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Sammanfattning 

En idrottsförenings ekonomi är idag avgörande för hur den sportsliga verksamheten kan 

bedrivas. Många föreningar måste jobba hårt för att få verksamheten att gå runt. Ett sätt att 

arbeta på för att få in pengar är att locka företag att sponsra verksamheten. 

 

Denna studie ställer upp en hypotes för Uppsalaidrotten om ett linjärt samband mellan 

föreningarnas synlighet hos publik och i media gentemot deras sponsringsintäkter. Studien 

undersöker sedan om denna hypotes stämmer genom att studera tre idrottsföreningar valda 

utefter deras synlighet i media och hos publik samt tre företag som sponsrar Uppsalaidrotten. 

Den insamlade informationen har analyserats med hjälp av en analysmodell baserat på teorier 

om sponsring. Detta har gett studien en möjlighet att identifiera sponsringens typ och 

anledningar till sponsringen samt idrottsföreningars arbetssätt. 

 

Studien visar att hypotesen stämmer till viss del; föreningarnas synlighet hos publik och i 

media är den viktigaste faktorn men inte den enda som påverkar. Idrottsföreningarnas 

företagsnätverk är också en betydande faktor vilket blir tydligt om man ser till föreningarnas 

satsningar på företagsnätverken. 
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1. Inledning 

1.1  Introduktion till ämnet: idrottssponsring 

Idrotten var länge helt självfinansierad. Matchbiljetter och kioskverksamhet på matcherna 

räckte för att få verksamheten att gå runt. Det var först när staten upptäckte de 

socioekonomiska fördelarna med idrotten som stöd i form av skattelättnader blev aktuellt för 

föreningarna. År 1974 gjordes en europeisk studie som visade att idrotten inte kommer att 

kunna överleva utan stöd från näringslivet. Innan TV- och radioreklam tilläts i Sverige år 

1991 respektive 1994 så var dessutom marknadsföringskanalerna begränsade och sponsring 

var ett av få sätt för företag att synas. Sakta så började rädslan för att pengar skulle komma att 

skada och kontrollera sporten försvinna och sponsringen tilltog för att nå en explosionsartad 

utveckling runt millennieskiftet då den växte de med 8-12% per år (Jiffer och Roos, 1999). Då 

ingår visserligen inte bara idrottssponsring utan även sponsring för andra ändamål, 

exempelvis kultur. I modern tid har det dock alltid varit så idrotten drar in mer sponsorpengar 

än övriga branscher (Jiffer och Roos, 1999). Exempelvis så var den totala omsättningen för 

sponsring i Sverige år 2011 5,8 miljarder kronor av vilka idrottssponsringen stod för tre 

fjärdedelar, alltså omkring 4 miljarder kronor (Institiutet för reklam- och mediestatistik, 

2012). Med denna rekordsumma gick sponsring förbi TV-reklam vad gäller 

investeringssummor (Idrottens Affärer, 2012d). En förklaring till de ökade investeringarna i 

sponsring är den växande konkurrensen mellan företag som gör att synligheten är viktigare för 

företagen än tidigare. Dessutom har pressen på företag att vara socialt medvetna ökat och att 

sponsra en positiv aktivitet, vilket idrotten ofta anses vara, kan ge ökat stöd från omgivningen. 

Kunskapen om sponsringens effekter har också ökat. Redan på 80-talet började utredningar 

och studier att göras och runt millennieskiftet var det exempelvis känt att sponsring ökar 

kundernas uppmärksamhet på annan marknadsföring från företaget och ger målgruppen en 

positivare inställning till företagets produkter (Jiffer och Roos, 1999). Idrottens stora behov av 

sponsorer och ekonomiskt stöd idag beskrivs vidare i problematiseringen. 
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1.2 Problematisering 

Det finns en stark koppling mellan idrott och ekonomi idag. Uttrycket svensk idrottsindustri 

förekommer (Idrottens Affärer, 2012a) vilket är lätt att förstå då Sverige och andra utvecklade 

industriländer har en idrottsrörelse som omsätter runt 2% av BNP. Det är i Sveriges fall hela 

60 miljarder kronor per år, vilket är ungefär lika mycket som hela Sveriges jordbruk. Idrotten 

är alltså en betydande del av ekonomin och ekonomin är en stor del av idrotten (Sveriges 

Radio, 2010). Detta medför att om ekonomin i en idrottsförening (ordet förening syftar vidare 

i studien till idrottsförening, ordet klubb kan förekomma med samma innebörd) sviktar så 

kommer idrottsverksamheten med stor sannolikhet också få problem. Ekonomiska krav måste 

uppfyllas för att erhålla den elitlicens som föreningar inom de flesta sporter måste inneha för 

att driva elitidrottslig verksamhet och om kraven inte infrias väntar oftast nedflyttning till en 

lägre division (Sveriges Radio, 2006). Idrottsklubbar med ekonomiska problem och stora 

skulder är mer regel än undantag numera (Idrottens Affärer, 2012b). Intäkterna ska vara lika 

med eller större än utgifterna för att inte föreningen ska gå i konkurs och många klubbar 

använder sig av externa ekonomiska finansiärer för att klara detta (Idrottens Affärer 2012c). 

Mest centralt för att få in pengar i verksamheten är dock oftast sponsring från företag eller 

andra aktörer. Exempelvis omsatte Elitserien i ishockey 600 miljoner kronor år 2003 där en 

tredjedel av intäkterna kom från reklam och sponsring (Statens offentliga utredningar, 2003). 

 

Det är samspelet mellan ekonomi och idrott som gör denna jämförande studie intressant och 

eftersom sponsring är en betydande del i föreningarnas ekonomi så har ett samband mellan 

deras synlighet (ordet synlighet syftar i resten av studien till synlighet hos publik och i media) 

och sponsringsintäkter ställts upp nedan:     

 

 

Figur 1 Samband mellan föreningarnas synlighet och sponsorintäkter 

 

En förening kan öka sin synlighet på flera sätt, till exempel genom sportslig framgång eller 

lyckosam marknadsföring vilket medför en större möjlighet att locka sponsorer. Detta 
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eftersom att ett företag som sponsrar också syns mer då föreningens synlighet ökar. 

Föreningarna kan då få in mer pengar och satsa ännu mer sportsligt vilket i sin tur medför 

ytterligare ökad synlighet. En positiv spiral bildas; framgång föder framgång. Detta ger ett 

linjärt samband mellan sponsorintäkter och synlighet (i form av publik- och mediaintresset) 

vilket visas i figur 2, studiens hypotes: 

 

 

Figur 2 Studiens hypotes om det linjära sambandet 

 

Uppsalaidrotten är inte förskonat från det hårda ekonomiska klimat som beskrivs ovan och det 

finns långtifrån något överflöd av sponsorer för de elitidrottsklubbar som slåss om företagens 

pengar. Stefan Bärlin (2013), marknadsansvarig hos IK Sirius fotboll, uppskattar den totala 

idrottssponsringen i i Uppsala till runt 34 miljoner kronor vilket kan jämföras med 

närliggande Västerås, där Bärlin uppskattar den totala sponsringen till det dubbla. Detta kan 

tänkas bero på att Uppsala jämfört med många svenska städer har färre stora industrier inom 

den areella näringsgrenen liksom inom handel men fler inom den offentliga sektorn som 

generellt sett inte sponsrar (Regionfakta, 2011). Läkemedelsföretag är välrepresenterade i 

Uppsala och många är internationellt verksamma (Uppsala kommun, 2012) vilket medför 

svag anknytning till orten och därmed brist på vilja eller anledningar att sponsra idrotten i 

Uppsala. Almtuna IS ordförande Jan Karlsson menar även att de stora arbetsgivarna 

Akademiska sjukhuset, Uppsala kommun och Uppsala universitet är dåliga på att sponsra 

idrotten (Sjöberg, 2012). 

 

Idrotts- och näringslivsprofilen Lasse Svensson har i en intervju sagt om Uppsalaidrotten att 

“...idrottslagen måste upp i nivå för att företagen ska bli intresserade...” vilket stödjer tanken 

om det linjära sambandet (Arena Uppsala, 2006) eftersom högre sportslig nivå innebär mer 
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synlighet för föreningen. Uppsalas elitidrottsföreningars dilemma ligger i om de har 

tillräckligt med publik- och mediaintresse för att motivera företagen att sponsra dem eller om 

det är andra faktorer som gör företagen sponsringsvilliga. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att studera hur marknadsföring och sponsring inom Uppsalas 

elitidrottsvärld hänger ihop med föreningarnas synlighet i form av publik- och mediaintresse. 

