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Sammandrag 

Sponsring är ett verktyg för marknadsföring och kommunikation. Som företeelse har 

sponsringens utveckling dokumenterats och forskats kring. Vad som emellertid inte är lika 

utforskat, är vad relationen mellan en svensk fotbollsklubb och dess sponsrande 

organisationer har för betydelse. Syftet med studien var således att titta närmare på dessa 

relationer och undersöka hur relationerna uppfattas och upprätthålls, ur båda parternas 

perspektiv. Detta gjordes genom en kvalitativ ansats där fotbollsklubben Örebro SK 

tillsammans med några av dess sponsorer undersöktes. Resultatet av studien pekar på att 

relationerna uppfattas viktigare av fotbollsklubben som också är mer närvarande i samarbetet 

med de sponsrande organisationerna. Engagemang som enligt den tidigare forskningen 

framstod som den viktigaste komponenten till en god relation, visade sig i det här fallet inte 

spela lika stor roll i ett icke vinstdrivande företag. 

 
 
Nyckelord : relationer, sponsring, Örebro, engagemang, exponering, associering 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1 Introduktion 1 
1.1 Syfte 2 
1.2 Forskningsfrågor 2 

2 Teoretiskt ramverk 4 
2.1 Definition av sponsring 4 
2.2 Motiv till sponsring 5 

2.2.1 Modifierade A-ERIK-Modellen 5 
2.3 Relationer 7 

2.3.1 Upprätthållandet av en sponsorsrelation 8 
2.4 Teoretisk operationalisering 9 

3 Metod 10 
3.1 Datainsamling 10 
3.2 Urval 11 
3.3 Metodologisk operationalisering 12 
3.4 Kritik 13 
3.5 Bearbetning av empiri 13 

4 Empiri 15 
4.1 De intervjuade organisationerna 15 
4.2 Varför förekommer sponsring? 16 
4.3 Uppfattandet av relationen 17 
4.4 Upprätthållandet av relationen 19 
4.5 Problem och utmaningar 21 

5 Analys 24 
5.1 Motiven till sponsring 24 
5.2 Relationer 25 

6 Slutsats 28 
6.1 Sammanfattning 28 
6.2 Förslag på vidare forskning 29 

Referenslista 30 

Bilaga 1 - Frågeformulär till Epiroc och Örebro Kommun 34 

Bilaga 2 - Frågeformulär Örebro SK 36 
 

  

 
 
 
 
 



 

1 Introduktion 

Fotbollen har under de senaste årtionden tagit stora ekonomiska kliv. De stora evenemangen 

lockar miljontals tittare och biljettpriserna har skjutit i höjden. Det beror bland annat på 

sponsringen till fotbollsklubbar, som har ökat med 75% världen över sedan 2005 (O’Reilly & 

Horning, 2013). Begreppet sponsring kan förklaras på olika sätt. Cornwell (2008) menar att 

sponsring har gått från att tidigare vara mer likt välgörenhet till att numera handla om 

avkastning i olika former. Det är således ett professionellt samarbete mellan två 

organisationer vilket gör att det handlar om en business-to-business relation. Detta styrks av 

Jiffer och Roos (1999) som förklarar att ren välgörenhet blir allt ovanligare i takt med att 

kraven på motprestation ökar. Det handlar om en transaktion där klubbarna är säljare av olika 

varor och tjänster som sedan organisationer köper. En motprestation kan exempelvis vara en 

exponeringsplats i samband med något av idrottsklubbens event eller inbjudningar till 

middagar där de sponsrande organisationerna har möjlighet att träffa andra organisationer och 

bredda sitt nätverk. Det är en svår uppgift för klubbarna att visa vad de erbjuder för 

motprestation till sponsorerna, då det enligt Farelly, Quester och Burton (2006) är 

problematiskt att mäta effekterna av denna motprestation. 

  

Även fotbollen i Sverige har tagit ett kliv framåt. Emellertid ligger den fortfarande steget 

bakom de större europeiska fotbollsnationerna. Det gäller inte bara prestationsmässigt utan 

också pengamässigt. Enligt Vogel (2015) finns det ett samband mellan de två som blir allt 

mer distinkt. Detta leder till att idrottsföreningar väljer att bolagisera sig, efter att det år 1999 

blev lagligt att bedriva verksamhet i en alternativ associationsform kallad idrottsaktiebolag. 

Roos och Algotsson (1996) instämmer med detta i sin bok där författarna skriver att 

idrottsklubbar har gått från att vara självfinansierade till att ta emot stora delar av kapital 

utifrån. Ett exempel på en idrottsförening som har bolagiserats är Örebro SK (hädanefter 

benämnt ÖSK). Det är en av Sveriges största fotbollsklubbar med 49 säsonger i högsta serien 

(Lindahl, 2017). Tillväxttakten för den ekonomiska situationen i de större europeiska 

klubbarna är högre än i Sverige, vilket leder till att de redan stora ligorna blir större och 

skillnaderna är mer påtagliga än tidigare. För att kunna konkurrera, både ekonomiskt och 
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prestationsmässigt, med dessa ligor behöver de svenska klubbarna en ökad omsättning. Det är 

således inte nödvändigtvis talangen i laget som avgör vilka som är bäst, utan i mångt och 

mycket är det pengar som styr verksamhetens utveckling och dess framgångar. Sponsring är 

ett eget kapital som står lite vid sidan av de sportsliga intäkterna och då sponsorintäkter utgör 

en stor del av en idrottsklubbs kapital avser undersökningen att titta närmare på detta, med 

fokus på relationernas betydelse och påverkan. 

 

Relationen mellan sponsorer och klubbar skiljer sig åt från fall till fall. Stjernlöf (2010) 

förklarar att klubbarna ofta har en nära relation med de viktigare sponsorerna. Hon menar att 

för att uppnå ett lyckat sponsorskap så krävs det att organisationerna går från att bara betala 

in pengar för att exempelvis få sin logotyp exponerade, till att mer aktivt engagera sig i 

varandras organisationer och byta sponsorskapet mot ett partnerskap. Vidare påpekar hon 

vikten av att tillsammans utveckla varandras varumärken snarare än att bara tänka på sin egen 

vinning. Detta går hand i hand med Chadwicks (2002) artikel som lyfter fram engagemang, 

från båda parter, som det viktigaste karaktärsdraget när det kommer till business-to-business 

relationer.  

 

Då sponsringen ständigt utvecklas och numera ses som ett verktyg för de sponsrande 

organisationerna att öka sin avkastning leder det till att området är intressant att undersöka. 

Den existerande forskningen inom området fokuserar främst på motiven till sponsring samt 

resultatet av sponsring, medan relationen mellan idrottsklubbar och sponsorer inte utforskat i 

samma utsträckning. Studier som undersöker detta i Sverige är ännu färre. Sponsringen i 

Sverige följer den globala ekonomiska utvecklingen, men inte i samma takt (Demirel & 

Erdogmus 2014). Detta torde leda till att sponsorsrelationen ser olika ut i de svenska 

klubbarna jämfört med de stora europeiska klubbarna.  

1.1 Syfte 

Med utgångspunkt i den existerande forskningen kring relationen mellan idrottsklubbar och 

deras sponsorer, är syftet med uppsatsen att undersöka hur dessa relationer kan se ut i 

Sverige. För att få en förståelse för varför relationerna har uppkommit undersöks även 
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motiven till sponsring. Syftet är att studera detta både ur en fotbollsklubbs och några av dess 

sponsorers perspektiv.  

1.2 Forskningsfrågor 

Hur uppfattas relationen mellan en fotbollsklubb och en sponsrande organisation? 

Hur upprätthålls relationen mellan en fotbollsklubb och en sponsrande organisation? 

Hur påverkar relationen det dagliga arbetet för en fotbollsklubb och en sponsrande 

organisation? 
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2 Teoretiskt ramverk  

Följande kapitel presenterar relevanta begrepp, teorier och tidigare forskning kopplade till 

sponsring och relationer som senare används för att analysera den empiriska datan. Först 

definieras sponsring, följt av tidigare forskning om relationer. Därefter presenteras motiven 

till sponsring och riskerna det medför. Till sist sammanfattas kapitlet i den teoretiska 

operationaliseringen. 

2.1 Definition av sponsring 

Sponsring som företeelse är väl utforskat. Det har tidigare uppfattats som en typ av 

välgörenhet men nu menar Roos och Algotsson (1996) att organisationer som sponsrar har 

krav på en motprestation. Vanligtvis är det exponering av organisationens logga på en 

anläggning, kläder eller i ett programblad. Det finns ingen tydlig definition av sponsring, utan 

begreppet tolkas på olika sätt. Per Hagstedt (1983) menar att:  

 

Sponsring kan ses som den sammanfattande termen för det samarbete som förekommer 

mellan näringslivet och och idrotten, av kommersiella och/eller sociala skäl, exklusive ideellt 

arbete och välgörenhet. Som en del i detta utbyte mellan företag och idrotten ingår reklam 

som en viktig komponent .  
 

