagit del av alla 

synvinklar kanske vi kunde ha fått ett utökat material som kunnat bidra till vår uppsats. 

 

3.9 Operationalisering 
 

Enligt Bryman och Bell (2013) handlar operationalisering om att hitta begrepp från teorin som kan 

användas till en jämförelse i praktiken. Vår teori bygger på CSR, filantropi och sponsring där 

sponsring är en del av den filantropiska dimensionen inom CSR. Vi har utifrån teorin funnit vad vi 

vill studera och därmed utformat forskningsfrågor. Vi finner att teorin tar upp att det finns olika 

motiv till att företag väljer att sponsra, att det utifrån olika anledningar till att sponsra finns olika 

nyttor att vinna. Enligt teorin kan sättet att arbeta med sponsring ha olika inverkan på image och 

rykte. Vi såg ett gap i teorin vi läste och formade tre forskningsfrågor utifrån gapet vi fann, 

forskningsfrågorna delades sedan upp i mindre delfrågor till vår intervjuguide för att täcka gapet. 

De viktigaste aspekterna från teorin har utgjort en grund till de mindre delfrågorna så svaren går att 

jämföra med teorin för att finna likheter och skillnader. Dessa likheter och skillnader gör det möjligt 

för oss att analysera de viktiga aspekterna inom sponsring och hur företagens arbete ser ut samt hur 

de tror att de påverkas av dessa aspekter. 

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Vi gick igenom intervjuernas inspelningar flera gånger 

så vi viste att allt uppfattats korrekt. Efter transkriberingen använde vi det material som var relevant 

och kunde bidra till studiens syfte. 
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 4. Empiri 

 

 

I detta kapitel redovisas resultatet från den empiriska undersökningen där information från tio 

intervjuer presenteras under rubrikerna företagens arbete med sponsring, nyttan med sponsring 

och påverkan på image och rykte, presentationen följs av en sammanfattande modell med 

nyckelord.  

 

 

4.1 Företagens motiv till sponsring 
 

Vi har frågat företag om anledningen till arbetet med sponsring och ser att företag A, B, C, D, E, F 

och I anger samma motiv till varför de arbetar med sponsring. Framförallt anser de att 

samhällsnyttan är det som motiverar företagen att engagera sig i sponsring. B1, anser att det är 

viktigt att arbeta med sponsring för att utveckla den ort företaget befinner sig på. B1 säger: ”Ett 

fastighetsbolag är en del av staden, staden byggs av fastigheter, allt som gynnar staden, gynnar 

vårt fastighetsbolag”. C1 som är i samma bransch, anser att sponsring till 

föreningar/organisationer/klubbar leder till samhällsnytta. De väljer att stödja klubbar på orten som 

delar företagets visioner och att allt arbete utförs med en vision att det görs för Gävles bästa. E är ett 

företag som lägger vikt på att föreningars/organisationers/klubbars visioner delas med företagets 

egna visioner för staden. D1 tar upp samhällsnyttan, att alla skall få vara en del av ett sammanhang 

och av samhället. Detta företag vill att föreningar/organisationer/klubbar skall arbeta med sociala 

mål och ha sunda värderingar. Även E1 nämner att föreningarna/organisationerna/klubbarna som 

blir sponsrade skall ha en bra värdegrund som går i linje med företagets egna värdegrund. F1 säger 

att de vill ge barn en meningsfull fritid för att undvika att hamna i utanförskap och därmed bidra till 

ett bättre samhälle för dem. Även I1 talar om vikten av att stadens barn och ungdomar får en 

värdefull fritid. Företaget arbetar aktivt med att driva sponsringsarbete som kan generera till bra 

ungdomsverksamhet. I tror att de genom sitt sponsorarbete med ungdomar gör Gävle till en mer 

attraktiv stad att bo i för barnfamiljer.  

 

Företag A, B, C, E, G, H och J ser sponsring som ett verktyg som kan användas vid företagets 

marknadsföring. G1, menar att en orsak till att arbeta med sponsring är att det har positiva effekter 

inom ramen för företagets marknadsföring. G1 talar om att ett kriterium för att bli sponsrade av 

företaget är att namnet skall få synas så att det kan få publicitet och att de väljer var de vill placera 

logotypen, det vill säga om den ska synas på skyltar eller kläder. E1 menar också att de vill synas i 
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positiva sammanhang för att nå en bra publicitet. J1 talar också om att ett viktigt kriterium är att 

synas. J väljer strategiskt ut hur och vart de vill visa upp sitt arbete med sponsring, och att detta 

varierar beroende på vilket budskap företaget vill nå ut med i sin marknadsföring. J1 säger: ”Är det 

varumärket vi vill stärka, sponsrar vi stora klubbar för det är där vi syns som mest.” C1 säger att 

företaget vill använda sponsring som del av företagets marknadsföring men vill även visa upp att de 

gör goda saker för samhället. H1 anser att det huvudsakliga syftet med sponsring är marknadsföring 

och att få god publicitet. De föreningar/organisationer/klubbar som blir sponsrade skall ha höga 

publiksiffror och vara väletablerade på orten, då H1 anser att en klubb som uppfyller kvalitativa 

kriterier gör att företaget kan synas och få bästa möjliga publicitet. H anser att publicitet är viktigt 

då det skall hjälpa till att behålla befintliga och locka nya kunder till butiken. 

 

Flera av respondenterna tar upp att det skall finnas ett samarbete mellan sponsorn och den 

sponsrade organisationen (A1,H1 och I1). A1 menar att samarbetet är viktigt så det blir att ge och ta 

fördelar av varandra genom sponsringen. H1 framhåller att samarbetet är viktigt då båda parterna 

bör få ut något positivt av samarbetet. I1 är inne på samma linje och framhåller vikten av ett 

samarbete och berättar att I har gått från att använda begreppet sponsring till att använda begreppet 

samarbete. I skriver numera samarbetsavtal istället för sponsringsavtal där de kräver en 

motprestation från sponsrade föreningar/organisationer/klubbar. Om I till exempel sponsrar en 

idrottsförening så kan motprestationen vara att föreningen håller ett evenemang för ungdomar i 

företagets namn. I förväntar sig inte någon direkt vinning till företaget genom samarbetet utan 

förväntar sig en motprestation som genererar gott till samhället.  