Studien undersöker om dessa faktorer är så viktiga som hypotesen säger eller om det finns 

andra faktorer som gör att företag väljer att sponsra en viss klubb. 

Frågeställningar: 

● Stämmer studiens hypotes om idrottssponsringen i Uppsala? 

● Vilka andra faktorer än föreningarnas synlighet är viktiga för Uppsalaföretagen vid 

sponsring? 

2. Teori 

Först presenteras tidigare forskning på området vilket leder ner till en definition av sponsring 

som studien använder sig av. Sedan följer en teori för att skilja på välgörenhet och sponsring 

innan analysmodellen presenteras. 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Synen på sponsring som ett nätverk 

Thorelli (1986) anser att sponsringsindustrin bör ses på med en nätverkssyn med otaliga 

sammankopplingar mellan aktörerna; de som sponsrar, mellanhänder och de som blir 

sponsrade. Detta synsätt ska förenkla att härleda mål och möjligheter med sponsring och att 

förstå förbindelserna i samarbetet. Enligt Ryan och Fahy (2012) borde inte heller sponsring 

ses som ett kommunikationsverktyg utan snarare en plattform för att engagera sig i potentiella 

relationella former av kommunikation med konsumenter och andra intressenter. Ryan & Fahy 

(2012) säger att sponsringsmarknaden numera kan studeras ur ett nätverksperspektiv. De 

hänvisar till Cornwell (2008) som säger att mellanhänder i form av sponsorkonsulter- och 

ombud ökat och skapat tredjepartssamarbeten. 
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2.1.2 Skäl till sponsring 

Dolphin (2003) menar att anledningarna till att företag sponsrar kan vara vitt skilda men 

nämner dessa tre vanliga anledningar: att förbättra företagets rykte, främja företags- eller 

varumärkeskännedomen och stimulera försäljning. 

Hoek, Gendall, and West (1990) har genom att undersöka 19 företag på Nya Zeeland och dess 

anledningar till sponsring kunnat rangordna anledningarna: 

1. Improve goodwill - Öka företagets goodwill 

2. Enhance image - Förbättra företagets anseende 

3. Increasing awareness - Öka medvetenheten om företaget 

4. Improving profitability - Öka lönsamheten 

5. Management interest – Förvaltningsintresse/Personligt intresse 

6. Staff recruitment - Värva personal till företaget 

 

Studien visar också att det finns viss skillnad mellan kultur-, idrott- och samhällssponsring, 

men de två ledande anledningarna (förbättra företagets goodwill och image) anses vara 

gränsöverskridande (Hoek, Gendall, and West, 1990). För att nå dessa två effekter krävs 

synlighet mot publik och media, annars syns inte företagen i det positiva sammanhanget. Det 

är ett flertal forskare som försökt bevisa att publiken är målet vid sponsring men det är 

mycket svårt på grund av att sponsringen är en komplex marknad där både företagets 

inriktning, produkt eller tjänst spelar in. Witcher et al. (1991) styrker att det finns en skillnad 

mellan sponsring för olika ändamål men menar att goodwill och image är den viktigaste 

effekten vid sponsring av konst medan för sportslig sponsring så är exponeringen mer i fokus. 

2.1.3 Effekter av sponsring 

Ett sätt för ett företag att värdera ett sponsoravtal och för en förening att värdera sitt eget 

värde är att titta på hur stor mediabevakning som finns runt föreningen. Det finns kritiker till 

detta, till exempel Pham (1991) som menar att medial synlighet inte är målet vid sponsring 

och därför kan värdet inte kan mätas på det här sättet. Pham (1991) anser istället att 
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experimentell design bör användas för att få med de externa variablerna som varje enskilt 

samarbete medför och att detta är ett måste för att få fram den sanna effekten av sponsring. 

 För att se effekten av ett sponsoravtal menar Hulks (1980) att direkt och indirekt publik kan 

ge en rättvis bild, där direkt publik är de som finns på plats fysiskt på ett event medan indirekt 

publik är människor som ser matchen via TV eller på andra sätt utan att vara fysiskt på plats. 

Hulks (1980) argumenterar att dessa två metoder ger företagen en bra bild av den genererade 

effekten vid sponsring. Kover (2001) anser istället att sponsring kan mätas i attitydsmässiga 

effekter, direkta effekter på marknaden och en påverkad aktiekurs medan Stipp & Schiavone 

(1996) menar att attityderna till sponsring, uppfattningarna om reklamen och dess synlighet är 

bättre mått på sponsring. 

Sponsring medför inte enbart positiva effekter, båda parter kan påverkas negativt av 

samarbetet. Därför är det viktigt att både den som sponsrar och den som blir sponsrad har en 

strategi. En negativ påverkan uppstår om en part missköter sig men kan även uppstå för en 

förening om en stor sponsor får för mycket makt (Cornwell och Maignan, 1998). 

2.1.4 Sponsring som verktyg för företag 

Enligt Dolphin (2003) är sponsring ett verktyg för marknadsföring och utförs av företag med 

avsikt att främja ett kommersiellt mål. Sponsring är ett bra marknadsföringsverktyg och kan 

användas för att uppnå flera effekter, som till exempel att påverka kunder indirekt och 

förändra associationer (Dolphin 2003). Sponsring kan därför anses som ett kraftfullt verktyg 

som kan forma en hel bild av en organisation men även som ett verktyg för att till exempel 

öka kännedom och anseende för ett varumärke eller för företaget (Dolphin 2003). Cornwell 

och Maignan (1998) ser också sponsring som ett verktyg för kommunikation och nätverkande 

vilket de anser är här för att stanna. De ser speciellt sponsring som ett instrument för att 

utveckla och behålla relationer och håller med Dolphin (2003) om att sponsringsmarknaden 

bör ses som en affärsrelaterad marknad med filantropiska inslag (Cornwell och Maignan 

1998). 

2.1.5 Definitionens förändring över tid 

Sponsring som fenomen fanns redan på Romartiden i Europa, främst i anslutning till kultur 

där kejsare och statsmän stödde konsten. Konstnärer och filosofer fick gåvor eller royalties för 

att skapa sina verk. Sponsringen var då filantropisk och länge var sponsring snarare en 

välgörenhetsform än något som hade med affärer att göra (Skinner och Rukavina, 2003). 
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Ända fram tills runt 1980 sågs sponsring som en gåva från sponsorn till den sponsrade. 

Sponsringen utvecklades sedermera till att ses som en investering för den som sponsrade, för 

att exempelvis öka kännedomen om ett varumärke. Sent under 1990-talet blev 

sponsringsmarknaden mer strategisk och användes av sponsorer för att få fördelar och 

försprång gentemot konkurrenter. Först under tidigt 2000-tal blev sponsringen 

relationsfokuserad och en interaktion mellan aktörer kring sponsringen blev vanligt 

förekommande (Ryan och Fahy, 2012).  Figur 3 visar denna utveckling. 

 

 

Figur 3 Sponsringens utveckling de senaste decennierna. Källa: Ryan och Fahy (2012) 

2.2 Definition av sponsring 

Definitionen av sponsring har förändrats avsevärt genom åren (se figur 4) men de senaste 

decennierna har ordet sponsring fått en relativt bestämd betydelse. Enligt Jiffer & Roos 

(1999) bör sponsring ses som ett samarbete eller ett affärsmässigt utbyte som båda parterna 

vill få ut något av. En part investerar något i den andra parten samtidigt som den mottagande 

parten levererar något tillbaka. Det är denna definition som kommer att användas i uppsatsen. 