Sponsring är dock inte isolerat för idrottsevenemang eller klubbar. Något som Hagstedt 

(1983) nämner genom att tillägga att det är när:  

 

Någon bidrar med resurser av något slag till något eller någon och erhåller (eller 

åtminstone förväntar sig) något i utbyte . 
 

 En annan vanligt förekommande definition är formulerad av Victor Head (1981): 

  

Sponsring är en affärsmässig överenskommelse, till ömsesidig nytta för sponsorn och den 

sponsrade, med syfte att uppnå väl definierade mål .  
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Något som framkommer av både Hagstedt (1983) och Head (1981) är att det förekommer ett 

utbyte där ena parten agerar säljare och den andra köpare. Istället för välgörenhet handlar det 

alltså om ett avtal där båda tjänar på transaktionen. 

2.2 Motiv till sponsring 

Marknadsföring genom sponsring kan förklaras och beskrivas genom en modell som kallas 

för A-ERIK-modellen (Jiffer & Roos, 1994). Akronymen A-ERIK står för Associering, 

Exponering, Relationer och Integrerad Kommunikation. Tidigare skedde exponeringen 

enbart på arenan, kläderna eller reklambladet (Roos & Algotsson, 1996), men idag är 

exponeringen mer omfattande med reklamfilmer och kortare klipp i sociala medier (Demir & 

Söderman, 2015). Relationerna som lyfts fram i modellen är inte bara dem mellan klubbar 

och sponsorer (Roos & Algotsson, 1996), utan det handlar om möjligheterna att bygga 

relationer mellan de sponsrande organisationerna sinsemellan. Evenemang som anordnas av 

klubbarna för de större sponsorerna är idag en viktig del för att näringslivet ska kunna bygga 

upp förmånliga nätverk (Ryan & Fahy, 2012). Möjligheten att få delta i olika 

VIP-sammanhang är något som uppskattas av företagsledare, då det ger upphov till att 

utvidga sitt nätverk (Roos & Algotsson, 1996). Kommunikationen skedde tidigare i de 

traditionella medierna som TV, radio och tidning. Idag sker den även på arenorna och på 

internet. Klubbarna kan själva gå ut med pressmeddelanden och exponera sponsorer i sina 

kanaler direkt till supportrar och allmänheten. Vissa sponsoravtal innebär även att 

organisationer köper sig rätten att använda klubbens namn och emblem i sina egna 

reklamkampanjer (Morgan et al, 2014). Detta är ett bevis för att det handlar om en metod och 

inte ett media, då arbetet sker mot en önskad effekt av sponsringen (Roos & Algotsson 1996).  

2.2.1 Modifierade A-ERIK-Modellen 

Motivet till varför organisationer sponsrar klubbar identifieras med hjälp av en modifierad 

version av den befintliga A-ERIK (Jiffer & Roos, 1994). Modellen, som beskriver 

anledningar till varför organisationer väljer att sponsra, är modifierad genom att mer vikt har 

lagts på variablerna associering  och exponering . Detta för att resultatet av utbytet mellan 

 
 
 
 

5 



 

klubb och organisation lättare går att identifiera för organisationerna genom dessa variabler 

(Roos & Algotsson, 1996).  

 

Associering  eller associationsmarknadsföring är ett sätt att benämna sponsring. Genom att 

sponsra ett evenemang eller en klubb blir organisationer synonymt med klubben. Beroende 

på hur länge till exempel en fotbollsklubb blivit sponsrad av en organisation, desto mer 

synonyma blir de två (Grönkvist, 2000). Ett exempel på ett långt samarbete mellan en klubb 

och en organisation är det mellan AIK och Åbro. De skiljs åt efter 23 år, men associationen 

kommer finnas kvar under en längre tid (AIK Fotboll, 2017). Således väljer de sponsrande 

organisationerna att förknippas med klubben genom att ingå i ett sponsoravtal. Det kan vara 

både positivt och negativt beroende på vad som händer med klubben och hur det framstår i 

media (Demir & Söderman, 2015). När det går bra för klubben framstår den sponsrande 

organisationen i god dager. När klubben råkar ut för en kris eller skandal så faller en del av 

skuggan även på dess sponsorer. Det kan vara sportsliga misslyckanden eller skandaler vid 

sidan av idrotten. Jiffer och Roos (1994) menar att associering är den viktigaste variabeln då 

det leder till konkurrensfördelar för den sponsrande organisationen. 

  

Exponering  innebär att någonting associerat med den sponsrande organisationen visas upp i 

samband med evenemang. Det kan till exempel vara en logotyp eller text på klubbens 

matchtröjor. Enligt Roos och Algotsson (1996) är det vanligt att sponsorer lägger högst vikt 

på exponering då det är synligt att relationen existerar, jämfört med exempelvis associering 

som är mer abstrakt. Klubben är reklampelaren för sponsorerna och därför menar författarna 

att klubben borde ta ett större ansvar med att kommunicera ut den sponsrade organisationens 

reklam (Farrelly, 2010). Klubbarna anklagas för att ha en oföretagsam inställning till deras 

motprestation när sponsorernas pengar väl kommit. Detta, tillsammans med att sponsringen 

exempelvis har blivit för dyr eller att målen med exponeringen redan uppnåtts, kan leda till 

att relationerna blir sämre och avtalen avslutas. 

  

Relationer  är viktigt för den sponsrande organisationen då dem har möjlighet att använda 

evenemang som mötesplats. Organisationen kan genom dessa evenemang komma i kontakt 

med andra organisationen och på så sätt expandera sitt nätverk. Det är således vanligt att 
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organisationer sponsrar lokala klubbar för att hitta eventuella samarbetspartners. Denna typ 

av sponsring kallas också för Good Citizen  för att organisationen visar sitt stöd till staden de 

är verksam i (Grönkvist, 1999). 

  

Integrerad Kommunikation  innebär att organisationen i fråga utvecklar en central strategisk 

plan som används enhälligt i olika instanser där organisationen syns. Att förmedla sitt 

budskap genom sponsring gör det också svårare för den tilltänkta målgruppen att undvika 

budskapet, och de behöver inte heller ta ställning till det som erbjuds på samma sätt som vid 

exempelvis reklam på tv (Grönros och Algotsson, 1996).  

2.3 Relationer 

Tidigare forskning är begränsad vad gäller effekten av business-to-business relationer inom 

sponsring enligt Farrelly (2003). Vad som dock går att urskilja är ett skifte mot ett mer 

relationsbaserat förhållningssätt när sponsoravtal skrivs, snarare än bara en försäljning av 

varor och tjänster som det tidigare har varit (Chadwick, 2002). Sponsringens ökade betydelse, 

och därmed även komplexiteten, har lett till att business-to-business relationen mer liknar ett 

partnerskap med de större och mer involverade organisationerna (Urriolagoitia & Planellas, 

2007; Westberg, Stavros & Wilson, 2011). Med hjälp av Farrellys (2003) artikel och tidigare 

forskning kring vanliga affärsmässiga business-to-business relationer, kommer Chadwick 

(2002) fram till att engagemang var den viktigaste faktorn när det kommer till en lyckad 

relation. Engagemang är svårdefinierat men Morgan och Hunt (1994) förklarar engagemang 

som ett löfte om kontinuitet och att det krävs för att upprätthålla en relation. För att ett större 

sponsorskap ska bli lyckosamt behövs ett engagemang, långsiktigt tänk och betydelsefulla 

investeringar från både organisationen och klubbens sida (Cliffe & Motions, 2005; Cornwell 

et al., 2005).  Gustafsson, Johnson och Roos (2005) menar att finns det två olika typer av 

engagemang, det känslosamma engagemanget och det beräknade engagemanget. Detta styrks 

av Farrelly och Quester (2003) som, i enlighet med Gustafsson, Johnson och Roos (2005), 

förklarar det känslosamma engagemanget som ett utbyte av icke-materiella investeringar. Det 

kan exempelvis röra sig om tillförlitlighet, delade värderingar och ömsesidig påverkan. Det 

beräknade engagemanget är istället utbytet av materiella investering i form av exempelvis 

pengar. Relationen mellan den sponsrande organisationen och klubben leder inte alltid till ett 
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partnerskap utan kan hålla sig på ett enbart affärsmässigt plan, något som däremot blir mer 

och mer sällsynt när det kommer till de större kontrakten. En fördel med att bygga ett 

partnerskap är långsiktigheten och engagemanget. Om det uppstår friktion av någon 

anledning går det lättare att ta sig igenom det med en partner än med en sponsrande 

organisation som bara ser sponsrandet som en transaktion (Narayandas, 2005). 