 

Då vi har frågat företag om anledningen till arbetet med sponsring har vi funnit likheter och 

olikheter i företagens svar.  Vi har utifrån dessa svar funnit nyckelord som vi ser att de flesta 

företagen anger som motiv till att arbeta med sponsring.  De nyckelord vi har noterat är 

samhällsnytta, marknadsföring och samarbete. 

 

4.2 Nyttan med sponsring 

 

När vi har frågat företagen om nyttan med sponsring har vi fått in olika svar. De flesta svar handlar 

om att människor får ett bättre samhälle eller att varumärket byggs och stärks via sponsring.  

 

Företag A, B, C, D, E, F, och I anser att huvudnyttan med sponsring är att få ett bättre samhälle. A1 

anser att samhället blir bättre i den mån att fler ungdomar får utöva sitt intresse vilket gör att 

sponsringen bidrar med bättre ekonomi för föreningar som kan leda till en lägre kostnad för 
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ungdomar att vara medlemmar i. I1 är inne på samma linje som A1 och menar att sponsringen ger 

möjlighet till fler att vara med på aktiviteter och att I har kunnat se att barn och ungdomar som får 

vara med på aktiviteter och får vara en del av samhället blir lyckligare. Effekten av sponsringen 

menar I blir minskad skadegörelse och missnöje hos barn och ungdomar, vilket leder till ett bättre 

samhälle för alla. I1 säger: ”Gävle blir en bättre stad att bo i. Fler barn får aktiviteter, det blir 

mindre klotter och bus på stan. Ju fler barn och ungdomar som mår bra ju bättre mår vår stad.” F1 

anser att sponsringen kan generera en minskning av utanförskap och skapa trygghet för ungdomar 

via föreningslivet. Det bidrar till att få lyckliga ungdomar och minskad skadegörelse på samhället 

vilket leder till bättre samhällsekonomi för alla, menar F1. 

 

C1, D1 och E1 framhåller samhällsnyttan då företag ger sponsorstöd som bidrar till något gott för 

samhället. D1 säger ”För att samhället ska fungera så är det ett måste att det finns föreningar så 

det finns en fritid för unga” och menar att samhället fungerar bättre när de unga är sysselsatta på sin 

fritid. Att företag sponsrar föreningar/organisationer/klubbar gör det möjligt för fler ungdomar att ta 

del av föreningslivet. C1 menar att det finns många föreningar/organisationer/klubbar som enbart 

drivs för samhällsnyttiga ändamål. Många av dessa saknar resurser för att kunna genomföra sina 

aktiviteter och där sponsringen kan komma till nytta menar C1. Företaget väljer att sponsra 

föreningar/organisationer/klubbar som har en vision om att bidra till ett gott samhälle och 

samhällsnyttan. E sponsrar för att bidra till ett långsiktigt och stabilt föreningsliv som så många som 

möjligt kan ta del av. 

 

B1, F1, G1, H1 och J1 framhåller framför allt att nyttan med sponsring är att se den som viktig för 

varumärkesbyggandet. B1 säger: ”syns man inte så finns man inte ” och menar att sponsring ger 

dem en möjlighet till att visa upp vad varumärket står för vilket gör att människor ser företaget i ett 

positivt sammanhang som också leder till varumärkeskännedom. F1 tror att sponsringen och stödet 

som de ger till ungdomsverksamheten på lång sikt stärker deras varumärke då de får publicitet i 

positiva sammanhang. F1 säger: ”Vi tror att sponsring på lång sikt kan skapa ett gillande till 

företaget.” G1 menar att de får fördelar genom den publicitet sponsring möjliggör, en av dessa 

fördelar är varumärkeskännedom som bidrar till varumärkesbyggande. H1 anser att sponsring ger 

publicitet i positiva sammanhang som leder till ett ”snack i publiken” och tror att det leder till fler 

kunder och ett starkare varumärke. J1 anser att sponsring leder till olika fördelar så som 

varumärkeskännedom eller till att knyta goda kundrelationer. Beroende på hur de väljer att sponsra 

kan de ta del av någon fördel och väljer därför större klubbar där de får en bra och bred publicitet 

för att få varumärkeskännedom. J1 säger: ”Vill vi jobba med vårt varumärke väljer vi att sponsra 

stora klubbar för det är där vi syns mycket och mest”. 
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4.3 Påverkan på image och rykte 

 

Av de tio företag vi intervjuat har nio svarat att anseendet, imagen och ryktet påverkas positivt av 

arbetet med sponsring. Dessa nio företag som har svarat att sponsring har en positiv påverkan på 

imagen och ryktet tar upp olika positiva effekter av sponsringen.  

 

B1 nämner att anseendet påverkas positivt av sponsringen och med ett strategiskt arbete och val av 

sponsorstagare kan företaget påverka hur de blir uppfattade av intressenterna. B1 upplever att 

företaget får det rykte och den image de strävar efter med hjälp av sponsorarbetet. BI säger: 

”Företaget vill uppfattas som aktivt och fräscht vilket vi lyckas med genom att synas på rätt plats”. 

J1 menar att sponsringen är relaterat till att få ett gott rykte för dem. J1 berättar att de är ett företag 

som finns i hela landet och att de är för stora för att kunna uppfattas som lokala av konsumenterna. 

Genom att synas via sponsringen i nära relation till kunderna kan de uppfattas som lokala och 

lättillgängliga vilket bidrar till att ge ett gott rykte och en mer personlig image. Precis som B1 tar J1 

upp att sponsringen kan användas för att rikta imagen mot ett specifikt håll och därmed kunna 

påverka ryktet mot uppsatta mål. 

 

C1, E1, F1, G1 och H1 är inne på samma linje och anser att det är positivt för företagets anseende, 

image och rykte att synas i positiva sammanhang. De talar om idrott som något positivt då sport är 

bra för ungdomarna och samhället. Att synas i positiva sammanhang bidrar till att företagen 

relateras till något positivt menar de. G1 och H1 anser att kunderna ser företaget som 

ansvarstagande genom sponsorarbetet och relaterar till varumärket som något positivt vilket ger 

dem image och ryktesfördelar på den befintliga marknaden vilket gör att kunderna väljer just deras 

företag framför konkurrenterna.  