 

Det finns gott om tidigare artiklar som stödjer denna definition eller åtminstone tenderar att 

förklara sponsring som ett samarbete. Ryan och Fahy's (2012) figur ovan visar att dagens 

sponsring är en interaktion mellan parterna. Meenaghan (1983) anser att sponsring ska 
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betraktas som tillhandahållande av bistånd till en aktivitet hos en kommersiell organisation i 

syfte att uppnå kommersiella mål. Gardner & Shuman (1988) ser i sin tur sponsring som 

investeringar i orsaker eller händelser för att stödja företagets mål vilket exempelvis kan vara 

att stärka företagets image. Cornwell och Maignan (1998) menar att sponsring innehåller två 

huvudsakliga aktiviteter. Den första är ett utbyte, där exempelvis en förening erhåller ett 

arvode medan den som sponsrar får rätten att associera sig med föreningens verksamhet. Den 

andra aktiviteten är att sponsorn ska få marknadsföring av den sponsrade. Cornwell och 

Maignan (1998) anser att för att sponsringen ska anses lyckad så måste båda dessa kriterier 

uppfyllas. Dolphin (2003, s. 175-176) menar att sponsring rör sig bort från filantropin mot en 

mer dynamisk marknad och definierar den på detta vis: “sponsring avser det finansiella stöd 

som ges till extern organisation för en viss aktivitet, stödet har ofta ett bestämt kommersiellt 

syfte i åtanke, om än så bara avsikten att skapa goodwill.” Alla dessa styrker definitionen som 

studien använder sig av.  

2.3 Sponsring eller välgörenhet 

Det är viktigt i studiesyfte att kunna skilja på välgörenhet och sponsring. Jiffer och Roos har 

en figur som visar sambandet mellan ren och dold sponsring respektive välgörenhet (Jiffer 

och Roos 1999, 26): 

 

 

Figur 4 Jiffer och Roos teori om dold/ren sponsring och välgörenhet 

 

Figur 4 visar att vid ren sponsring har sponsorn krav på den sponsrade och förväntar sig ett 

tydligt resultat medan ren välgörenhet innebär att sponsorn inte har några krav eller 

förväntningar på effekter. Vid dold välgörenhet har sponsorn krav men inga förväntningar på 

effekt av sin investering och det är dold sponsring om det finns förväntningar på effekt men 

inga egentliga krav (Jiffer och Roos, 1999).  
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2.4 Analysmodell A-Eric – Sponsringsmotiv 

Jiffer och Roos (1999) A-Eric-modell är indelad i fyra huvudområden som kan användas för 

att bedöma sponsringsprojekt. De fyra huvudområdena enligt metoden är association, 

exponering, relationer och integrerad kommunikation. Vad varje del i modellen står för 

beskrivs ingående av Jiffer och Roos med vissa, av studiens författare utvalda, inspel från 

andra kunniga på området för att stärka varje enskild del på detta sätt (Jiffer och Roos, 1999):  

Tabell 1: Jiffer och Roos A-Eric-matris 

Sponsring Association Exponering Relationer Integrerad kommunikation 

Media -Känslor 

-Värden 

-TV 

-Tidningar 

-Event osv 

-Event som mötesplats -TV 

-Radio 

-Tryckt media 

-Internet osv 

Aktiviteter -Positiva 

länkar 

-Aktivitet 

-Arenareklam 

-Matchställ 

-Invigning/avslutningsceremoni 

-Prisutdelning 

-VIP-områden 

-Inbjudningar 

-Deltagande 

-Möta “kändisar” 

-Kick-off 

-VIP-områden 

-Reklam 

-Material för att gynna 

försäljning 

-Varuprover/försäljning 

-PR-aktiviteter 

-Material för på-plats-försäljning 

Företag kan använda modellen när ett sponsringsavtal tas fram eftersom den gör det tydligt 

vad ett avtal bör och kan leda till och hur de ska lägga upp avtalet för att få ut vad de vill. 

Företag och föreningar kan också se vilka delar inom media och aktiviteter de vill använda 

respektive har att erbjuda. Nedan förklaras vad de fyra anledningarna i A-Eric-modellen står 

för lite mer i detalj (Jiffer och Roos, 1999). 

Association är den viktigaste faktorn vid sponsring (Jiffer och Roos, 1999). Association 

innebär att varumärket syns i samband med ett lag eller ett visst event (ofta matcher eller 

tävlingar i idrottssammanhang) och därmed kommer att associeras med detta. Varumärket kan 

på detta sätt stärkas eller medvetet förändras om företaget väljer att gå in och sponsra ett event 

där de kommer att associeras med andra värden än tidigare. Att association är viktigt inom 

sponsring förstärks av Grönkvist (2000) som anger association som ett av de viktigaste 

motiven, även om han rankar exponering högre. Jiffer och Roos (1999) håller även 

exponering som ett viktigt motiv men anledningen till att association anses viktigare är att det 

inte bara innebär att företaget ska synas utan också på vilket sätt detta ska uppfattas av 

åskådaren. Sleight (1989) håller med Jiffer och Roos (1999) om att association är viktigast. 
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Exponering liknar association då det också handlar om att synas, att så mycket publik och 

tittare som möjligt ser varumärket. Jiffer och Roos (1999) är noga med att påpeka att det är 

viktigt i vilket sammanhang denna exponering sker för att förmedla det tilltänkta budskapet 

till publiken. Att bara fokusera på exponeringen kommer förmodligen inte att ge det resultat 

företaget eftersträvat (Jiffer och Roos, 1999). Även om sponsorer hävdar att de vill bli sedda 

som ett företag eller en organisation som tar socialt ansvar eller liknande så är exponering 

viktigt för att få fram detta budskap (Meenaghan, 1991). 

Relationer kan skapas genom ett sponsoravtal om det erbjuder möjlighet för sponsorn att 

träffa andra sponsorer eller stjärnor från idrottsklubbarna exempelvis i samband med event 

som föreningen håller. De kan också bjuda med samarbetspartners på event. Ofta erbjuds 

sponsorerna möjlighet att träffa intressanta arbetskontakter utanför vanlig arbetstid. Här kan 

nya kontakter skapas eller befintliga relationer underhållas (Jiffer och Roos, 1999). Detta 

kallar Grönkvist (2000) för direkta effekter. Företag som sponsrar kan också låta sina 

anställda gå på eventen och på så sätt stärka interna relationer (Jiffer och Roos, 1999). 

Indirekta effekter kan vara att de anställda på ett företag blir stolta över att jobba på företaget 

om företaget sponsrar rätt lag eller förening (Grönkvist, 2000). Det är viktigt att nätverket 

som företaget ansluter sig till är relevant, att det innefattar personer som företaget vill nå ut 

till, annars uteblir den positiva effekten (Jiffer och Roos, 1999). 

Integrerad kommunikation innebär att ett företag marknadsför sig genom flera kanaler med 

ett tema där sponsringen är en del. De vill kanske kombinera reklam i tv med sponsring av en 

förening som knyts ihop på något sätt och budskapet kan på så sätt bli starkare (Jiffer och 

Roos, 1999). Gwinner (1997) menar att detta är speciellt effektivt då en ny produkt ska 

lanseras, ett aktuellt event ska marknadsföras eller om företaget vill ta sig in på en ny 

marknad. 

2.4.1 Komplement till analysmodellen 

A-Eric saknar vissa perspektiv på sponsorsamarbeten och kompletteras därför med ytterligare 

en teori för att stärka analysmodellen. Det som saknas är personliga perspektiv vid sponsring, 

A-Eric täcker inte in denna aspekt och därför kompletteras modellen med en del av Popes 

(1998) sammanställning över mål med sponsring. Pope (1998) täcker i princip in samma 

anledningar till sponsring som A-Eric under rubrikerna ”Corporate Objectives”, ”Marketing 

Objectives”, ”Media Objectives”, men den delen av Popes teori som adderas till A-Eric är 
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”Personal Objectives”.  ”Personal Objectives” innebär att en företagsledning går in med 

sponsorpengar i en aktivitet på grund av egenintresse istället för att se till företagets intresse. 

”Personal Objectives”-sponsring kan tyckas snarlikt goodwill och välgörenhet men 

karaktäriseras alltså av att den görs av egenintresse samt att det inte finns någon förhoppning 

om vinst för företaget, varken i form av goodwill eller pengar. Det här tas även till viss del 

upp av Hoek, Gendall och West (1990) under punkten Management interest – 

Förvaltningsintresse/Personligt intresse. Dess femteplats på Hoek, Gendall och Wests (1990) 

lista stärker att denna anledning rimligen bör finnas med i analysmodellen. ”Personal 

Objectives”-aspekten kommer att falla under relationsdelen i analysen då det ofta är någon 

form av relation som gör att en ledning på grund av egenintresse sponsrar en förening. 

”Personal Objectives” kommer kallas för egenintresse under resten av studien. 