2.3.1 Upprätthållandet av en sponsorsrelation 

Fahy, Farrelly och Quester (2004) menar att både sponsrande organisationer och klubbar 

måste engagera sig i varandras verksamheter för att uppnå en lyckad relation. Detta för att 

samskapa värde genom konkurrensfördelar gentemot konkurrenter. Det är viktigt för 

klubbarna att förstå vad sponsorerna har för mål med sin sponsring. Genom att upprätthålla 

en bra och fungerande kommunikation får klubbarna insikt i sponsorernas 

marknadsföringsstrategi och kan på så sätt erbjuda det sponsorerna efterfrågar. Det leder då 

till en mer lyckad och långsiktig relation.  

 

I en studie om klubb-sponsor relationer har Morgan et al. (2014) funnit att en nära relation, 

där parterna har förtroende för varandra, leder till enklare samarbete. När förhandlingar kring 

avtalen stöter på friktion kan dessa lösas enklare om relationen är god. Även informella 

relationer och engagemang är högt värderade från båda håll. Betydelsen av en god relation 

återspeglas när Morgan et al. (2014) undersöker personalomsättningens effekter. När 

kontaktpersonen från någon av parterna försvinner måste förståelsen för varandras 

organisationer uppdateras, vilket är tidskrävande och kan innebära att relationen skadas. 

Personalomsättning kan emellertid vara bra för samarbetet om relationen med den tidigare 

ansvarige skadats av någon anledning, eftersom att det ger upphov för en ny relation. 

 

Formella kontrakt och affärsmässiga relationer anses även det som viktigt av båda parter 

enligt Morgan et al. (2014). Sponsorer upplever däremot att ett för formellt ramverket 

begränsar svängrummet i relationen, vilket kan upplevas som bristande förtroende och 

engagemang från klubbens sida. Det ligger i klubbarnas intresse att ha en pågående dialog 

med organisationerna samt att vara lyhörda för eventuella önskemål vad gäller deras 

affärsmässiga relation. Den inter-organisatoriska relationen spelade emellertid en viktig roll 
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när tillfredsställelse och samarbete undersöktes, något som Morgan et al. (2014) uttrycker 

spelar en betydande roll när avtalen ska förnyas och som återspeglades hos båda parterna. 

2.4 Teoretisk operationalisering 

Efter att definitionen av sponsring presenterades så slogs det fast att det inte handlar om 

välgörenhet utan en transaktion där de sponsrande organisationerna kräver en motprestation 

från klubbarna. För att ta reda på vad för motprestation det handlar om användes A-ERIK 

modellen till att identifiera potentiella motiv. Variablerna associering  och exponering  

utgjorde en central grund för motiven då sponsrande organisationer lättare mäter effekten av 

dessa. Efter förståelse för varför sponsring förekommer, togs teorier och slutsatser från 

tidigare forskning kring relationer och framförallt sponsorsrelationer upp. Detta för att ge en 

inblick i hur relationerna kan se ut och vad som är viktigt för att upprätthålla dem. Ramverket 

lyfter fram olika former av engagemang , framförallt från klubbens sida, som en viktig 

variabel för en god relation. Med grund i detta analyserades det empiriska resultatet. 
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3 Metod 

Initialt förklaras valet av metod och hur data har samlats in, följt av hur urvalet gjordes. 

Därefter följer den metodologiska operationaliseringen och kritik mot den valda metoden. 

Avslutningsvis förklaras hur empirin har analyserats. 

3.1 Datainsamling 

För att få en djupgående förståelse för hur relationen mellan en fotbollsklubb och några av 

dess sponsorer kan se ut, har en kvalitativ studie genomförts. Forskningsfrågorna undersöks 

med hjälp av intervjuer med båda parterna i en relation, för att på så sätt få en djupare inblick 

i relationen. Det intressanta är att fånga hur både klubben och sponsorerna uppfattar att 

relationen ser ut och om de jobbar aktivt för att upprätthålla den, vilket hade varit svårt att 

fånga med en kvantitativ metod som fokuserar mer på statisk och kvantifierbar data. Den 

insamlade informationen analyseras sedan med ord snarare än siffror, vilket också 

kännetecknar en kvalitativ undersökning (Bryman & Bell, 2015, s. 37).  

 

Både primär- och sekundärdata samlades in under forskningens gång. Bryman & Bell (2015, 

s. 13) förklarar att skillnaden mellan primär- och sekundärdata är vem som har samlat in 

informationen. Primärdata är forskaren själv som har samlat in, medan sekundärdata är 

information eller data som någon annan har samlat in och analyserat. Sekundärdata samlades 

in och användes inledningsvis för att utöka kunskapen inom området samt för att identifiera 

potentiella outforskade luckor vad gäller relationen mellan klubbar och sponsorer. Primärdata 

samlades sedan in genom intervjuer. Tre utav fyra intervjuer gjordes genom fysiska möten 

och en av intervjuerna gjordes per telefon. Intervjuerna spelades in och kunde således 

behandlas i efterhand. Frågor operationaliserades utifrån teorin och förbereddes på förhand. 

Det lämnades utrymme för följdfrågor efter varje fråga om det var någonting som inte 

uppfattades eller om respondenten ville förtydliga sitt uttalande. Detta tillvägagångssätt kallas 

enligt Bryman & Bell (2015, s. 213) för semistrukturerade kvalitativa intervjuer och det 

erbjuder både intervjuaren och respondenten mer utrymme.  
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3.2 Urval 

Fotboll är Sveriges största idrott och Allsvenskan är både den högsta serien inom fotbollen 

och det sportevenemang i Sverige som lockar flest tittare varje år (Riksidrottsförbundet, 

2017). Således valdes Örebro SK, en fotbollsklubb som spelar i Allsvenskan. Klubben har 

spelat 49 säsonger vilket gör de till en stabil klubb och intressant för undersökningen. 

Personen som intervjuades var klubbens VD.  

 

Vidare gjordes intervjuer med organisationer som sponsrar klubben. Epiroc AB är ett svenskt 

företag och dotterbolag till Atlas Copco. Då Epiroc opererar globalt torde det sig vara 

intressant att undersöka varför företaget har valt att sponsra en, internationellt sett, liten 

klubb. Personen som intervjuades jobbade inom Local Employer Branding och kontaktades 

via mail. 

 

Örebro kommun som sponsrar ÖSK intervjuades också. Örebro kommun är den största 

arbetsgivaren i Örebro. Tidigare har all sponsring från kommunens sida skötts av kommunen 

själv. Sedan förra året har sponsringen till elitklubbar flyttats till Örebrokompaniet. 

Örebrokompaniet är helägt av Örebro kommun och har i uppgift att kommunicera ut vad som 

händer i Örebro ur ett nöjesperspektiv samt marknadsföra staden och kommunen. Trots att 

ansvaret för sponsringen nu är hos Örebrokompaniet har en tjänsteman på kommunen 

intervjuats. Detta beror på att tjänstemannen tidigare hade tjänsten Sponsring- och 

Evenemangsansvarig och således skötte kontakten med ÖSK. Då det är relationerna i 

allmänhet som ska undersökas är tjänstemannen fortfarande av intresse. Örebro kommun 

valdes också för att de inte är ett vinstdrivande företag och för att få ett lokalt perspektiv. På 

så sätt kunde potentiella skillnader mellan sponsorer identifieras och analyseras.  

 

Till sist intervjuades VDn på företaget Eztrad Entertainment. Företaget valdes främst för att 

det är mindre än de andra företagen och det var av intresse att undersöka olika sorters företag 

för att jämföra och se om några likheter och olikheter kunde identifieras. De verkar även på 

en lokal konkurrensutsatt marknad där exponeringen genom sin sponsring är verktyg för att 

nå ut med sin produkt.  
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Inledningsvis kontaktades tre av respondenter via mail och en per telefon. Först ställdes en 

förfrågan om deltagande i undersökningen och därefter bestämdes tid och plats för intervjun. 

I tabellen nedan visas vilka organisationer som intervjuades, positionen som respondenten 

hade inom organisationen, längden på intervjun samt intervjutypen.  