 

Att synas i positiva sammanhang kan också ge konsumenter och övriga intressenter en bild av 

företaget som visar att de är ansvarstagande, vidsynta och öppna för samhället. Företagen arbetar 

med goodwill där de visar att de arbetar för ett bättre samhälle. Enligt C1, E1 och F1 ger det ett 

rykte och en image om att vara ansvarstagande och goda för samhället. Även D1 pratar om att det är 

bra att synas i positiva sammanhang och att konsumenten skall få en ansvarstagande bild av 

företaget. 

 

I arbetar med sponsring och har som mål att uppfattas som ansvarstagande, goda och ärliga i sitt 

arbete. De sponsrar men arbetar inte så mycket med skyltar och sådan publicitet då de vill att arbetet 
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de gör ska spridas via människor som kommer i kontakt med deras sponsring. Målet är att dessa 

människor skall få med sig något positivt från de sammanhang där företaget arbetar med sponsring. 

I1 tror då att människorna kommer att tala om företaget och att ett gott rykte och en god image är 

effekten av detta.  

 

A1 anser emellertid att deras arbete med sponsring inte gör någon inverkan på varken imagen eller 

ryktet. Det företaget istället ser att de får ut av sponsringen är ett utbyte eller samarbete med 

föreningen/organisationen/klubben som ger dem ett nätverk och kontaktnät att samverka inom. 

 

4.4 Sammanfattning Empiri 

 

Genom vår datainsamling har vi funnit att företag väljer att sponsra för att uppnå samhällsnytta, 

marknadsföring och PR eller som en kombination av samhällsnytta och PR-arbete. Några företag 

talar också om vikten av samarbete som en anledning till att arbeta med sponsring. Företag som 

arbetar med sponsring för samhällsnyttan anser att en välmående stad bidrar till ett gynnsamt 

företagsliv i denna stad. Flera företag har publicitet som ett kriterium till ett arbete med sponsring. 

Dessa företag anser att det är lönsamt för företag att synas i positiva sammanhang. En del har 

samarbete som en anledning till att sponsra, ur ett samarbete får företaget och 

föreningar/organisationer/klubbar ut något positivt. Sponsorn kräver en motprestation i någon form 

av handling. 

 

Att nyttan med sponsring är ett välmående samhälle är något flera företag är eniga om. Gemensamt 

talar de om vikten av ungdomars delaktighet i samhället. Sponsring bidrar till möjligheten för fler 

barn och ungdomar att utöva intressen, vilket leder till positiva aspekter för samhället. Vidare talar 

andra företag om nyttan med sponsring som en möjlighet att stärka varumärket.  

 

Nio av de tio företag vi valt att intervjua anser att företagets image och rykte kan påverkas positivt 

av ett arbete med sponsring. Några företag menar att de med hjälp av sponsring kan välja att rikta 

sin image mot positiva sammanhang som de vill relateras till och detta kan påverka ryktet. Företag 

som befinner sig i en konkurrerande marknad menar att den positiva kopplingen som uppstår till 

företaget då konsumenter ser att de arbetar för ett hållbart samhälle leder till konkurrensfördelar. 
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4.4.1 Sammanfattande empirisk modell 

 

Vi har valt att sammanställa insamlad data i en nyckelordstabell som är hämtade från svaren vid 

intervjuerna. Vi har sammanställt tabellen utifrån hur företagen arbetar med sponsring och de tre 

perspektiv som de anger för motiv till arbetet; för samhället, för PR eller för både samhället och PR. 

Sedan har vi kategoriserat företagen utifrån dessa tre perspektiv. 

 

Företag Företagens motiv till 

sponsring 

Nyttan med 

sponsring 

Sponsringens 

inverkan på image och 

rykte 

 

 D Samhällsnytta Bättre samhälle, 

Fritid för unga 

Positiv, 

Gott rykte 

Samhället F Förebygga skador, 
Meningsfull fritid, 

Samhällsnytta 

Förebyggande, 
Långsiktigt varumärke 

Positiv, 
Varumärkesvärde, 

Lägre skadekostnader 
 I Samarbete, 

Bättre för barn 
Samhällsnytta, 

Mervärde för staden 
Positiv, 

attraktivt varumärke 

 

 G Marknadsföring, 
Varumärkesbyggande 

Varumärkesbyggande, 
Lojala kunder 

Positiv, 
Gott rykte, 

Konkurrensfördelar 

PR H Marknadsföring, 
Samarbete 

Marknadsföring, 
Varumärke, Publicitet 

Positiv, 
Starkt nätverk, 
Lojala kunder 

 J Publicitet, 
Varumärkesbyggande 

Marknadsföring, 
Varumärke, Kundnytta 

Positiv, 
Bra kundrelationer 

 

 A Publicitet, Samarbete Lojala kunder, 
Samhällsnytta 

Ej inverkan 

Samhället  
+ 

B Varumärkesbyggande, 
Samhällsnytta 

Varumärkesstärkande, 
Kontaktnät 

Positiv, 
Image efter mål 

PR C Marknadsföring, 
Samhällsnytta, Stöd 

Samhällsnytta, Stöd Positiv, Gott rykte 

 E Samhällsnytta, 
Ge tillbaka, 

Marknadsföring 

Nätverk, samarbete, 
Bättre samhälle, 

Livskvalitet 

Positiv, Gott rykte 

 

Sammanfattning av 

nyckelord 

Samhällsnytta, 
Marknadsföring, 

Samarbete 

Bättre samhälle, 
Varumärkesbyggande, 

Positiv 
 

 

Tabell 2. Sammanställning av empiri. Källa: Egen 
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5. Analys 
 

 

I detta kapitel granskas och analyseras det empiriska materialet och ställs mot den presenterade 

teorin. Vår teoretiska modell Figur 1 ställs mot den empiriska tabellen Tabell 2 för att sedan kunna 

diskuteras. Analysen presenteras utifrån teman från de tre forskningsfrågorna. 

 

  

 

5.1 Motiv till sponsring  
 

I denna analys har vi funnit att företagen har olika motiv till att arbeta med sponsring, vissa gör det 

ur ett filantropiskt motiv för sponsring och samhällsnytta, andra gör det för PR som motiv för 

sponsring och egennytta eller för filantropi och PR som motiv för sponsring.  

 

5.1.1 Filantropi som motiv för sponsring och samhällsnytta  
 

Enligt Skarmeas & Leonidou (2013) och Khojastepour & Johns (2014) handlar CSR om företagens 

sociala ansvar, hur det bidrar till ett hållbart samhälle och välbefinnande hos samhällsgrupper. 