2.5 Tankar kring teorival 

De ovan presenterade teorierna och modellerna är inte inriktade specifikt mot idrottsvärldens 

sponsring utan mer allmänt mot företagssponsring, men är fullt tillämpbara på idrottsvärlden 

(Cornwell och Maignan, 1998). A-Eric-teorin passar bra för att analysera sponsormarknaden i 

Uppsala från både företagens och föreningarnas sida eftersom en förening måste fundera på 

vilka komponenter de kan erbjuda medan ett företag tänker på vilka de vill komma åt. När den 

sedan kompletteras med egenintresse-motivet så ger den studien ett fullgott verktyg att 

analysera båda sidornas anledningar vid sponsring. Denna studie har inte använt en teori som 

huvudsakligen fokuserar på nätverket och aktörerna kring ett sponsorsamarbete, om syftet 

varit att studera ett specifikt samarbete närmare så hade en sådan teori som exempelvis 

Thorellis (1986) om sponsring som ett nätverk passat bättre då den ger bättre insikt i specifika 

relationer. Denna studie undersöker faktorer till varför företag sponsrar och inte 

huvudsakligen relationen mellan aktörerna och därför anses analysmodellen vara mer 

passande än en ren nätverksfokuserad teori. 

Definitionen av sponsring som valts verkar stämma bra in på sponsorklimatet i Uppsala. 

Kaveh Savari, tidigare marknadsansvarig på Sirius bandy säger: ”Det gäller att vi hela tiden är 

på tå och kan presentera en bra produkt. Att företagen känner att det får något tillbaka om de 

väljer att sponsra oss. Annars förstår jag om det väljer att lägga pengarna på annan typ av 

marknadsföring” (Sjöberg, 2012). Beskrivningen får medhåll från företag i Uppsala, 

exempelvis så har Erik Ohlström, ICA Torgkassen, beskrivit sponsring som att “man betalar 

något och får något tillbaka” (Arena Uppsala, 2006). 
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3. Metod 

För att kunna svara på syftet och frågeställningarna har tre av Uppsalas elitidrottsföreningar
1
 

och tre sponsrande företag valts ut. Deras arbete med sponsring och syn på sponsormarknaden 

har undersökts främst genom intervjuer för att ta reda på om det verkligen är föreningarnas 

synlighet som är den avgörande faktorn till företagens sponsring. För att analysera 

föreningarna och företagens svar kommer Jiffer och Roos (1999) modell A-Eric med valt 

komplement att användas. Studien använder Jiffer och Roos (1999) teori om ren/dold 

sponsring och välgörenhet för att säkerställa att studerade samarbeten är sponsrings- och inte 

välgörenhetsmässiga samt för att avgöra vilken typ av sponsring det rör sig om. Även 

egenintresse tas med i beräkningen här. Det finns en risk att diskussionen om faktorn 

synlighet går i en cirkel där det är oklart om klubben med mycket synlighet även har mycket 

sponsorer för att denna synlighet finns eller om de har fått mycket publik för att de haft 

sponsorpengar att spendera på marknadsföring. Problemet minimeras genom att studien även 

undersöker företagens sponsringsmotiv med hjälp av analysmodellen vilket ger en bild av 

sponsormarknaden från båda håll. Att studien behöver förstahandsdata från båda sidor av 

sponsormarknaden ter sig naturligt med tanke på den definition av sponsring som används i 

studien; nämligen att sponsring är ett samarbete och ett affärsmässigt utbyte. Detta täta 

samarbete som numera är en del av sponsringen gör att studien skulle gå miste om hälften av 

bilden av ett sponsorsamarbete om den ena sidan utelämnades. 

Det finns två huvudsakliga typer av studier; kvantitativ och kvalitativ. I en kvantitativ studie 

används oftast numerisk data i form av statistik (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006) medan 

vid en kvalitativ studie så måste forskaren ta beslut och göra bedömningar om olika alternativ 

och avgränsningar. Därefter måste forskaren avgöra vilken information som krävs för att 

belysa problemet och hur denna information ska samlas in. En vanlig metod och oftast den 

huvudsakliga källan hos kvalitativa studier är intervjuer eller observationer (Merriam, 1994).  

Det här en blandning av en kvantitativ och en kvalitativ studie. Den insamlade informationen i 

denna studie är huvudsakligen kvalitativ och från intervjuer med relevanta personer inom 

föreningarna och företagen som sponsrar. För att göra valet av klubbar så har en kvantitativ 

                                                 
1
     Det finns ingen självklar definition av begreppet elitidrott (Riksidrottsförbundet, 2007) men i denna studie 

används Riksidrottsförbundets (2012b) tolkning att en förening eller utövare som befinner sig på 

internationell eller nationell nivå räknas som elit. Samma definition antyder att ett lag eller en individ måste 

ligga i den högsta eller näst högsta serien i sin idrott för att befinna sig på minst nationell nivå men detta 

beror förstås mycket på idrottens storlek och karaktär. 
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sammanställning av data, som visar hur mycket synlighet föreningarna har, sammanställts. 

Förutom att fungera som underlag för val av klubbar har denna data  i viss mån använts för att 

undersöka om hypotesen stämmer, men då siffrorna inte avslöjar hela sanningen är den 

kvalitativa delen med intervjuer viktig för att kunna dra några slutsatser. 

3.1 Urval 

Studien är avgränsad till föreningar som bedriver verksamhet på elitnivå eller på gränsen till 

elitnivå i Uppsala på grund av att elitidrotten har publiken och den plats i media som studien 

kräver för att undersöka sambandet mellan sponsring och synlighet. Begränsningen till tre 

företag och tre föreningar har gjorts för att få en tillräckligt bred men ändå djup inblick i 

sponsring från både företagens och föreningarnas perspektiv. 

3.1.1 Val av föreningar 

Valet av föreningar grundar sig i data om publiksiffror och medialt intresse. Det utfördes två 

urval av föreningarna till studien, först valdes föreningar i Uppsala som bedömdes vara på 

elitnivå ut och sedan valdes tre av dessa baserat på deras synlighet. 

Första urvalet: Sammanställning av elitidrottsklubbar i Uppsala 

I tabell 2 nedan presenteras valda elitidrottsföreningar i Uppsala som stämmer in på 

definitionen elitnivå samt deras serietillhörighet, vilken nivå serien är på och publiksnittet för 

säsongen 2012/2013. 

Tabell 2: Elitidrottsklubbar i Uppsala (klubbar på minst nationell nivå sportsligt sett) rangordnade efter 

publiksnitt: 

Klubb Serie (2011/2012) Seriens nivå i 

landet 

Publiksnitt 

(hemmaplan) 

IK Sirius fotboll Division 1 Norra (herr), 

Norrettan (dam) 

3, 2 1721 (2012), 291 

(2012) 

Storvreta innebandyklubb Superligan (herr) 1 1592 

Almtuna IS Allsvenskan 2 1535 

IK Sirius bandyklubb Elitserien 1 1347 

KFUM Uppsala Basket Herr Basketligan 1 1005 

IK Sirius innebandy Superligan 1 539 

Uppsala KFUM badmintonklubb 

(Fyrisfjädern) 

Elitserien 1 300 
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Källa: Publiksnittet för Sirius herr är hämtat från Svenska fotbollsförbundet (2012), 

publiksnittet för IK Sirius Innebandy hämtades från Innebandymagasinet (2012). Sirius dams 

publiksnitt är hämtat ur broschyren Samarbeta med IK Sirius fotboll (IK Sirius fotboll, 2013). 

Resterande publiksiffror hämtades från Publiktoppen (Idrottens affärers, 2012f). 

Databassökningar 

Till grund för det andra urvalet ligger, förutom publiksiffrorna, föreningarnas synlighet i 

media vilket har mätts genom databassökningar hos mediakällor. Sökningar på två lokala 

nyhetstidningar och sju nationella mediakällors hemsidor gjordes. Även om studien är lokalt 

fokuserad är den nationella mediatäckningen intressant eftersom nationell synlighet kan 

påverka sponsringsvärdet.  

För att få fram den lokala mediasynligheten valdes två stora tidningar i Uppsala, Upsala nya 

tidning (hädanefter UNT) och Uppsalatidningen. Uppsalatidningen är en politiskt oberoende 

tidning som eftersträvar en stark lokal förankring. Upplagan ligger på runt 94 000 exemplar 

(Direktpress, 2013). UNT är en morgontidning som når 143 000 läsare i Uppsalaområdet. 