 

Organisation Position Tid Intervjutyp 

Örebro SK VD 60 min Fysisk 

Epiroc AB Local Employer 

Branding 

35 min Fysisk 

Örebro Kommun Tjänsteman 70 min  Fysisk 

Eztrad 

Entertainment 

VD 45 min Telefon 

Tabell 1: Intervjuade organisationer 

 

3.3 Metodologisk operationalisering 

Två olika frågeformulär skapades, ett för fotbollsklubben och ett för de sponsrande 

organisationerna. Detta för att frågor som exempelvis har för avsikt att fånga motiven till 

sponsring inte är relevanta i intervjun med ÖSK då klubben är den säljande parten i en 

transaktion. Motivet till varför klubben vill sälja sina varor eller tjänster är för att tjäna pengar 

och antogs vara uppenbart. Istället låg fokus där på vad klubben erbjuder sina sponsorer för 

motprestationer. I intervjun med ÖSK ställdes frågor om deras relationer till sina sponsorer 

generellt, medan intervjuerna med de sponsrande organisationerna berörde relationen till just 

ÖSK. Detta gjordes för att få en uppfattning om hur klubben avser framstå gentemot alla sina 

sponsorer, för att sedan se om det stämmer för de undersökta organisationerna. Det antogs att 

det fanns en skillnad i hur klubben behandlade relationerna till de sponsrande 

organisationerna beroende på hur mycket pengar organisationerna bidrog med. Således 
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ställdes även frågor för att bekräfta om det stämde, då det kan förklara potentiella skillnader i 

relationer. 

 

Frågorna formulerades med hjälp av det teoretiska ramverket, akademiska begrepp undveks 

för att respondenterna lättare skulle förstå frågorna. Motiven till varför organisationer 

sponsrar undersöktes genom frågor som Vad vill ni få ut av er sponsring? . De erhållna svaren 

tolkades sedan med hjälp av det teoretiska ramverket. Frågeformulären var formade med 

öppna och övergripande frågor där respondenten fick svara fritt. Därefter ställdes eventuella 

följdfrågor för att fånga specifika detaljer som var av intresse för undersökningen och som 

inte framgick av respondenten. Följdfrågorna var även dem förberedda på förhand för att 

ingenting skulle missas. Frågeformulären återfinns i bilaga 1 och 2. 

3.4 Kritik 

Då en kvalitativ undersökning har genomförts går det inte att dra några generella slutsatser 

som vid en kvantitativ undersökning (Bryman & Bell, 2015, p. 270). Det är också bara en 

fotbollsklubb och tre av dess sponsorer som studien undersökt vilket också innebär att 

generella slutsatser inte går att dra. Undersökningen har inte för avsikt att dra dessa slutsatser, 

utan snarare att ge en fördjupad insikt i hur relationerna kan se ut. Organisationerna som 

intervjuades hade antingen sponsrat ÖSK under en längre tid eller var helt nya vilket kan ha 

påverkat studien, då relationerna kan antas vara goda. Då syftet med undersökning är att titta 

närmare på hur relationerna ser ut spelar karaktären av relationen mindre roll. Intervjuerna 

utfördes också av oerfarna intervjuare, vilket kan ha påverkat undersökningen, exempelvis 

genom att respondenternas svar kan ha missuppfattats. Detta undveks genom inspelning av 

intervjuerna med godkännande från respondenten. Materialet kunde på så sätt behandlas i 

efterhand vilket torde minimera risken för fel. Intervjuerna gjordes också i en avslappnad 

miljö där respondenten gavs utrymme att förklara sina svar tydligt.  

3.5 Bearbetning av empiri 

Vartefter intervjuerna genomfördes så behandlades det insamlade materialet. Diskussioner 

som var av centralt intresse för uppsatsen noterades efter första genomlyssningen av 

respektive intervju samtidigt som intressanta citat skrevs ner. Det teoretiska ramverket 
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användes som grund för att bedöma om citaten var intressanta, vilket innebar citat som 

antingen håller med eller säger emot ramverket. När allt material var insamlat delades 

empirin in i olika delar med hänsyn till forskningsfrågorna. Motiven till varför 

organisationerna sponsrade ÖSK samt vad ÖSK erbjuder för motprestation redovisas 

inledningsvis, för att senare i analysen kunna urskilja om motiven påverkade hur relationerna 

uppfattades. Därefter presenteras hur alla respondenter uppfattade relationerna följt av deras 

syn på hur de har upprätthållits. Till sist framförs potentiella problem och utmaningar som 

finns och hur respondenterna har upplevt dem. I analysen jämförs sedan respondenternas svar 

med varandra och det teoretiska ramverket för att identifiera potentiella likheter och 

skillnader.  
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4 Empiri 

Inledningsvis beskrivs de olika organisationerna som har intervjuats, följt av 

respondenternas uppfattning om varför sponsring förekommer. Vidare presenteras 

respondenternas syn på relationerna som sedan avslutas med eventuella problem och 

utmaningar som organisationerna har upplevt. 

4.1 De intervjuade organisationerna 

Örebro SK är en svensk fotbollsklubb och ett idrottsaktiebolag som spelar i Allsvenskan. 

Klubben bildades 1908 och är den klubb som har spelat flest säsonger i Sveriges högsta 

serien utan att vinna. De har runt 500 organisationer som sponsrar klubben med belopp på allt 

från lite drygt 2 000 kr till miljonbelopp. Klubben har cirka 50 anställda, varav drygt hälften 

är fotbollsspelare. Klubben har en omsättning på cirka 50 miljoner kronor (ÖSK, 2017).  

 

Epiroc AB är ett svenskt företag som är ett nybildat dotterbolag till Atlas Copco. Företaget 

var tidigare en del av Atlas Copco och i maj 2018 planeras Epiroc stå på egna ben, men är 

helägt av Atlas Copco. Epiroc har ungefär 14 000 anställda som tidigare var anställda hos 

Atlas Copco, varav cirka 1600 i Örebro (Regionfakta, 2016). De är en av de största privata 

arbetsgivarna i Örebro och har en stark position i staden. Verksamheten delas upp i två delar 

där Epiroc kommer verka inom gruvindustrin samtidigt som Atlas Copco kommer fortsätta 

arbeta mot industriella kunder. Huvudkontoret ligger i Solna men produktionen är förlagd på 

flera orter i landet. Förra året omsatte företaget strax över 100 miljarder kronor. 

 

Örebro kommun är den största arbetsgivaren i staden med sina 12 000 anställda (Regionfakta, 

2016). Den har sedan länge sponsrat olika elitlag i regionen. Bland de klubbar som fått 

sponsring inom elitidrotten återfinns ÖSK. Summan har varierat mellan 1-3 miljoner kronor 

och ligger idag på 1,6 miljoner kronor. Utöver elitlagen har de också gett stöd till mindre 

klubbar och idrotter. Kommunen underhåller och administrerar anläggningar där både elit- 

och breddidrott bedrivs. Kommunen har i år lämnat över sponsorsansvaret till 

Örebrokompaniet, ett företag som är helägt av Örebro kommun, vars uppgift är att 
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marknadsföra staden och attraktiva events för att främja turismen i staden. Kommunens 

fastighetsbolag, Örebroporten, äger Behrn Arena där ÖSK bedriver all sin verksamhet som 

träningar för fotbollslaget, kontor och supporterbutik.  

 

Eztrad Entertainment är ett underhållningsföretag som grundades år 2011. Verksamheten var 

då förlagd till Restaurang Södra Vattentornet men flyttade under hösten 2016 till sina 

nybyggda lokaler på Rosängen i Örebro. Företaget arrangerar olika shower i kombination 

med sin restaurangverksamhet. Under 2015-2017 har de haft ett sponsorsamarbete med ÖSK 

där de före matcherna och i pauserna levererar underhållning i form av musik bakom den 

största läktaren.  

4.2 Varför förekommer sponsring? 

Anledningen till att företag ska sponsra ÖSK är för att få ett större värde tillbaka än den 

insats sponsorerna från början går in med, menar klubbens VD. ÖSK säljer fyra huvudsakliga 

komponenter. Det är möjligheten att ingå i deras affärsnätverk, exponering, representation 

och samhällsengagemang. Det affärsnätverket som är knutet till klubben har, utöver 

matcherna, 40-50 sammankomster per år där de får möjlighet att knyta kontakter. Genom 

nätverket finns möjligheter att skapa affärsmöjligheter som förhoppningsvis leder till att den 

investerade summan berättigas. VDn anser själv att detta är deras starkaste del i 

försäljningen. 