Företagens arbete med CSR syftar till att förbättra människors välfärd (Windsor, 2013). Carroll 

(1999) nämner CSR som fyra dimensioner, där en av dessa dimensioner är filantropi. Filantropi är 

frivilligt och handlar om att företag ger tillbaka till samhället i form av donationer eller sponsring.  

 

 

Tre av de intervjuade företagen motiverar arbetet med sponsring för att de enbart vill skapa 

samhällsnytta. D1 och F1 talar om att deras arbete med sponsring bygger på att kunna bidra till 

samhället, att skapa samhällsnytta är det som driver företagen till ett sponsorarbete. I är också inne på 

samma linje som D och F och menar att sponsring är ett bra och viktigt sätt att kunna bidra till 

samhället. I1 säger att företaget jobbar aktivt med sponsring och att de vill att deras sponsringsbidrag 

skall komma till nytta för föreningen/klubben/organisationen. Motivet till att dessa företag engagerar 

sig i sponsring faller inom ramen för den filantropiska dimensionen som Carrol (1999) talar om. 

Carrol menar att företag som arbetar med filantropi ska sponsra eller donera för att bidra till samhället 

på frivillig basis och därmed också ta ansvar utöver vad som regleras i lag och ekonomiskt. Polonsky 

och Speed (2001) menar att ett filantropiskt arbete skall genomföras utan att ha förväntningar tillbaka 

i form av någon vinst för företaget. Vi har kunnat se att företag D, F och I skiljer sig från de övriga 



 

 29 

företagen då dessa tre inte anser sig ha några förväntningar på egen vinning utan enbart ser till 

samhällets bästa.  

 

5.1.2 PR som motiv för sponsring och egennytta 

 

Sponsring har blivit något som alltmer används som PR och vid marknadsföring av företag då 

företagen vill synas och visa upp att de arbetar etiskt i relation till samhället (Tsui-Hsu Tsai et al., 

2014).  

 

Tsui-Hsu Tsai et al. (2014) menar att filantropiskt arbete kan användas i marknadsföring och att den 

reklam som skapas genom arbete kan kopplas till specifika områden eller frågor och kan ses som ett 

strategiskt verktyg för PR. J1 talar om sitt arbete med sponsring och hur de strategiskt väljer vilka 

organisationer som de stödjer och hur det kan leda till att de får specifika PR-fördelar. Företaget 

använder sponsring som ett strategiskt verktyg inom marknadsföring vilket bekräftar Tsui-Hsu Tsai et 

al. (2014) resonemang kring filantropiskt arbete som strategiskt verktyg för PR.  

 

Vi ser att G1, H1 och J1 talar positivt om att använda sponsring som en del av sin marknadsföring. 

Det företagen inte nämner med att använda sponsring som marknadsföring är att arbetet med 

sponsring som PR är riskabelt vilket ett flertal författare skriver om. Elving (2013) talar om en 

misstänksamhet och skepsis som kan uppstå hos konsumenter mot företagens verkliga motiv bakom 

ett arbete med sponsring. Pomering och Johnson (2009) talar om samma risker och menar att de kan 

minimeras genom att arbetet med PR har en struktur. Vi ser att företag G och H ligger i riskzonen för 

att hamna i en misstro för konsumenterna. De arbetar inte aktivt och medvetet med vilka de väljer att 

sponsra och hur de marknadsför detta. När vi frågade hur dessa företag väljer ut sponsorstagare fick vi 

reda på att de enbart väljer att sponsra föreningar där de kan få en bra publicitet. Företag J däremot 

har också PR som en motivation med sponsring men menar att de minskar risken för skepsis och 

misstro genom att strategiskt välja vilka de skall sponsra för att nå specifika PR-fördelar. Trots att J 

väljer att arbeta strategiskt för att minska risken och därmed väljer ut sponsortagare med omsorg så 

kvarstår ändå en risk. Sheikh och Beise- Zee (2011) menar att de alltid finns en risk med att 

marknadsföra ett sponsorarbete vilket är något vi anser att G, H och J bör upplysas om. 

 

5.1.3 Filantropi och PR som motiv för sponsring 
 

Företag A, B, C och E arbetar inte med sponsring utifrån endast ett perspektiv utan de ser att 

sponsring är bra på så sätt att det ger dem möjlighet att bidra till samhällsnyttan samtidigt som 
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företaget också kan nå en egen vinning, de ser att de kan nå en vinning i form av marknadsföring 

och publicitet. C1 menar att alla företag på något sätt måste marknadsföra sig och få publicitet 

vilket i vanliga fall kostar företaget en del pengar, då är sponsringen bra eftersom pengar går till 

samhället och en befolkning som är i behov av stöd samtidigt som företaget också får en bra 

publicitet när de syns att dem stöder samhället. C1 bekräftar därmed Genest (2005) argumentation 

om sponsring som ett bra och kostnadseffektivt sätt att nå marknadsföring. Vi kan se att teorin talar 

om att företag arbetar med sponsring antingen för samhället eller för PR. Walliser (2013) och 

Becker-Olsen et al. (2006) talar om att sponsring sker antingen för samhället eller för PR. Vi har 

under intervjuerna funnit att fyra av tio företag arbetar med en kombination av dessa. Detta betyder 

att det är fler av de intervjuade företagen som arbetar med en kombination av dessa två perspektiv 

än vad det är företag som enbart arbetar med sponsring utifrån ett av perspektiven. 

 

5.1.4 Samarbete som motiv för sponsring 

 

Den filantropiska dimensionen handlar om att företag donerar eller sponsrar pengar för att bidra med 

en samhällsnytta, arbetet är frivilligt och något företagen väljer att göra utan att förvänta sig något 

utbyte tillbaka till företaget (Polonsky & Speed, 2001).  När vi har intervjuat företag om anledningen 

till att de arbetar med sponsring tar A1, H1 och I1 upp att organisationer förväntas ge något tillbaka 

vilket inte anses helt filantropiskt men där inte heller PR är motivet för arbetet med sponsring. De 

företagen anger som motiv för sponsring är samarbete, att företagen donerar pengar till 

föreningar/organisationer/klubbar och har förväntningar på att de gör något gott för samhället för 

sponsrade pengar. 

 

5.2 Nytta med sponsring 
 

I våra intervjuer med de tio företagen har det framgått att det finns områden som de framhåller när de 

pratar om nyttan med sponsring. Vi har kunnat dela in företagen i dessa tre kategorier, det vill säga 

sponsring för att uppnå samhällsnytta, sponsring för att nå publicitet eller sponsring för att uppnå en 

kombination av dessa två. 