Deras webbplats är den största i Uppsala med 200 000 läsare i veckan (UNT, 2013). 

Nationellt valdes välkända mediakällor för att ge trovärdiga resultat: Svenska Dagbladet 

(SvD), Dagens Nyheter (DN), kvällstidningarna Aftonbladet i form av Sportbladet (SB) och 

Expressen samt Sveriges Radio (SR), TV4 och Google Nyheter. Sveriges Radio har både 

nationell och lokal rapportering.  

Sökningarna i nyhetskällors databaser utfördes på så liknande sätt som möjligt. Sökningen har 

inte gjorts på det fullständiga klubbnamnet eftersom inget nyhetskälla skriver ut hela namnet, 

exempelvis ger en sökning på “IK Sirius fotboll” i UNT’s databas 8 träffar, jämfört med 2 224 

på ordet “Sirius” i kategorin fotboll. En kontroll av resultaten från träffarna visar dock att alla 

resultat verkar beröra fotbollsklubben IK Sirius fotboll trots att det fullständiga namnet aldrig 

skrivs ut. Sökningarna på varje tidnings hemsida har därför gjorts med de parametrar som vi 

bedömt, genom granskning av träffarna, ger den mest rättvisa bilden av hur mycket 

mediatäckning respektive klubb har. I UNT-, Expressen-, DN- och SvD-sökningen visar 

resultatet först antal träffar för åren 2011-2012 och sedan i parantes resultatet totalt. I 

sökningen på Aftonbladet så begränsades sökningen till Sportbladet och till respektive klubbs 

sport samt att åren avgränsades till 2011-2012. Sökningen i Uppsalatidningen (UT) 

begränsades som alla andra sökningar som hade den funktionen med åren 2011-2012 och 

gällde deras pdf-tidning. Google Nyheter söker på flera nyhetskällor som användaren själv 

kan välja, där valdes alla nationella medier som sökts på tidigare samt SVT. 
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Resultatet från sökningarna presenteras i tabell 3: 

Tabell 3: Sammanställning av mediasökningar 

Klubb UNT Google 

Nyheter 

TV4 SB SvD DN Expressen SR UT 

IK Sirius 

bandyklubb 

541 

(1649) 

9330 2 78 15 (84) 55 

(181) 

29 (154) 2470 68 

IK Sirius fotboll 804 

(2224) 

6170 3 15 8 (59) 10 (61) 17 (84) 2020 29 

IK Sirius 

innebandy 

299 

(831) 

9 1 13 1 (4) 8 (15) 15 (30) 725 22 

KFUM Uppsala 

Basket Herr 

671 

(1779) 

11000 7 53 38 (85) 48 

(185) 

25 (91) 4640 156 

Uppsala KFUM 

badmintonklubb 

(Fyrisfjädern) 

145 

(420) 

1490 0 3 2 (12) 2 (6) 0 (1) 2890 37 

Storvreta 

innebandyklubb 

482 

(1454) 

2200 

(2290) 

9 87 69 (168) 60 

(197) 

101(221) 2110 200 

Almtuna IS 553 

(1825) 

5030 

(7070) 

15 329 102 (424) 99 

(431) 

212 (850) 8770 200 

Medelvärde 499 5033 5 83 34 40 112 3375 102 

En färgkodning har används för att snabbt ge läsaren en bild av vilka föreningar som har högt 

respektive lågt träffantal gentemot varandra. Färgkodningen är baserat på medelvärdet för 

klubbarna hos varje enskild mediakälla och då två resultat finns har det utan parantes använts.  

Färgkodningen fungerar på detta sätt: 

Under  

Mellan  och  

Mellan  och  

Mellan och  

Över  

 



 

19 

För att lättare kunna jämföra föreningarna har tabell 4 sammanställts. De har rangordnats efter 

poäng där varje grönfärgad ruta i tabell 3 ger fem poäng, varje ljusgrön ruta fyra poäng och så 

vidare ner till röd ruta som ger en poäng. Siffran inom parantes i poängkolumnen är poängen 

från de två Uppsalatidningarna eftersom att det kan vara relevant att se föreningarnas 

synlighet både lokalt och nationellt. 

Tabell 4: Rangordning av föreningarna efter synlighet i media 

Klubb Antal Antal Antal Antal Antal Poäng 

Almtuna IS 7 0 2 0 0 41 (8) 

KFUM Uppsala Basket Herr 2 3 2 1 1 31 (9) 

Storvreta innebandyklubb 3 0 4 1 1 30 (8) 

IK Sirius bandyklubb 1 1 2 2 3 22 (5) 

IK Sirius fotboll 1 0 2 1 5 18 (6) 

Uppsala KFUM 

badmintonklubb 

(Fyrisfjädern) 

0 0 1 0 8 11 (2) 

IK Sirius innebandy 0 0 0 1 8 10 (3) 

 

Enligt sammanställningen har alltså Almtuna IS överlägset mest medial synlighet, även om de 

lokalt ligger på samma nivå som Storvreta innebandyklubb och ett poäng under KFUM 

Uppsala Basket som har mest lokal synlighet i media. Uppsala KFUM badmintonklubb och 

IK Sirius innebandy har klart minst synlighet i media. IK Sirius bandyklubb och IK Sirius 

fotboll ligger i ett mellanskikt. 

Andra urvalet: Tre föreningar till studien 

För att få en så bred bild av Uppsalas sponsormarknad som möjligt med tre valda studieobjekt 

så valdes en förening med mycket synlighet, en på medelnivå och en med låg synlighet. På 

grund av bra och snabb tillgång till respondent inom IK Sirius fotboll (hädanefter Sirius 

fotboll) valdes de som lämplig förening för en pilotintervju. Vid närmare granskning av 

siffrorna ovan beslutades att Sirius fotboll även utgör lämpligt studieobjekt som klubb med 

medelhög synlighet. De ligger i mellanskiktet tillsammans med IK Sirius bandy sett till 

medial synlighet totalt sett men en poäng över i lokal media. Sirius fotbolls publiksiffra var 

visserligen högst av alla lag från urval 1 men siffran kan vara missvisande då publiksnittet 

året innan var 1100 (Idrottens affärer, 2012f) och 2012 års höga siffra kan bero på att de sista 

matcherna var sportsligt avgörande och lockade ovanligt mycket publik. Då det låga antalet 

mediaträffarna vägdes in var därför Sirius lämpligt som medelobjekt. Almtuna IS med 

överlägset mest mediasynlighet och relativt högt publiksnitt hade varit givna som 

studieobjektet med hög synlighet men kunde tyvärr inte medverka i studien då de genomförde 
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stora personalförändringar då studien gjordes. KFUM Uppsala Basket (hädanefter Uppsala 

Basket) valdes istället då de var tvåa i mediasammanställningen och hade högst lokal 

synlighet i media av alla föreningarna. Deras publiksiffra är medel men i år hade laget runt 

2000 personer på sina slutspelsmatcher vilket är mer än vad exempelvis Sirius fotboll lockade 

under 2012 års avgörande matcher. Uppsala KFUM badmintonklubb (hädanefter 

Fyrisfjädern) valdes som studieobjekt med låg synlighet. Bärlin (2013) omnämnde 

Fyrisfjädern som den intressantaste klubben i det nedre skiktet av synlighetsskalan. De hade 

visserligen ett poäng mer än IK Sirius innebandy totalt i mediasammanställningen men också 

ett poäng lägre lokalt sett. De har även klart minst publik bland föreningarna. 

Det finns en risk att felaktiga uppgifter om publik- eller mediaträffar gjort att urvalet blivit 

något snedvridet. Risken minimeras genom att publiksnittet dubbelkollats via internet och 

intervjuer samt att det mediala intresset insamlats från flera källor och att UNT bekräftat vilka 

föreningar som läsarna har mest intresse av.  

3.1.2 Val av företag 

Tre företag valdes till studien med hjälp av föreningarna. De tre valda föreningarna 

tillfrågades vilka sponsorer de tyckte passade för studien. De företag som sponsrar många 

klubbar och helst någon som finns med i studien var mest intressanta då det gav möjlighet att 

undersöka vilka faktorer företagen prioriterat hos just dessa föreningar. 