Exponeringen kan ske på olika sätt, exempelvis logotyper på matchdräkten eller i anslutning 

till arenan. Det kan även röra sig om att klubben nämner organisationen i sociala medier ett 

visst antal gånger. Klubben har bland annat ett studioprogram som de själva producerar och 

lägger upp på YouTube där ett företag presenteras i början och slutet. Det finns även verktyg 

som mäter hur mycket organisationens logotyper exponeras i media, vilket minskar risken för 

problem i sponsoravtalen. Representation handlar om att få möjlighet att använda arenan för 

representation. Organisationer kan exempelvis ta med kunder eller leverantörer för att stärka 

deras relationer. Den sista delen är samhällsengagemang. ÖSK bedriver projekt i regionen där 

de jobbar med skolor, fritidsgårdar och i utanförskapsområden där företag är välkomna att 

vara delaktiga. 
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ÖSK säljer flera olika sorters sponsring. De minsta sponsorerna betalar ett par tusen kronor 

för att ingå i det som heter 1908-klubben där cirka 400 företag ingår. Den nivån av sponsring 

ger inte tillgång till affärsnätverket. De största sponsorerna kallas för Nyckelpartners. Mellan 

Nyckelpartners och 1908-klubben finns de olika företagen som är kopplade till 

affärsnätverket.  

 

Hos Örebro kommun var de tydliga med varför de valde att sponsra fotbollsklubben. Det var 

enbart i marknadsföringssyfte. Genom att husera i den högsta serien får Örebro som stad 

gratis exponering i sportnyheterna. Det var av yttersta vikt att klubben hade med Örebro som 

en del i namnet, och en jämförelse mellan elitidrotten i Uppsala gjordes. Klubbarna i Uppsala 

heter Almtuna, Sirius och Storvreta vilket för en utomstående eller oinsatt inte går att koppla 

till Uppsala som stad.  

 

Epiroc har en stark position i staden som en av de större arbetsgivarna, men har inte haft 

något behov av att exponera sig speciellt mycket på den lokala marknaden då deras 

försäljning inte sker lokalt. Istället har deras sponsring syftat till att skapa mervärde för sina 

anställda. Genom att sponsra ÖSK kan de knyta an till regionen och erbjuda sina anställda 

biljetter till matcherna, då många anställda i företaget har en personlig relation till klubben. I 

samband med att Epiroc bildats, önskar företaget att exponera sig mer genom sponsring. 

Moderbolaget Atlas Copco har länge varit ett stort och välkänt varumärke, både lokalt och 

nationellt. Epiroc vill nu exponera sig lokalt för att visa att de är en stor aktör som går att 

räkna med i staden trots att de inte längre är Atlas Copco.  

 

Eztrad beskrev flera anledningar till varför de sponsrade. Företagets grundare och VD är en 

ÖSK-supporter som ofta och gärna gått på klubbens evenemang under hela sitt liv. Även de 

anställda i företaget har ett intresse för idrott i allmänhet, och ÖSK i synnerhet. Det avtalet de 

ingått i passade även bra för företaget, då de levererar underhållning i samband med matcher 

och får visa upp sig i utbyte.  
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4.3 Uppfattandet av relationen 

ÖSKs VD anser att de har goda relationer med befintliga sponsorer. Deras upplevelse är att 

de har väldigt lojala partners och sponsorer, där det pågår en öppen tvåvägskommunikation 

med en informell ton samtidigt som de alltid försöker vara professionella i sina bemötanden. 

Även om alla organisationer är viktiga för klubben är det de fyra stora som sticker ut, de så 

kallade nyckelpartners. Detta på grund av storleken på deras bidrag, samt den relation som 

klubben har med organisationerna. När det kommer till de större sponsorerna så är det 

förhandlingar om avtalen, annars får i princip vem som helst sponsra efter ett godkännande 

från klubben. Med de större sponsorerna jobbar klubben mer aktivt för att ta reda på vad 

organisationen vill få ut av relationen, något VDn önskar att de kunde göra med alla 

sponsorer.  

 

Epiroc har upplevt relationen till klubben som friktionsfri och inte tänkt så mycket på den. 

Respondenten, som nyligen tillträtt sin tjänst säger sig emellertid ha fått en positiv bild av 

klubben i den mån de har haft kontakt. I början upplevdes kontakten som formell och 

professionell. Med tiden blev relationen mer informell, men fortsatt affärsmässig och 

professionell. De har hört från andra sponsorer att Atlas Copco tidigare upplevts som 

anonymt, något det ska bli ändring på nu efter att de blev Epiroc. En av de viktigaste 

komponenterna till en lyckad relation anses vara öppen kommunikation. Hon förklarar hur 

hon tycker att relationen bör se ut:  

 

Här är det viktiga med relationsbyggandet, att man snabbt vet var man har varandra så man 

kan skippa allt det här ‘lullullet’ runt omkring och gå direkt på att “Du det är bråttom, kan 

du hjälpa oss?” ifall man vill belöna någon med en loge på arenan eller liknande.  

 

Även kommunen har alltid uppfattat kontakten som professionell. Den viktigaste 

komponenten för en god relation anses vara en ömsesidig respekt för varandras verksamheter. 

Problem som har uppstått har lösts tillsammans istället för att kritisera kommunen utåt. 

Partnerskapet med ÖSK värderas högt och de har en professionell och respektfull relation 

som uppskattas av kommunen. Klubben och kommunens dagliga arbete saknar likheter, just 
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därför är det viktigt att det finns en medvetenhet om skillnader mellan organisationerna och 

vilka utmaningar de står inför när sponsringen förhandlas. Han berättar att: 

 

I förhållande till kommunen är ÖSK en liten plutt. Även om det är en av Sveriges största 

fotbollsklubbar så går det inte att jämföra med kommunen som är stadens största 

arbetsgivare med en enorm omsättning. Därför är en ömsesidig respekt otroligt viktigt. 

 

Eztrads relation till ÖSK beskrivs som mycket bra. Trots att de är en väldigt liten aktör i 

sammanhanget och att de inte är en del i affärsnätverket upplever de att de blir sedda och 

omhändertagna på ett bra sätt. VDn förklarar relationen på följande sätt: 

 

De bryr sig om alla sina samarbetspartners. Oavsett hur stort företaget är, hur mycket man 

sponsrar med eller hur länge man samarbetat. De är väldigt ödmjuka för sin storlek och har 

fötterna på jorden.  

 

Samarbetet har pågått sedan 2015 och relationen har haft en positiv utvecklats under tiden. 

Om det uppstår problem går de enkelt att lösa tack vare den goda relationen och enkla 

kommunikationen.  

4.4 Upprätthållandet av relationen 

Det viktigaste i relationen med sponsorer är enligt VDn för ÖSK förtroende. För att bygga 

förtroende krävs det att ta de tar reda på hur varje enskild sponsor vill bli behandlad. Även 

om relationen alltid är professionell så är tanken att de ska kännas mer informella. 

Varumärket bärs dygnet runt, oavsett om det är på kontoret eller i mataffären. Spelare, ledare 

och övriga anställda är alltid representanter för klubben, så relationerna till sponsorerna är 

inget som går att stänga av utanför arbetstid. Det är även viktigt för klubben att jobba med 

organisationer som delar samma värderingar. De skulle aldrig inleda en relation med oetiska 

eller illegala organisationer då det kan skada det egna varumärket och VDn nämnde att 

samarbeten tidigare har avslutats av den anledningen. 
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Avtalen med sponsorerna förhandlas oftast årsvis, men klubben uttrycker sin vilja att jobba 

mer långsiktigt. Även om avtalen förhandlas årsvis så har de större sponsorerna varit med 

under en längre tid. Det finns en hög lojalitet och relationen mellan organisationerna och 

klubben är professionell. Målet är dock enligt ÖSK att lära känna sina sponsorer väl så att 

båda parter vet vad den andra vill få ut av avtalet. Klubben anser att bevarandet av relationer 

fungerar väl. De problem som kan uppstå är ofta relaterade till hur laget presterar. Då klubben 

har ett starkt nätverk och exponeringen går att visa i siffror så uppstår det sällan problem där. 

 

Den kontinuerliga och öppna kommunikationen från klubbens sida gentemot sina sponsorer 

betonas  av ÖSKs VD som en annan viktig framgångsfaktor. Klubbens uppgift och yttersta 

mål är att sälja bra paket till sina sponsorer samt en trevlig upplevelse. Han förklarar paketen 

på följande sätt: 

 

I slutändan är det en produkt- eller tjänsteleverans vi har. Man ska kunna följa upp den i 

slutet av året och se att vi har levererat. 

 

För att kunna sälja paketen måste det finnas ett förtroende för både produkten och ÖSK som 

företag. De arbetar för att organisationer som ingår i ÖSKs nätverk ska kunna känna sig 

välkomna. Alla har olika utmaningar, möjligheter och motiv till att sponsra. Vissa gör det 

enbart av affärsmässiga skäl samtidigt som andra gör det för att de vill stötta sitt favoritlag. 