 

5.2.1 Sponsring för ett bättre samhälle 

 

Sju av de tio företag vi intervjuat anser att nyttan med sponsring är att få ett bättre samhälle. De talar 

om att sponsringen ger en bättre ekonomi till föreningar/organisationer/klubbar vilket leder till att fler 

kan få möjlighet att utöva sina intressen. Att fler och då framförallt barn och ungdomar kan få chans 
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att utöva sina intressen ger dem en bättre fritid och minskat utanförskap. D1 talar om att arbetet med 

sponsring bidrar till samhällsnytta på så vis att det ger möjlighet för fler och framförallt ungdomar att 

vara en del av samhället. Detta leder i sin tur till en minskad skadegörelse och missnöje och staden 

mår då också bättre menar I1. F1 bekräftar också att ett arbete med sponsring kan leda till en 

utveckling av den ort sponsringen är riktad mot. Walliser (2003) ser samhällsnyttan som en viktig 

fördel till att arbeta med sponsring vilket på så sätt bekräftar de intervjuade företagen.  

 

Porter och Kramer (2002) menar att företag ofta delar ut ”skvättar” med pengar till organisationer och 

klubbar, för att sedan hoppas på att det skall generera gott. Flera av de intervjuade företagen menar att 

de förut har delat ut pengar till föreningar/organisationer/klubbar utan att veta vad vilken nytta 

pengarna bidrog till. Därför har de idag krav på sponsorstagarna att se en uppföljning eller att de får 

vara delaktiga i sponsorarbetet och få vetskap om vad pengarna bidrar till för samhällsnytta. 

 

Företag D, F och I menar att det är viktigt för dem att konsumenterna uppfattar deras arbete med 

sponsring som ärligt och trovärdigt, att det framgår tydligt att huvudnyttan med sponsring för 

företagen är att kunna hjälpa och stötta samhället. För att uppnå denna trovärdighet väljer företagen 

att sponsra föreningar/organisationer/klubbar som delar visioner med företaget och som bidrar till 

samhället på ett sätt som företagen vill förknippas till. Genom att arbeta med sponsring utifrån delade 

visioner så tror de på en ökad trovärdighet. De arbetar med sponsring utifrån delade visioner istället 

för att arbetet skall utgå från deras kärnverksamhet vilket talar emot vad Prasad och Holzinger (2013) 

säger om sponsring kopplat till kärnverksamheten för att nå minskad skepsis och trovärdighet. Även 

Porter och Kramer (2002) menar att företag bör arbeta mer med sponsring kopplat till 

kärnverksamheten för att kunna ta del av fördelar och för att nå en god effekt av arbetet med 

sponsring. Företag C, D, och E har emellertid en något annan syn på sin sponsring och skiljer sig på 

det viset från Porter och Kramers (2002) och Prasad och Holzingers (2013) perspektiv enligt ovan. 

Företagen i studien arbetar aktivt med att välja rätt sponsortagare och menar att det viktiga för dem är 

att sponsorarbetet är en del av delade visioner och värdegrunder mellan 

föreningen/organisationen/klubben och företaget. Det innebär att sponsring från företagens perspektiv 

är en del av deras strategi för att skapa nytta i samhället. 

 

Sheikh och Beise- Zee (2011) menar att det finns en risk med att marknadsföra ett filantropiskt arbete 

då motivet kan misstolkas av konsumenterna och uppfattas oärligt, något som företag I är väl 

medvetna om. I1 talar om att de vill få en uppfattning från konsumenten att deras arbete med 

sponsring som filantropi är ärligt och därav använder de inte någon form av marknadsföring för detta 

arbete. De väljer aktivt bort skyltar och reklam och hoppas istället på att få ett gott rykte som sprids 
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via personer som kommit i kontakt med företagets sponsorarbete. Men att hänvisa till företagets 

arbete med filantropi och sponsring kan ge upphov till ett starkt varumärke och en god image menar 

Porter och Kramer (2002) något som vi anser att I kan gå miste om. 

 

5.2.2 Sponsring för publicitet 

 

Moital et al. (2012) hävdar att de vanligaste orsakerna till sponsring är att stärka varumärket och 

företagets image. Vidare talar också Gwinner och Bennett (2008) om önskemål om ökad 

varumärkeskännedom hos kunderna som en fördel med ett arbete av sponsring, de tar också upp 

fördelar i form av ökad konkurrenskraft och en positiv attityd från konsumenternas sida gentemot 

företag. G1, H1 och J1 tar upp vikten av att synas i offentliga, positiva sammanhang och anser att det 

är viktigt att synas för att påverka konsumenters attityder till företagen till att bli mer positiva vilket 

kan leda till en förbättrad varumärkeskännedom, konkurrensfördelar och lojala kunder. G1 nämner att 

de vill få en bra publicitet genom att synas i positiva sammanhang. Publicitet menar de kan leda till 

konkurrensfördelar då god publicitet kan locka nya och befintliga kunder till företaget. Genest (2005) 

bekräftar att konkurrensfördelar är något som kan erhållas av ett filantropiskt arbete så som sponsring 

och menar att detta kan vara det mest kostnadseffektiva sättet att nå konkurrensfördelar. 

 

För att företag skall kunna ta del av de fördelar ett arbete med sponsring kan ge krävs det av företag 

att de är transparenta och redovisar det arbete som görs inom sponsring, så konsumenter och övriga 

intressenter blir medvetna om arbetet (Frankental, 2001). Vi ser att sju av de tio företag vi intervjuat 

arbetar med att kommunicera arbetet med sponsring och att de väljer att vara öppna med det 

sponsorarbete de gör för att nå en bra publicitet och marknadsföring.  