Det framkom redan under pilotintervjun att Länsförsäkringar och Bildemo var stora sponsorer 

med skilda sponsringsstrategier. Denna bild bekräftades av de andra föreningarna. Det 

framkom även att föreningarna, liksom denna studie, var intresserade av den mediala 

bevakningen i Uppsala och varför den ser ut som den gör. Eftersom att UNT, förutom att vara 

den största lokaltidningen, även är en stor sponsor till flera föreningar så valdes de. 

3.2 Informationsinsamling 

3.2.1 Intervju 

Intervjumetoden har en stor fördel i och med dess flexibilitet. Intervjuaren kan enkelt följa 

upp tankegångar, få fördjupade svar och gå in på motiv men även få fram information genom 

att iaktta respondenten (pauser, mimik och tonfall). Nackdelen med intervjuer är att de oftast 

tar relativt lång tid att utföra och medför svar som kan ta lång tid att analysera. Det finns även 
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risk att en viss skevhet i resultatet uppstår om respondenten påverkas av yttre omständigheter. 

Intervjuobjektet påverkas också av formuleringar och tonfall från intervjuaren. Därför ska 

inga ledande frågor eller outtalade förutsättningar finnas då kan detta komma att styra 

respondentens svar (Bell, 2000).  

Förberedelse inför en intervju är viktigt, relevanta frågeställningar och en analysmetod bör 

valts ut på sakliga grunder. Det är en fördel om pilotintervjuer kan genomföras och ligga till 

grund för de efterföljande intervjuerna (Bell, 2000). För studien genomfördes pilotintervjun 

med IK Sirius FK:s marknadsansvarige Stefan Bärlin. Valet av vem som intervjuas är 

avgörande, det gäller att forskaren tar reda på och avgör vem som kan ge önskvärd 

information till studien (Merriam 1994). I sin roll som marknadsansvarig för IK Sirius fotboll 

har Stefan Bärlin kunskap om sponsormarknaden i Uppsala och kunde ge bra information 

inför kommande intervjuer och inför valet av klubbar. Stefan har även jobbat med sponsring i 

Västerås och kunde berätta om skillnader och likheter gentemot Uppsala. För övriga 

intervjuer valdes respondenter på motsvarande position med insikt i sponsringsverksamheten. 

För en sammanställning av samtliga respondenter se appendix 5. 

Enligt Merriam (1994) så finns det tre grundläggande tekniker för att registrera intervjudata. 

Den vanligaste metoden är inspelning av ljud och/eller bild. Det ger möjlighet att gå igenom 

data igen efter intervjun. Negativt är respondentens eventuella ovilja att bli inspelad. En annan 

metod är att data från intervjun antecknas under eller efter intervjun. Om intervjuaren tar 

anteckningar under tiden så går det givetvis inte att skriva ner allt som sägs och om data 

skrivs ner först efter så är det svårare att komma ihåg reaktioner och svar hos respondenten. 

Ett bra alternativ som studien till största del använt sig av är en kombination av ljudinspelning 

och anteckning. Då kan notiser tas om reaktioner, både hos respondenten och sig själv vilket 

kan vara värdefull information. 

Det finns olika sätt att lägga upp en intervju på. Ett sätt är att likt en enkät ha en väldigt 

strukturerad plan för hur intervjun ska genomföras där frågor ställs med bestämda ramar och 

sedan likt en checklista bockas av fråga för fråga. Ett annat alternativ kallas preliminära 

intervjuer där intervjuaren har en friare struktur på intervjun och låter frågorna vara mer 

öppna. En öppen fråga som användes i studien vid intervjuerna var: “Hur uppfattar du 

sponsormarknaden i Uppsala?”. Denna preliminära metod kväver mer av intervjuaren 

eftersom samtalet måste styras åt önskat håll så att önskade svar fås. Det krävs även mer 

arbete vid analysen för att få fram den relevanta informationen vid en sådan intervju jämfört 
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med en intervju med mer ramar och struktur (Bell, 2000). Preliminär intervjumetod användes 

vid pilotintervjun för att sondera terrängen och höra vad Bärlin tyckte var intressant och 

viktigt för studien. Några teman och områden samt ett antal färdiga frågor som ansågs 

relevanta för studien hade förberetts (se appendix 1).  

De efterföljande intervjuerna med sponsorer och marknadschefer övergick till en 

semistrukturerad intervjuform (se appendix 2) vilket pilotintervjuen gav en bra grund till. De 

var något mer strukturerade eftersom vi hade en klarare bild av vad vi ville ha svar på men 

gav fortfarande möjligheter till fördjupade svar. En mer strukturerad fråga som användes i 

studien var: “Finns möjlighet till öronmärkning av sponsorpengar till herr, dam och 

ungdom?”. Den strukturerade formen gjorde att intervjuerna gav oss tydliga svar som var lätta 

att sammanställa och analysera mot varandra och mot teorin. Teorin operationaliserades i 

intervjuerna med frågor som: “Vilka av faktorerna exponering, association, relationer och 

integrerad kommunikation anser ni vara mest avgörande för Uppsalaföretagen vid 

sponsring?”. 

3.3 Dataanalys 

Intervjuerna som ligger till grund för studiens empiri har analyserats enligt Graneheim & 

Lundman (2004). Den relevanta informationen från intervjun skrevs ner i domäner som till 

exempel syn på marknaden, pris och arbete. Enligt Graneheim & Lundman (2004) så skapar 

det här en bättre översikt. Ur domänerna kunde meningsbärande enheter väljas och skrivas om 

i en kortare och mer lätthanterlig form. Graneheim & Lundman (2004) anser sedan att texten 

ska abstraheras, vilket innebär att den lyfts till ett högre logisk nivå som sedan förses med 

koder. Dessa koder är etiketter på en meningsbärande enhet för att kortfattat beskriva dess 

innehåll, där flera koder skapar kategorier för hela studien. Det här gav studien en bra bild 

över varje enskilt företag och förening, men även en överblick över hur företagen och 

föreningarna tänkte om till exempel prissättning.  

3.4 Studiens trovärdighet och källkritik 

Internetkällor måste alltid betraktas källkritiskt och detsamma gäller för intervjuer eftersom en 

intervjuperson kan vara påverkad av sin personliga åsikt (Graneheim & Lundman, 2004). 

Författarna har minskat risken för felaktig information i studien genom valet av intervjumetod 

och kontroll av Internetkällornas trovärdighet. 
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För att ge studien validitet har föreningarna och företagen fått se och bekräfta tolkningarna 

som gjorts av deras svar innan studien slutfördes. Mailkorrespondens har hafts med samtliga 

respondenter för att förtydliga uppgifter och ställa följdfrågor. Uppsatsens reliabilitet ökar i 

och med att två personer genomfört den och därför kunnat kontrollera arbete och även 

diskutera ställningstaganden under arbetet. Där information tagits från en extern källa finns 

källhänvisning för att tydligt visa på detta och givetvis har studien använt sig av så trovärdiga 

och neutrala källor som möjligt. Analysmodellen består huvudsakligen av Jiffer och Roos 

(1999) teori A-Eric med visst komplement från Pope (1998). Att analysen baseras på endast 

två verk ses inte som något problem eftersom det finns gott om vetenskaplig litteratur som 

styrker dessa teoriers ansatser. 

4. Empiri 

4.1 Om föreningarna 

Här presenteras allmän information om föreningarnas organisation och verksamhet. 

4.1.1 Fyrisfjädern 

Uppsala KFUM Badmintonklubb grundades 1962 och har idag omkring 4 000 medlemmar. 

Klubben deltar i nationella seriesystemet under namnet Fyrisfjädern. År 1974 byggdes den 

nuvarande hallen Fyrisfjädern, eller Upplands Boservice som den heter efter att 

serviceföretaget Upplands Boservice gått in som Arenasponsor (Fyrisfjädern, 2011). 

Föreningen bedriver idag en verksamhet där de har allt från minibadminton för barn mellan 4 

och 6 år till en elitverksamhet där klubben tagit 13 SM-guld på de 14 senaste åren. Klingberg 

(2013) menar att Fyrisfjädern därmed är Sveriges mest framgångsrika förening i alla 

kategorier. Herr- och damverksamhet drivs gemensamt och tävlar tillsammans i Elitserien. 