Genom att stå för öppenhet, transparens samt en rak och ärlig kommunikation försöker 

klubben bibehålla och skapa nya kontakter. De kontakterna omsätts till ett attraktivt nätverk 

för organisationer som väljer att sponsra klubben. Nätverket består främst av lokala företag, 

men även vissa nationella och internationella företag som höjer kvalitén på nätverket.  

 

Epiroc har sponsrat ÖSK under mycket lång tid och de upplevde att relationen alltid varit 

god, där klubben har varit flexibel med hur avtalen ska formas och vad som förväntas av 

klubben. Respondenten som jobbade inom Local Employer Branding förklarar att istället för 

en del exponering, som Epiroc tidigare inte haft behov av, har företaget fått fler årskort för att 

uppfylla önskemålen med sponsringen. ÖSK har alltid varit villiga att lyssna på företagets 

önskemål vilket har bidragit till att relationen ser ut som den gör. 
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ÖSK är den idrottsklubb som varit mest framstående i kommunen och det är även de som 

kommunen haft bäst relation med. Relationen har alltid varit professionell och klubben har 

förstått de begränsningar som finns i samarbetet med kommunen. Det finns inga politiska 

beslut om hur sponsringen ska bedrivas från kommunen och det är inte någon rättighet för 

lokala elitklubbar att sponsras med skattepengar. Däremot finns det en policy för hur det ska 

bedrivas, bland annat jämställdhet mellan könen. 

 

Kommunen upplever att relationen under året är relativt knapphändig. Utöver kontakten i 

samband med att kontraktet skrivs så upprätthålls inte denna kontakt under året annat än 

några få avstämningar, medverkan på en del nätverksträffar och någon träff med styrelsen. 

Den fåordiga relationen ser inte kommunen som något negativt, utan snarare tvärtom. Så 

länge båda parterna är medvetna och godkänner situationen så uppstår inga problem. 

Tjänstemannen på kommunen menar att det måste finnas:  

 

Ömsesidig respekt, vi håller på med väldigt olika saker. 

 

Något som inte syns i siffror när året sammanfattas är kommunens indirekta stöd i form av 

plan- och kontorshyror till ÖSK. I sammanhanget blir den rent ekonomiska sponsringen på 

1,6 miljoner kronor en betydelselös summa. Om hyrorna var satta utefter marknadsmässiga 

kalkyler hade inget av elitlagen haft en fungerande verksamhet. Tjänstemannen fortsätter: 

 

Även om det finns en dold sponsring så hymlar vi inte med att den finns. 

 

Han har försökt att räkna på det utan att ha kommit fram till någon specifik siffra, men det 

handlar om bra mycket större summor än den rena sponsringen. Den här typen av sponsring 

tror han har hjälpt upprätthålla relationen. 

 

Eztrad har sedan första dagen haft ett god bild av ÖSK och en bra relation till deras 

anställda. Trots att samarbetet inte pågått länge har relationen vårdats väl. En öppen och rak 

kommunikation har alltid förekommit och eventuella frågor eller problem har enkelt 
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hanterats. Då Eztrad är en del i kringarangemanget i samband med matcherna men inte 

medlem i affärsnätverket är kontakten koncentrerad, inför och under säsongen. Klubbens 

ödmjuka inställning gör det väldigt lätt att ha en bra relation påpekar Eztrads VD. 

4.5 Problem och utmaningar 

VDn på ÖSK menar att de sponsoravtalen som klubben har idag fungerar bra. Problem som 

kan uppstå är när relationen till sponsorer försämras, bland annat genom personalomsättning. 

När det inte längre är samma kontaktperson behöver nya relationer byggas upp, vilket tar tid. 

VDn har haft sin tjänst i tre år vilket gör att han kan vittna om att arbetet fortgår på ett helt 

annat sätt nu än vad det gjorde i början av hans anställning.  

 

Det påverkar absolut just för att det är så relationsbaserat. Man ska lita på varandra och tro 

på produkterna. Känner man varandra bra och har byggt en relation är det lättare att lyfta 

luren och sälja in det man har så absolut påverkar det. Det märker jag nu på mitt tredje år 

jämfört med första 

 

Utöver de få problem som uppstått fortsätter han med att säga att det är uppgiften att 

identifiera och knyta till sig nya kunder som är den största utmaningen. Han tror att det kan 

förklaras genom att den professionalitet som idrottssponsring är idag är relativt nytt och det 

kan vara svårt för organisationer att förstå fördelarna med. 

 

Epiroc har inte upplevt några problem i samarbetet med ÖSK. De problem som kan uppstå är 

om någon enskild spelare gör något, men det tror hon inte kommer påverka relationen . Om 

det uppstår problem med huliganer på läktarna eller i samband med matcherna mottages det 

inte positivt, men det är inget problem som klubben skapar eller står för, säger hon. 

Personalomsättning kan vara ett problem ifall överlämningen blir hastig. Om det däremot går 

att fasa över arbete ser hon inte att det ska behöva vara ett hinder.  

 

Kommunens huvudsakliga uppgift är inte att stötta elitidrott så är klubbarna i staden bra 

ambassadörer, vilket gör att kommunen fortsatt väljer att sponsra ÖSK. Under intervjun med 

Örebro kommun framkom det att de årliga förhandlingarna kring sponsringen stöter på 
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problem emellanåt. De är inte alltid överens om hur mycket kommunen bör gå in med. Detta 

har varit ett större problem med andra klubbar än med ÖSK, lägger tjänstemannen till. 

Kommunen gjorde en utvärdering av sin sponsring under 2000-talet som visade att 

marknadsföringsvärdet för en del utgifter inte motsvarade kostnaden. Successivt minskade 

sponsringen till klubben och efter utvärderingen blev sponsringen mer marknadsmässig, sett 

till sin exponering. När ÖSK åkte ur Allsvenskan minskade bidraget med 10%, något som 

kommunen var tvungen att göra och hoppas att ÖSK hade förståelse för. När klubben sedan 

kvalificerade sig igen året efter så återställdes bidraget. Kommunen är även medvetna om 

risker som sponsringen medför. Klubbarna ska stå för en värdegrund som kommunen kan stå 

bakom för att ingå i ett samarbete, kommunen har även konsekvent tackat nej till individuella 

idrottare av den anledningen. Att associeras med en enskild atlet innebär ökade risker och 

kommunen anser att det har inte varit värt det i paritet med riskerna. Problem med 

personalomsättning som både ÖSK och Epiroc upplevde återfanns varken hos kommunen 

eller Eztrad. 

 

På Eztrad upplevde de inte några direkta problem med sponsringen. Det lilla problem de stött 

på handlade om en miss i kommunikationen vilket snabbt och enkelt gick att åtgärda. Ett 

problem som kan uppstå för ett litet företag som Eztrad är att de blir bortglömda eller 

bortprioriterade av den betydligt mycket större idrottsklubben. Något som företaget har 

upplevt tidigare men aldrig med ÖSK. 
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5 Analys 

Kapitlet analyseras den empiriska datan med hjälp av det teoretiska ramverket. Det är 

strukturerat efter ramverkets två huvudområden, motiv och relationer. 

5.1 Motiven till sponsring 

I ÖSKs arbete mot sina sponsorer framgår det tydlig vad klubben erbjuder, och det finns en 

tydlig koppling till de komponenter som Jiffer & Roos (1994) tar upp i  

A-ERIK modellen. Genom att sponsra klubben får organisationerna rättigheten att associera 

sig med den, både internt till sina medarbetare och även utåt mot kunder och andra företag. 

Att associeras med ÖSK är mer än att bara bli en del i klubben, organisationerna får även 

möjlighet att associera sig med deras samhällsengagemang som bör anses som attraktivt för 

de som verkar på den lokala marknaden. Detta för att framstå som en Good Citizen vilket 

enligt Grönkvist (1999) visar att organisationen tar ett samhälleligt ansvar. 

 

Jiffer & Roos (1994) har delat upp exponering och integrerad kommunikation i modellen, 

men i ÖSKs fall är de sammankopplade. Möjligheterna att producera och publicera eget 

material i klubbens sociala medie-kanaler integrerar organisationernas kommunikation 

samtidigt som de exponeras. Den typiska exponeringen på arenan och matchdräkten är inte 

längre klubbens enda kontaktpunkt till sin publik. Eztrads arrangemang kring matcherna är 

också en exponeringsyta som ÖSK använder sig av. De samskapar ett mervärde för publiken 

som de båda kan dra nytta av. Detta kan ses som underlag för att användning och forskningen 

kring sponsring har utvecklats över tid då exponeringen och den integrerade 

kommunikationen flyter samman. Idag finns även möjligheten att mäta exponering av 

företagsloggor i media och spridningen deras material får via kanaler som inte fanns när Jiffer 

& Roos (1994) skapade A-ERIK modellen.  