 

Elving (2013) talar om risker som finns för företag då de visar upp och är transparenta i arbetet av 

sponsring och att det kan leda till misstro och misstänksamhet hos allmänheten i relation till motiven 

bakom aktiviteterna. Konsumenter kan uppfatta att företag väljer att arbeta med sponsring för att få 

egenvinning och inte har som syfte att bidra till samhället då de använder sponsring som PR (Elving 

2013). Prasad och Holzinger (2013) tar upp risker med sponsring och menar att de kan undvikas 

genom att sponsorarbetet kopplas till företagets verksamhet. Vi har kunnat se att företagen som 

arbetar med sponsring som PR väljer att sponsra föreningar/organisation/klubbar som inte direkt är 

kopplat till företagets verksamhet. Det vi har kunnat se är att företagen väljer sponsring för att 

påverka konsumenter. Vill företag nå varumärkeskännedom riktar de sig mot klubbar med en stor 

publik så varumärket får publicitet för många på ett kostnadseffektivt sätt. 
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5.2.3 Sponsring för ett bättre samhälle och publicitet 
 

Inom forskningen anges ofta nyttan som antingen bidra till samhällsnyttan eller att den ger bidrag 

till värden genom marknadsföringen. Walliser (2003) menar att företagen sponsrar för att antingen 

göra gott för samhället eller för att nå marknadsföring. Vidare tar Becker-Olsen et al. (2006) upp att 

företag arbetar med sponsring ur två perspektiv, antingen för samhällsnyttan eller för egennyttan. 

Det vi har kunnat notera är att flera företag (A, B, C, E) anser att de arbetar med sponsring för att nå 

en kombination av att vara goda samhällsmedborgare och för att få reklam och god publicitet. 

Majoriteten av de företag som arbetar efter dessa två kriterier anger samhällsnyttan som det 

viktigaste motivet men att marknadsföringsfördelar samtidigt är något som motiverar dem till 

sponsorarbetet det vill säga att de vill få något tillbaka själva av de medel som betalas ut. Att 

kombinera samhällsnytta och egennyttan i reklam kan ge företaget fördelar inom image och rykte 

samt lojala kunder och konkurrensfördelar anser företagen. 
 

5.2.4 Sponsring kopplat till samarbete 

 

Företagen som arbetar med sponsring för att få ut ett samarbete anser att det finns olika fördelar. A1 

och H1 talar om att få positiva associationer som leder till konkurrensfördelar och lojala kunder, 

samarbetet kan också enligt A1 skapa ett brett nätverk där föreningen/organisationen/klubben och 

företaget kan ta del av varandras kontaktnät. I1 arbetar utifrån samarbetsavtal istället för sponsoravtal 

där de kräver att föreningen/klubben/organisationen skall arbeta med en utveckling för barn och 

ungdomar för företagets sponsrade pengar. I menar att samarbetet gör att företaget och sponsortagaren 

gemensamt kan bidra till en bättre samhällsnytta. 

 

5.3 Sponsringens inverkan på image och rykte 

 

Nio av de tio företag vi intervjuat menar att de får en positiv inverkan på image och rykte via 

sponsorarbetet. Grimmer och Bingham (2013) bekräftar att ett arbete med hållbarhet och CSR som 

varumärkesimage kan ge betydande fördelar om det kommuniceras på ett lämpligt sätt mot 

konsumenterna, sponsring kan anses vara ett lämpligt kommunikationsmedel att påverka konsumenter 

och övriga i samhället. För att ett arbete med sponsring skall kunna ge företagen fördelar bör arbetet 

visas upp och marknadsföras vilket innebär en risk då en misstro mot motiven kan uppstå.  

 
Ett arbete med sponsring kan leda till konkreta fördelar för ett företag som befinner sig i en 

konkurrensutsatt marknad så som kundlojalitet, differentiering och nöjdhet hos de anställda som 

långsiktigt bidrar till att etablera ett gott rykte (Skarmeas & Leonidou, 2013). Yoon et al. (2006) 
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menar att konsumenter tar företagens arbete med hållbarhet i beaktande i köpprocessen och är villiga 

att betala mer för produkter och tjänster som kommer från ett ansvarstagande företag. Det har visat sig 

att konsumenter väljer företag som arbetar för ett bättre samhälle framför företag som inte gör det 

(Elving, 2013). Det vi har kunnat se att företagen anser fördelaktigt när det gäller sponsring är att 

förbättra image och rykte vilket ger dem fördelar på en konkurrerande marknad. G1 och H1 menar att 

kunder ser företagen som ansvarstagande när de engagerar sig i sponsorarbetet och kan få fördelar i 

att få ett långsiktigt gott rykte i förhållande till övriga företag på den befintliga marknaden och att de 

därför kan utöka sin konkurrenskraft. De menar att kunderna väljer att handla från just dem tack vare 

den ansvarstagande bilden de fått, det vill säga imagen, genom sponsringen och den image det 

förmedlat.  

 

Det vi kan se när vi intervjuat företag G, H och J är att de inte arbetar medvetet för att minska den risk 

som finns med att arbeta med sponsring ur PR-syfte och endast talar om positiva effekter med arbetet 

samt att de inte arbetar aktivt och strukturerat med att välja sponsorstagare för att uppnå trovärdighet 

hos konsumenterna. De uppfattar att konsumenterna ser dem som ansvarstagande och tror att 

sponsorarbetet ger dem konkurrensfördelar och endast en positiv inverkan på image och rykte. Vi 

tolkar detta som att företagen trots att de inte arbetar aktivt för att minska risker har lyckats med val 

av sponsorstagare men att de befinner sig inom risken för fallgroparna med sponsring som PR då de 

inte arbetar utefter en tydlig struktur för hur de bör välja sponsorstagare. Om företagen inte är tydliga 

med vilka de sponsrar och vad de vill förmedla genom sponsorarbetet till konsumenterna kan en 

misstro mot de verkliga motiven uppstå. Vi anser att dessa företag endast arbetar med sponsring för 

egen vinning och anser att detta framkommer i deras arbete.  

  

B1, G1, I1 och J1 talar om att utgå från ett strategiskt arbete med sponsring och att de noga väljer 

vilka och hur de ska sponsra för att nå en önskad uppfattning hos konsumenterna och övriga 

intressenter. Genom ett strategiskt val av sponsorstagare kan företagen rikta information mot de 

områden som de vill lyfta fram och mot en önskad image och rykte. Detta är i linje med vad Porter 

och Kramer (2002) nämner, de talar om en önskad ökning av ett strategiskt arbete med sponsring för 

att få god effekt.  J1 menar, emellertid, att storleken på företaget kan göra att de uppfattas som ”för 

stora” för de lokala kunderna. Genom att synas lokalt via sponsringen och i nära relation till kunderna 

når de en mer personlig image som informerar kunderna om att de finns för alla kunder stora som 

små. Gwinner & Bennett (2008) tar också upp vikten av att passformen mellan de som sponsrar och 

de som blir sponsrade är rätt då den påverkar hur sponsorn uppfattas. Vi ser att några företag gör 

medvetna val av sponsorstagare och anpassar sig till målgruppen när de tar beslut om sponsring. 