 

Fyrisfjädern har stora planer på ett nationellt center för badminton. De vill locka spelare från 

hela världen (främst Asien) med hjälp av ett samarbete med Uppsala universitet. Ett 

lägenhetshotell med 7 våningar, restaurang och gym planeras. Det är tänkt att privata 

investerare ska finansiera bygget (Klingberg, 2013). 
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4.1.2 Sirius fotboll 

IK Sirius fotboll drivs idag som en självstående verksamhet under paraplyorganisationen IK 

Sirius som bildades 1907 i Svartbäcken, Uppsala. Idag har föreningen lag inom både fotboll, 

bandy och innebandy. Sirius fotboll utökade den befintliga herr- och ungdomsverksamheten 

med ett damlag år 2011. Herrlaget spelade i Superettan, landets näst högsta division, år 2007 

men ramlade ur år 2009 och har sedan 2010 spelat i division 1 (Sirius fotboll, 2013a). 

Seniormatcherna spelas på Studenternas IP. Arenan invigdes 1909 och har en publikkapacitet 

på 6500 personer (Sirius fotboll, 2013b). 

 

Sirius fotboll får mycket ekonomiskt stöd från läkemedelsföretaget Q-Meds grundare Bengt 

Ågerup. När Ågerup sålde Q-Med fortsatte han att sponsra via sitt nya bolag Upplands 

Spelarutveckling AB, USAB. Bolaget vill se en utveckling av unga spelare från länet. USAB 

gick in med ungefär 8 miljoner kronor i Sirius fotboll år 2012 (Andersson, G. 2013). Totalt 

har Ågerup under en treårsperiod gått in med över 20 miljoner kronor i klubben. Klubben har 

dock som mål till 2013 att minska sin omsättning till 16 miljoner och öka sponsorintäkterna 

till mellan 5-6 miljoner (Bärlin, 2013). År 2012 var utgifterna för herrverksamheten 8 

miljoner kronor, damverksamheten 4,5 miljoner och ungdomsverksamheten med akademi, 

som specifikt syftar till att utbilda ungdomsspelare (Sirius fotboll 2012c), 5,2 miljoner kronor. 

Utöver pengarna från USAB kom 5,5 miljoner från marknadsintäkter medan resterande kom 

från publikintäkter, föreningsstöd och skolverksamheten (Andersson, G. 2013). 

4.1.3 Uppsala Basket 

Uppsala Basket är en del av tre föreningar under KFUM Uppsala Basket som bildades 1960. 

Uppsala Basket är herrverksamheten inom organisationen och de andra två föreningarna är 

Sallén basket (dam) och KFUM Uppsala Ungdom (Uppsala Basket, 2013). Uppsala Basket 

spelar i den hösta serien i Sverige, “Basketligan”. 

4.2 Föreningarnas sponsorupplägg 

Här förklaras föreningarnas marknadsföring och hur det arbetar med att få in sponsorer. Det 

framkom även under intervjuerna att det inte är mycket som är skrivet i sten hos föreningarna, 

utan att för rätt mängd pengar så kan ett paket erbjudas som motsvarar företagets idéer. Det är 

därför svårt att generalisera hur föreningarna arbetar med marknadsföring och hur pengarna 

fördelas eftersom det till viss del anpassas efter kundens efterfrågan. 
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4.2.1 Fyrisfjädern 

Enligt Klingberg (2013) handlar sponsring om att sälja hela produkten, alltså hela klubben, 

där arenan, spelarna, de sportsliga insatserna och allt runt klubben är ett paket. Banorna i 

hallen heter företagsnamn istället för nummer, men att köpa ett bannamn ingår alltså oftast i 

ett paketpris tillsammans med andra delar. Inför vissa viktiga tävlingar ordnas pre-game vilket 

är ett slags event innan matcherna börjar. Sponsorer blir bjudna på eventet men även 

privatpersoner kan köpa in sig. 200 sponsorer och 50 privatpersoner var på plats på pre-game 

innan SM-finalmatcherna i april. Föreningen erbjuder företag att sponsra ungdomströjorna 

eller elittröjorna och på så sätt öronmärka sina pengar för en specifik del av verksamheten. 

Fyrisfjädern erbjuder också ett nätverk kallat “Frukostklubben” som bland annat bjuder in till 

frukostmöten och badmintonspel med andra företag (Klingberg, 2013). 

 

Fyrisfjädern tar socialt ansvar genom att arbeta med projektet “Bra start” som främst riktar in 

sig på problemområdena Gottsunda och Eriksberg. Målet är att få fler att testa på badminton 

och därigenom sysselsätta ungdomar i problemområdena (Klingberg, 2013). 

 

Det finns även en viss individsponsring i badminton där spelare i klubben kan ha egna 

sponsorer för individuella tävlingar. De flesta spelarna har en egen sponsor för racket och skor 

som spelarna även får använda när det spelar för klubben. När de tävlar individuellt i både 

nationella och internationella tävlingar så får spelarna använda vad de vill fram tills semifinal 

och final då det måste bära kläder från klubbens sponsorer (Klingberg, 2013). 

 

Fyrisfjädern började med marknadsföring via sociala medier i samband med 2013 års SM-

finaler och upplever sig ha fått bra spridning på matchaffischer via Facebook, där 66 personer 

delade en affisch och gjorde att den nådde 9 500 personer (Klingberg, 2013). 

4.2.2 Sirius fotboll 

Sirius fotboll bestämmer själva hur sponsorpengar ska fördelas inom föreningen och det går 

alltså inte att exempelvis riktat sponsra bara ungdomsverksamheten (Bärlin, 2013). Deras 

marknadsföring syftar till stor del till att få företag att gå med i Sirius fotbolls sponsorklubb, 

Guldklubben. Som medlem får företaget motprestationer från Sirius fotboll såsom 

matchbiljetter, tillgång till nätverket av sponsorer i Guldklubben och event där nya kontakter 

kan knytas. Guldklubbens upplägg och alla motprestationer föreningen erbjuder företagen går 
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att se i appendix 3. Alla medverkande företags logotyper syns på en samlingsskylt vid arenan. 

I mitten av mars var 110 företag med i Guldklubben och klubbens mål var då att komma upp i 

150 företag innan säsongsstarten i mitten av april. Tidigare skrevs endast ettårsavtal med 

sponsorer men från och med 2013 satsar klubben på att skriva längre avtal för att slippa ägna 

slutet av varje säsong till att ringa samtliga gamla sponsorer och förhandla om nytt samarbete 

(Bärlin, 2013). 

 

Sirius fotboll tar ett socialt ansvar genom att anordna nattfotboll i Gottsunda för att sysselsätta 

ungdomar under lördagskvällar (Bärlin, 2013). Nattfotbollen drivs i samarbete med 

Länsförsäkringar, UL, Stiftelsen Offencia och Upplands Idrottsförbund (Sirius fotboll, 

2013d). I materialet som visas för potentiella sponsorer finns även information om antalet 

artiklar som skrivits om föreningen i UNT (IK Sirius fotboll, 2013). 

4.2.3 Uppsala Basket 

Jönzén (2013)  uttrycker det som att klubbens sponsorverksamhet har fyra ben. 

Idrottsexponeringen är det ena, där sponsorers varumärke exponeras på arenan, matchdräkten, 

hemsidan och liknande. Detta anser Jönzén (2013) är en relativt marginell del av vad Uppsala 

Basket kan erbjuda, främst eftersom att de inte syns i någon större utsträckning annat än 

lokalt. Ett viktigare ben att stå på för sponsorarbetet är eventdelen. Uppsala Basket anordnar 

golftour och pokertour för sina sponsorer varje år och 2013 kommer för första året en 

seglingsdag att anordnas. Företagsnätverket är den tredje komponenten i sponsortänket och 

har funnits i 11 år vilket gör det till det mest etablerade nätverk som någon idrottsklubb i 

Uppsala kan erbjuda. Detta ger dem därför ett bra utgångsläge i kontakten med sponsorer. Ett 

av de 124 företagen som är med i nätverket är Möller bil där Patrik Hellberg, försäljningschef 

VW personbilar, säger att han har stor nytta av nätverket och att han via nätverket har 

levererat flera bilar, direkt eller indirekt (Uppsala Basket, 2011). Det anordnas 20 träffar per 

år och dessa består ofta av frukost-, lunch- eller middagsträffar där runt 35 personer 

medverkar. Det sista benet kanske också är det största, nämligen socialt ansvar där Uppsala 

Basket driver projektet ”Schysst framtid”, ett projekt som hjälper ungdomar att upptäcka 

idrott och gemenskap samt uppmuntrar dem att avstå från destruktiva beteenden såsom 

främlingsfientlighet, mobbning, droger och skadegörelse (Jönzén, 2013). Projektet började för 

10 år sedan och var då statligt finansierat genom “Handslaget”. Efter 4 år föll dock det statliga 

bidraget bort och projektet blev sponsorfinansierat. Idag är basketspelare från Uppsala Basket 

avlönade dels av klubben men även av Schysst framtid där de är ute i skolorna och pratar om 
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droger och mobbing, för att sedan följa upp detta med en basketträning för eleverna. Det delas 

även ut 2000 t-shirts och ett kontrakt, där det till exempel står att de inte ska använda droger 

(Jönzén, 2013). Jönzén understryker vikten av projektet och att Uppsala Basket inte kunnat 

vara där de är idag utan det. 