 

Motiven till varför organisationerna sponsrade ÖSK var tydliga, men samtliga organisationer 

sponsrade av olika anledningar. Kommunen gjorde det för att marknadsföra staden vilket kan 

kopplas till både exponering och associering enligt A-ERIK modellen (Jiffer & Roos, 1994). 
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Epirocs huvudanledning skiljde sig från kommunen då de sponsrade klubben för att skapa 

mervärde åt sina anställda. De vill kunna erbjuda en plats på klubbens event då många 

anställda hade en personlig koppling till klubben. Detta kan liknas vid den variabel Jiffer och 

Roos (1994) kallar för association, då Epirocs relation till ÖSK innebär att företaget 

förknippas med klubben. Det framkom efter intervjun med Eztrad att företaget främst 

sponsrar ÖSK för att synas. Även detta återkopplas till A-ERIK modellen och variabeln 

exponering. Exponering är enligt Roos och Algotsson (1996) det som sponsorer ofta anser 

vara viktigast för att resultatet av sponsringen lättast kan mätas där. Då Eztrad är en liten 

sponsor jämfört med Epiroc och Kommunen som var nyckelsponsorer, och deras relation 

därmed inte är lika integrerad,  kan det vara så att företaget fokuserar mer på dessa resultat 

för att erfarenheter om vad sponsring innebär saknas. Något som också blir tydligt genom 

intervjuerna är att samtliga organisationer är nöjda med sin relation till ÖSK. Detta tyder på 

att klubben har en god förståelse för hur sponsringsverksamheten bör bedrivas.  

5.2 Relationer 

Det relationsbaserade tillvägagångssättet som Chadwick (2002) påstod existerade, går att 

återse i det undersökta fallet då ÖSK lägger stor vikt vid relationerna de skapat med sina 

befintliga sponsorer. Utöver att leverera en bra produkt är klubben mån om att samtliga 

sponsorer, oavsett storlek, bemöts både individuellt och professionellt. Det framkom i 

intervjuerna att motprestationen som organisationerna får genom sponsringen fortsatt är det 

mest centrala, men att även de går mot ett mer relationsbaserat tillvägagångssätt. Epiroc och 

Kommunen har båda sponsrat ÖSK under en längre tid vilket antyder att lojalitet och 

tillförlitlighet har byggts upp.  

 

Betydelsen av de större organisationernas samarbete med ÖSK har lett till ett partnerskap 

istället för vanliga business-to-business relationer, vilket stämmer överens med Urriolagoitia 

och Planellas (2007) tidigare forskning. Genom den goda relationen och förståelsen för de 

utmaningar och mål deras nyckelpartners har, kan klubben med sina representanter hjälpa till 

på ett djupare plan. När verksamheterna integreras kan de samskapa värden för varandra. 

Således agerar klubben till viss del som en konsult för organisationerna och anstränger sig för 
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att bemöta deras önskemål. Detta liknar det engagemang Morgan och Hunt (1994) menar är 

avgörande för en lyckad relation.  

 

Känslomässigt engagemang bygger enligt Gustafsson, Johnson och Roos (2005) på 

tillförlitlighet och ömsesidig påverkan, något som ÖSK visar prov på när de tillsammans med 

sina partners arbetar för att uppnå de mål och resultat som satts upp. Farrelly och Quester 

(2003) förklarar det känslosamma engagemanget som ett utbyte av icke-materiella 

investeringar, vilket kan liknas med det mervärde Eztrad samskapar med ÖSK kring klubbens 

matcher. Det beräknade engagemanget som hänvisar till de materiella investeringar en 

sponsrande organisation gör, går att identifiera genom intervjun med Epiroc där syftet med 

sponsringen var att erbjuda matchbiljetter till sina anställda. Oavsett vilken typ av 

engagemang som efterfrågas av en organisation så tyder det på att det är centralt vid en 

upprätthållandet av en affärsmässigt god relation.  

 

Kommunen är den organisation där det har framkommit att engagemang spelar minst roll. 

Detta för att det dagliga arbetet i Kommunen saknar likheter med ÖSK. Chadwick (2002) 

benämner engagemanget som den viktigaste faktorn för en lyckad relation, något som denna 

situation indikerar inte alltid är fallet. Kommunen är till skillnad från många sponsorer inte 

ett vinstdrivande företag. Deras sponsring kan ses som ett bidrag till klubben så att de kan 

fortsätta prestera i högsta serien och därigenom marknadsföra staden. Därför är det viktigaste 

för deras relation att de båda har förståelse och respekt för hur olika varandras verksamheter 

är.  

 

Samtliga intervjuade organisationer uppskattar den öppna och fungerade kommunikationen 

som klubben erbjuder, något som ÖSKs VD artikulerar som en av de viktigaste 

komponenterna i sitt dagliga arbete mot sponsorer. Kommunikationen, som också utgör en 

del av engagemanget, hjälper ÖSK vid upprätthållandet av relationen till de sponsrande 

organisationerna då insikten i de olika organisationerna blir tydligare. Detta leder enligt Fahy, 

Farrelly och Quester (2004) till en mer lyckad och långsiktig relation, vilket det undersökta 

fallet indikerar. Kommunikationen sker inte enbart i förhållandet mellan klubben och 
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företagen, utan kontinuerligt ut till allmänheten via ÖSKs egna kanaler. Transparent 

kommunikation från klubben bygger även ett förtroende mot potentiella sponsorer.  

 

Ett potentiellt problem som identifieras av ÖSK och Epiroc är personalomsättning. Då 

relationen mellan klubben och organisationerna både är formella och informella påverkas 

arbetet beroende på vem som sköter kontakten. Det långsiktiga arbetet kan påverkas negativt 

om förutsättningarna för den informella relationen förändras i form av en ny kontaktperson. 

Både Epiroc och ÖSK säger att en informell relation då måste etableras på nytt. Detta 

uppfattades som både tidskrävande och försvårar det pågående arbetet vilket återspeglas av 

Morgan et al. (2014) som menar att relationen kan skadas av personalbyten.  

 

Ingen hos de intervjuade organisationerna upplever att formaliseringen av kontrakten är ett 

problem som Morgan et al. (2014) antyder. Det är snarare så att formaliseringen av 

motprestationen underlättar arbetet och förväntningarna på sponsringen från 

organisationernas sida. Morgan et al (2014) har i sin forskning undersökt betydligt mycket 

större sponsorsåtaganden än de mellan ÖSK och deras sponsrande företag, något som kan 

påverka behovet av en formalisering eller flexibiliteten.  

 

Under intervjuerna framkom det också att relationerna är mer närvarande i samarbetet för 

ÖSK än för de sponsrande organisationerna. Detta för att klubben var den enda respondenten 

som beskrev relationerna som något de aktivt försökte underhålla och förbättra. De 

sponsrande organisationerna uppskattade relation de hade till ÖSK, men jobbade inte aktivt 

med den. Detta antyder att ÖSK tar en mer aktiv roll i relationen till sina sponsorer, vilket 

anses rimligt då klubben är den säljande parten. 
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6 Slutsats 

Först presenteras en sammanfattning av studien med slutsatser som har dragits. Därefter 

följer förslag på framtida forskning. 

6.1 Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att undersöka relationen mellan en svensk fotbollsklubb och 

organisationer som sponsrar klubben. Det har visat sig genom analysen, att ÖSK har uppfattat 

relationerna som mer närvarande i samarbetet än vad de sponsrande organisationerna har 

gjort. Klubben är mer beroende av att samarbetet fungerar långsiktigt för att säkerställa en 

stor del av sin inkomst. Epiroc och Örebro kommun uppfattade inte att relationen hade lika 

stor betydelse. Båda organisationerna har emellertid en god och lång relation till ÖSK där en 

av de största framgångsfaktorerna är ÖSKs tidiga och kontinuerliga engagemang för de 

sponsrande organisationerna. Genom att vara lyhörda och flexibla för sponsorernas behov 

och önskemål har det lett till att båda parterna upplevde att relationen har upprätthållits väl. 

Eztrad är en mindre sponsor men har en mer personlig relation till klubben genom sitt 

supporterskap. Relationen är inte lika integrerad men företaget upplever ändå att klubben 

värderar samarbetet. Då samarbetet är nytt har det inte gått att undersöka hur relationen har 

upprätthållits i samma utsträckning som de andra sponsrande organisationerna.  