Under intervjuerna så talar de om att de väljer att sponsra mindre lokala 
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föreningar/organisationer/klubbar om målet är att uppnå en personlig lokal image, eller att de väljer 

att sponsra något som ligger i tiden för att av konsumenterna uppfattas aktiva och aktuella. 

 

Det vi också har funnit är att några företag inte anpassar arbetet med sponsring och val av 

sponsorstagare utefter hur de vill att företaget skall uppfattas och eller vilken image de önskar att 

uppnå. Dessa företag tror istället på att sponsra för att nå en stor publicitet där det enda aktiva valet 

som görs är att välja föreningar/organisationer/klubbar som kan bidra med hög publicitet och där de 

kan relateras till något positivt så som sport. Problematiken med att inte har en klar strategi för vilka 

som bör bli sponsorstagare är att effekten kan bli minskad. Vi anser att dessa företag bör arbeta mer 

strategiskt med val av sponsorstagare, gör de ett mer medvetet val kan de på ett effektivt sätt nå ut till 

rätt målgrupp. När företagen blir medvetna om vilken målgrupp som tar del av deras arbete med 

sponsring kan de också utforma meddelanden i sponsorarbetet som hjälper företagen att nå en önskad 

image och ett önskat rykte. Daellenbach et al. (2006) bekräftar också att ett företag som saknar 

engagemang, tillit och gemensamma mål med sponsorstagaren kan hamna inom risken för minskad 

effektivitet. 

 

Tsiotsou & Alexandris (2009) menar att det finns olika kommunikationsstrategier som företag kan 

arbeta med till exempel reklam inomhus, utomhus, på kläder, hemsidor med mera för att öka 

medvetenheten om och att förstärka en önskad image. Vi kan se att alla företag vi intervjuat har 

enskilda och unika strategier för kommunikationen av sponsorarbetet. G väljer aktivt hur dess 

logotype placeras för att nå bra publicitet som leder till den image och rykte de önskar. Om de 

sponsrar en klubb med en hög publiksiffra vill de ha en skylt inne i arenan för att uppnå maximal 

publicitet. Är det istället en klubb med en låg publiksiffra men med många medlemmar vill de ha 

logotypen på medlemmarnas klubboverall. De väljer utifrån olika strategier för att kommunicera 

arbetet med sponsring då de uppfattar att hög publicitet visar fler människor att de arbetar för ett 

bättre samhälle som leder till god image då företaget anser att konsumenterna uppfattar dem som 

ansvarstagande. I1 talar istället om en strategi där de inte vill visa upp logotypen på någon 

reklamskylt eller på kläder. De anser att ett gott rykte sprids via människor som varit i kontakt med 

deras sponsring. Om det talas gott om företaget människor emellan uppfattar I1 att företaget får ut 

maximalt av sponsorarbetet och den önskade imagen och på sikt ett rykte som uppfattas som ärligt.  
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6. Resultat 
 

 
Detta kapitel besvarar uppsatsens och forskningsfrågor med utgångspunkt från teori, empiri och 

våra tolkningar. Uppsatsens bidrag presenteras samt förslag på vidare forskning ges.  
 

 

6.1 Slutsats 

 

CSR, företagens sociala ansvar och arbetet med ett hållbart samhälle är något som idag växer (Kim 

et al., 2014). Intressenter har förväntningar på företag och där med ökar företagens intresse för 

arbetet med CSR och för att möta intressenternas förväntningar (Podnar & Golob, 2007). Vi har 

under intervjuerna fått bekräftat och kan styrka teorin att företagen har ett intresse för CSR och 

social hållbarhet, några av de intervjuade företagen har samhällsansvaret som huvudnyttan med 

arbetet med sponsring. Walliser (2003) och Becker-Olsen et al. (2006) talar om att det finns två 

perspektiv till ett arbete med sponsring, det ena är för samhällsnyttan och det andra är för PR-syfte.   

Vi har under våra intervjuer kunnat se att företagen arbetar utifrån dessa två perspektiv, men vi har 

också funnit ett tredje perspektiv, att företagen arbetar med sponsring för att nå en kombination av 

samhällsnytta och PR. Dessa fyra företag anser att en kombination av samhällsnytta och PR är bra 

då det kan generar något positivt till både sponsorstagaren och sponsorn.  

 

Enligt Skarmeas och Leonidou (2013) kan ett uppvisat sponsorarbete via marknadsföring leda till 

kundlojalitet, differentiering och ryktesfördelar. Det har visat sig att konsumenter väljer företag som 

arbetar hållbart framför företag som inte tar ställning till samhället (Elving, 2013). Vi ser att 

företagen också talar om liknande positiva effekter som är till fördel i en konkurrerande marknad, 

vissa menar att de ses som ansvarstagande och tror att kunder väljer dem på grund av 

samhällsansvaret. Det vi inte finner i teorin men som flera företag talar om är ett gillande till 

företaget och varumärket, de ses som vidsynta och goda mot samhället och orten de befinner sig på. 

Företagen tror att detta leder till ett långsiktigt gott rykte. Vidare tar teorin också upp riskerna med 

ett uppvisande av sponsorarbetet i marknadsföring vilket vi inte finner att de tre företag vi intervjuat 

med PR som huvudnytta för ett sponsorarbete har en medvetenhet om. Porter och Kramer (2002) 

talar om att företag delar ut pengar till föreningar/organisationer/klubbar för att få en publicitet och 

hoppas på att få något tillbaka, de menar också att företag bör utvecklas från detta och sätta upp 

strategier för att öka effekten. Vi anser att de tre företag som arbetar med sponsring för publicitet 

bör sätta upp strategier då vi anser att de genom ett mer välarbetat sponsorarbete bör kunna nå ökad 

kundlojalitet, differentiering och ryktesfördelar 
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I teorin skrivs det om för och nackdelar med att kombinera CSR och marknadsföring, nackdelar 

som kan uppkomma är skepsis och misstro från konsumenter, denna misstro bygger på att 

konsumenter är misstänksamma mot företags motiv. Öberseder et al. (2011) anser att denna skepsis 

och misstro kan undvikas genom ett sponsorarbete knutet till kärnverksamheten. Detta resonemang 

kan vi inte stärka genom vår empiriinsamling, de vi istället ser att vissa företag gör för att uppfattas 

som seriösa i sin kommunikation av sponsring är att de lägger vikt vid delade visioner. Företagen 

anser att det är av stor vikt att sponsortagaren har samma visioner och mål för samhället som 

företaget har. Dessa företag talar om att de vill arbeta gemensamt med en 

förening/organisation/klubb för att nå målet för ett bättre samhälle.  

 

Många företag säger att arbetet med sponsring har varit annorlunda förut, det har setts som en 

utdelning av pengar där företagen agerar som en pengapåse eller en bank där 

föreningar/organisationer/klubbar kan komma och hämta pengar. Då hade företagen inga specifika 

krav på vad pengarna skulle gå till eller vad företagen sedan fick tillbaka. Detta kan liknas vid det 

sponsringsarbete som Porter och Kramer (2002) talar om, där det handlar om att företagen donerar 

och sponsrar skvättar med pengar och hoppas på att de skall få något tillbaka. Under våra intervjuer 

har företagen talat om att de idag befinner sig i en utvecklingsfas där de går från att agera pengapåse 

till att ingå ett samarbete. Vissa har kommit längre än andra i denna fas, vissa har precis startat 

denna fas medan andra ligger långt fram i utvecklingen av detta och någon har slutat kalla det för 

sponsringsavtal utan ingår idag samarbetsavtal istället. Företagen talar om att de skänker pengar till 

föreningar/organisationer/klubbar och vill ha någon typ av motprestation. En motprestation kan vara 

en berättelse från någon som mottagit företagets sponsring där de kan visa vad pengarna har gått till 

och företaget kan stolt berätta vidare om sitt arbete. En annan motprestation kan vara att den 

sponsrade klubben bidrar till samhället genom nattvandring i det sponsrade företagets namn. Ett 

utbyte av kontaktnät kan också anses vara en anledning till ett samarbetsavtal. 

 

Företagen tror att via ett samarbetsavtal kan de nå en mer ärlig och trovärdig marknadsföring av 

arbetet med samhällsnyttan, något de menar relaterar till en bra image, ett långsiktigt gott rykte och 

positiva intressenter. 

 

6.2 Bidrag 
 

Studien har bidragit till ökad förståelse i hur företag arbetar med sponsring, att företagen väljer att 

arbeta med sponsring för att vara goda samhällsmedborgare, för att få reklam och god publicitet 
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eller för att nå en kombination av att vara goda samhällsmedborgare samtidigt som de får reklam 

och publicitet. Majoriteten av de intervjuade företagen anser att samhällsnyttan är ett viktigt 

kriterium till ett sponsorarbete, några utav dessa vill också nå marknadsföringsfördelar ur detta. 

Sedan har vi funnit att det också finns företag som använder ett arbete med sponsring som verktyg 

för god publicitet. 

 

Vi har funnit att företag väljer sponsorstagare som inte är direkt kopplat till företagets 

kärnverksamhet, några väljer utifrån delade visioner. Dessa företag tror att de via delade visioner 

med föreningen/organisation/klubben kan nå ett ärligt budskap till konsumenter och övriga 

intressenter med ett sponsorarbete. Detta bidrar till en inblick i hur företag resonerar kring valet av 

sponsorstagare och att delade visioner enligt vissa företag anses vara mer viktigt för att nå en ärlig 

känsla på sin sponsring än att kärnverksamheten skall vara sammankopplad med sponsortagaren. 

 

Det vi slutligen har funnit är att flera företag i dag befinner sig i en utvecklingsfas där största vikten 

av ett sponsoravtal bygger på samarbete, företagen förväntar att få något tillbaka från 

sponsorstagaren på så vis att sponsorstagaren gör något gott för samhället i företagets namn eller i 

form av ett utbyte av kontaktnät. Viket bidrar till hur företag kan nå en bättre förståelse av 

samarbetsavtal och hur man kan kombinera samhällsnytta med egennytta via sponsring. 

 

6.3 Förslag på vidare forskning 

 

Då vi i vår undersökning av företagens arbete med sponsring har funnit att företagen arbetar med 

sponsring utifrån tre perspektiv där det tredje perspektivet som är en kombination av samhällsnytta 

och PR-nytta inte är känt inom tidigare teori rekommenderar vi vidare forskning av detta. Vi anser 

att det vore intressant att studera hur företag arbetar med en kombination av dessa för att nå ett 

effektivt arbete och en trovärdighet i kommunikationen av sponsorarbetet.  

 

Vi har också funnit att ett flertal företag befinner sig i en utvecklingsfas där de går från att skriva 

sponsoravtal till att skriva samarbetsavtal. Företagen tror att samarbetsavtalen skall vara mer 

effektiva och bidra mer till samhället än de tidigare sponsoravtalen och skapa ett värde av ärlighet i 

arbetet. Detta vore intressant för vidare forskning att studera om samarbetsavtal är mer effektiva än 

sponsoravtal, om företagens arbete med ett hållbart samhälle anses mer ärligt med samarbetsavtal 

än med sponsoravtal.  
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8. Bilagor 
Frågeguide 

 

Syfte 

Vi vill få ökad förståelse för vilken inverkan sponsring har på företagets image o rykte 

 

Vem är du och vad är din roll i företaget?  

Varför jobbar företag med sponsring och i relation till vilka? 

Berätta varför ert företag jobbar med sponsring? 

Hur väljs de klubbar/föreningar/organisationer som blir sponsrade? 

Vilka speciella kriterier skall uppfyllas för att ni skall bli sponsorer? 

Vilka speciella kriterier ska den sponsrade organisationen uppfylla? 

  

Vilken nytta ser företag att man kan få ut av sponsring? 

Vilken nytta ser ni att sponsring ger er som företag? 

Vilken nytta ser ni att er sponsring ger till samhället? 

Vad anser ni är huvudnyttan med sponsring? 

Ser ni på sponsring som välgörenhet? 

 

Vilken inverkan har sponsring på företagets image och rykte? 

På vilket sätt ser ni att sponsringen ger företaget fördelar? 

Hur tror ni att ert anseende påverkas av er sponsring? 

Vilka olika fördelar ser ni beroende på vilka ni sponsrar? 

 

Avtal? 

 

Övriga kommentarer? 
 