 

Relationerna har enligt alla respondenter även underlättat det dagliga arbetet. Dels har det 

inte behövt göras särskilt mycket då relationerna har upprätthållits väl, men det underlättar 

också förhandlingar av sponsoravtalens förnyelse. Förhandlingarna behöver inte inledas på 

nytt utan kan tas vid där de avslutades året innan. I och med de nära relationerna är de 

respektive organisationernas motiv till sponsringen kända för klubben som därmed kan 

anpassa sina tjänster efter de olika önskemålen.  

 

Engagemang framstår i litteraturen som den enkom viktigaste komponenten i relationen 

mellan en klubb och en sponsrande organisation. Detta stämmer till viss del överens med 

undersökningen, men det framgick att Kommunen inte hade ett lika stort behov av 
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engagemanget. Anledningen till detta var för att organisationen inte var ett vinstdrivande 

företag och värderade istället en ömsesidig respekt för varandras verksamheter som en 

viktigare komponent.  

 

Den tidigare forskningen har i stort stämt överens med våra egna slutsatser. Det går att se hur 

A-ERIK-modellen modifierats från sin utgångspunkt där, exempelvis, integrerad 

kommunikation och exponering inte hålls isär. En god relationen har visat sig som en röd tråd 

för klubbens dagliga arbete. Genom att vara alert och tillmötesgående mot sina sponsorer 

visar ÖSK ett stort engagemang. I utbyte har de en stadig bas med lojala företag som 

långsiktigt vill vara en del av klubben och vad den står för. Upplevelsen av en relation är 

subjektiv men effekterna verkliga, och tack vara den goda relationen framstår inte problem 

som just problem i den utsträckningen de kunde ha gjort om relationen inte haft samma goda 

karaktär. All reducerad friktion leder till en smidigare process och en god relation är ett 

utmärkt smörjningsmedel. 

 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Med utgångspunkt i de slutsatser som har dragits vore det intressant att undersöka varför 

ansvaret för relationen hamnar hos klubben. Att få en djupgående förståelse för hur ansvaret 

för relationerna är fördelat kan hjälpa berörda parter att anpassa sin verksamhet för att nå 

bästa resultat. I denna undersökning berörs endast tre sponsrande organisationer och en 

klubb. Ett större urval där relationerna i flera klubbar studeras och jämförs hade därför varit 

spännande. Här kan det även vara intressant att se hur det skiljer sig mellan vinstdrivande 

företag, hjälporganisationer och kommuner. Vidare vore det intressant att se om ansvaret för 

relationerna hamnar hos klubben även i större ligor där det rör sig om större summor pengar.  
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Bilaga 1 - Frågeformulär till Epiroc och Örebro Kommun 

 

Om vi ska se på det helt övergripande: 

Vilka sponsorsåtaganden har Epiroc/Örebro Kommun? 

Varför sponsrar just dessa?  

Vilka är era viktigaste sponsorsåtaganden? 

Varför är just de viktiga? 

När man ska ingå i större sponsorsavtal, genomförs intervjuer med flera 

elitklubbar/projekt? 

Hur skiljer det sig arbetet med de större kontra mindre elitklubbar? 

Vad vill ni få ut av sponsringen i form av motprestation? 

Exponering, events, loger, biljetter, kommunikation, rätten att associera sig med t.ex. 

ÖSK? 

Kommunicerar mer fritt med sponsorer än med media och supportrar? 

Hur länge har ni sponsrat olika idrottsklubbar? 

Ungefär hur lång avtalstid? 

Hur kommer det sig att ni började sponsra? 

Hur ser relationen ut med ….. efter dessa år? 

Har ni stött på några problem? 

Det finns risker med att sponsra, t ex en skandal eller dylikt, är det något som 

ni på Epiroc/Örebro Kommun tar i beaktning när man ingår i 

sponsorsåtaganden? 

Finns det rutiner för hur man ska arbeta om något sådant uppstår? 

Hur fortgår ert arbete mot elitklubbar? 

Vad anser ni vara viktigt i er relation? 

Hur arbetar ni för att upprätthålla relationen? 

Spelar det någon roll om ett elitlag ni sponsrar främst är lokalt? 

Blir det en tryggare relation och association med lokala vs. nationella/globala 

organisationer? 

Exponeringen och VIPen kanske inte håller högsta klass, är sånt viktigt? 
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Upplever ni att de lokala elitlagen (som kanske inte är på er nivå) är 

professionella i ert samarbete? 

Ni som verkar på en global marknad, får ni ut något i form av exponering 

genom era sponsorsåtaganden på lokala elitklubbar? 

Är det viktigt att noggrant formalisera kontrakten med elitklubbarna? 

Används avtalen som riktmärken för vad man kan förvänta sig av varandra eller är 

utformningen mer fyrkantig? 

Pratar man om mål och hur man ska nå de kontinuerligt eller är det förutbestämt? 

Upplever du att det är formella relationer eller informella relationer som spelar 

störst roll i relationen mellan klubb och sponsor? 

“Jobbar” du någonsin med relationen till sponsorer utöver dina 

kontorstimmar? 

Hur ofta och på vilket sätt utvärderas partnerskapet? 

Hur stor betydelse har relationen mellan er och de elitklubbar ni sponsrar? 

Upplever du att personalomsättning försvårar arbetet gentemot klubbar/partners? 

Finns det fall där relationen är viktigare än era utgifter (pengarna)? 

Går det att ha ett lukrativt sponsorsförhållande utan att ha en relation? 

I de artiklar vi har läst så nämns engagemang från klubben som det viktigaste när 

det gäller större sponsorer, hur visar de elitklubbar ni samarbetar med sitt 

engagemang mot er som organisation? 

Upplever ni att det alltid är högstbjudande som vinner en konkurrensutsatt 

plats som sponsor eller är relationerna viktiga? 

Är det viktigt att ni som klubb delar värderingar med de elitklubbar som ni sponsrar? 

(Co-creating value) 

Arbetar ni aktivt med klubbarna vad gäller värderingar? 

Har ni avbrutit något sponsorsåtagande pga värderingar eller händelser? 

Är sponsringen för organisationen, arbetarna, klubben, staden eller 

filantropisk? 
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Bilaga 2 - Frågeformulär Örebro SK 

 

Vad är det för organisationer som sponsrar Örebro?  

Varför tror du att dom sponsrar ÖSK?  

Vilka är era viktigaste sponsorer?  
Varför är just de sponsorerna viktiga?  

När man ska ingå i större sponsorsavtal, genomförs intervjuer med flera organisationer?  

Hur skiljer det sig arbetet med de större kontra mindre sponsorerna?  

Vad är ÖSKs motprestation?  
Exponering, events, loger, biljetter, kommunikation, rätten att associera sig med ÖSK?  

Kommunicerar mer fritt med sponsorer än med media och supportrar?  

Hur länge har dom sponsrat ÖSK?  
Ungefär hur lång avtalstid?  

Hur kommer det sig att de började sponsra?  
Hur ser relationen ut med ….. efter dessa år?  
Har ni stött på några problem?  
Hur fortgår ert arbete mot sponsorerna?  
Vad anser ni vara viktigt i er relation?  
Hur arbetar ni för att upprätthålla relationen? 
Spelar det någon roll om en organisation som sponsrar främst är lokalt?  
Blir det en tryggare relation och association med lokala vs. nationella/globala 

organisationer? 
Är det viktigt att noggrant formalisera kontrakten med sponsorerna?  
Används avtalen som riktmärken för vad man kan förvänta sig av varandra eller är 

utformningen mer fyrkantig?  

Pratar man om mål och hur man ska nå de kontinuerligt eller är det förutbestämt?  

Upplever du att det är formella relationer eller informella relationer som spelar störst 
roll i relationen mellan klubb och sponsor?  
“Jobbar” du någonsin med relationen till sponsorer utöver dina kontorstimmar? 
Hur ofta och på vilket sätt utvärderas partnerskapet?  

Hur stor betydelse har relationen mellan klubb och sponsor?  

Upplever du att personalomsättning försvårar arbetet gentemot sponsorer/partners?  

Finns det fall där relationen är viktigare än pengarna?  
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Går det att ha ett lukrativt sponsorsförhållande utan att ha en relation?  

I de artiklar vi har läst så nämns engagemang från klubben som det viktigaste när det gäller 

större sponsorer, hur visar ÖSK sitt engagemang mot sponsorerna?  
Är det alltid högstbjudande som vinner? 

Är det viktigt att ni som klubb delar värderingar med de organisationer som sponsrar er? 

(Co-creating value) 

Arbetar ni aktivt med organisationer vad gäller värderingar?  

Har ni tackat nej till någon sponsor?  
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