 

En plats på baksidan av varje spelares individuella linne är också till försäljning. Intäkterna 

från denna typ av individsponsring går som alla annan sponsring till hela herrverksamheten 

(Jönzén, 2013). 

4.2.4 Översiktstabell – sponsorupplägg 

Tabell 5: Sponsorupplägg 

Föreningar Företagsnätverk CSR-projekt 

Fyrisfjädern Frukostklubben Bra start 

Sirius fotboll Guldklubben Nattfotbollen 

Uppsala Basket Nätverket Schysst framtid 

4.3 Prissättning 

Detta är en genomgång av vad det kostar att sponsra föreningarna. 

4.3.1 Fyrisfjädern  

Fyrisfjädern skräddarsyr paket till företag som vill sponsra. Ett företag som har en viss summa 

pengar att sponsra med blir erbjudna ett paket som anses motsvarar summan. Viss 

prisinformation finns dock ändå. Att vara med i Frukostklubben kostar 6 000 kronor per 

person och att köpa ett bannamn kostar 15 000 kronor per säsong. Det går även att sponsra 

hela föreningen på fler sätt, exempelvis genom att bli arena-, huvud- eller bansponsor 

(Klingberg, 2013). 

4.3.2 Sirius fotboll 

Det kostar 12 500 kronor per år för ett företag att vara medlem i Sirius Guldklubb. Tillägg för 

arenareklam för företagen i Guldklubben är 5 000 kr för tre meter reklam som visas upp till 40 

gånger per match där varje visning är 10 sekunder. Fast arenareklam kostar 9 000 kronor för 

tre meter (exklusive produktionskostnad). Det här priset förutsätter medlemskap i 
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Guldklubben. För att bli matchvärd, synas i matchprogrammet eller på hemsidan får företagen 

be om en offert för detta (IK Sirius fotboll, 2013). 

4.3.3 Uppsala Basket 

För att vara huvudsponsor till projektet Schysst framtid betalar ett företag 25 000 kronor. Då 

finns företagets logga på de t-shirts som delas ut till eleverna. Att bara synas på de kontrakt 

som delas ut i skolorna kostar 10 000 kronor. Ett företag kan också välja att stödja projektet 

utan att synas extra och det kostar då 6 000 kronor (Jönzén, 2013). 

 

Att vara medlem i nätverket kostar 12 500 och vill företaget dessutom synas på en skylt på 

arenan kostar det dubbelt upp, 25 000. Att synas på alla matchställs bästa plats (mage) kostar 

150 000 kronor per säsong. 

 

Uppsala Basket har tidigare haft flera olika namn som köpts av annonsörer, som till exempel 

Fyrishov Gators, Mazda Basket och Sallén basket. Enligt Jönzén (2013) är det svårt att 

värdera namnet men till rätt pris så finns möjligheten att köpa det, däremot har för föreningen 

bestämt sig för att också behålla Uppsala Basket i namnet i så fall. 

4.3.4 Översiktstabell – prissättning 

Tabell 6: Prissättning 

Föreningar Medlemskap i 

företagsnätverk 

Fast arenareklam 

Fyrisfjädern 6 000 Ingen information 

Sirius fotboll 12 500 9 000 

Uppsala Basket 12 500 12 500 

 

4.4 Föreningarnas syn på sponsormarknaden 

Här beskrivs hur föreningarna tänker allmänt om sponsring och vilka faktorer som de anser 

avgörande vid sponsring samt hur det ser på vikten av socialt ansvar. 

4.4.1 Fyrisfjädern 

Fyrisfjädern har förlikat sig med tanken att badminton som sport aldrig kommer att kunna 

mäta sig med exempelvis fotboll men däremot gäller det att få fram badmintonstjärnor som 

kan göra bra reklam för sporten för att öka intresset ytterligare vilket kommer att göra 
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sponsorer mer sponsorvilliga. Dessutom är Fyrisfjäderns badmintonhall den anläggning som 

har näst mest besökare per vecka efter Fyrishov vilket enligt Klingberg (2013) ger dem en 

marknadsfördel. 

 

Klingberg (2013) tycker inte att arenan begränsar klubben i sina möjligheter. De får in all 

publik utan problem och atmosfären blir bättre än i den större arenan Fyrishov. 

4.4.2 Sirius fotboll 

Bärlin (2013) upplever att de viktigaste faktorerna för att locka sponsorer är sportslig nivå (för 

exponeringen) och arena för att kunna arrangera exklusivare event i samband med matcher. 

Han anser även att det är främst arenorna som begränsar samtliga Uppsalas elitklubbar idag.  

 

Enligt Bärlin (2013) så är konkurrensen om sponsorerna hårdare i Uppsala än i många andra 

städer, mycket på grund av att den totala sponsringen är mindre på grund av färre stora 

industrier med intresse av sponsring. Det finns flera stora läkemedelsindustrier i Uppsala och 

andra företag med nära anknytning till universitet och dessa saknar intresse att sponsra 

idrotten i Uppsala (Bärlin, 2013). 

 

Bärlin (2013) upplever att Sirius sociala nattfotbollsprojekt gör det enklare att motivera 

sponsring då företag som är ointresserade av fotboll som sport ändå har ett intresse av att 

associeras med socialt ansvar. Att det numera finns en damverksamhet ser Bärlin som positivt 

i kontakten med befintliga och potentiella sponsorer. En fördel Sirius har är att fotboll är den 

enda stora sommarsporten i Uppsala och det gör att företag som vill synas flitigt i 

sportsammanhang under sommarhalvåret måste sponsra just Sirius. 

 

Bärlin (2013) upplever att sponsorer numera ställs högre krav på klubbarna än för några år 

sedan. Företagen kräver mer tillbaka och det är mer affärsmässigt tänk och mindre sponsring 

med hjärtat. 

4.4.3 Uppsala Basket 

Jönzén (2013) menar att sponsormarknaden gått från att bestå mest av välgörenhet till att vara 

nästan helt affärsmässig och företagen har fler krav numera. Uppsala Basket arbetar därför 

alltid med att fråga vad företagen vill ha ut av ett sponsorsamarbete. De tar reda på vad 

företaget är ute efter och försöker hitta en lösning som passar. Samtidigt menar Jönzén att det 
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finns många företag som inte tänker på några speciella faktorer utan sponsrar av gammal vana 

(Jönzén, 2013). 

 

Företagsnätverk menar Jönzén (2013) är något som många företag värdesätter och det kan 

vara skillnaden som avgör vilken förening ett företag väljer att sponsra. Även den sportsliga 

nivån och insatserna på planen kan påverka sponsringen till viss del men inte så mycket 

menar Jönzén (2013). Till exempel märks ingen stor skillnad i sponsorers inställning till 

klubben beroende på om klubben åker ut i semifinal eller går hela vägen och vinner SM-guld. 

Arenan begränsar däremot en del. Fyrishov är bra sportsligt men begränsat när det kommer 

till att anordna event kring matcherna. Exempelvis finns inga loger eller VIP-utrymmen dit 

sponsorer kan ta med kunder för att se matcher. 

 

För att få nationella sponsorer tror Jönzén att laget måste synas nationellt och detta kräver 

TV-sändningar, något som Uppsalaklubbarna sällan har. Basketen är en sport som alltid 

kommer ha svårt att nå ut nationellt i samma utsträckning som fotboll och hockey kan göra 

menar Jönzén (2013). Det är därför negativt att många företag numera sköter sponsringen 

centralt och inte separat på varje ort (Jönzén, 2013). 

4.5 Föreningarnas omsättning och sponsorintäkter 

Tabell 7 presenterar föreningarnas omsättning och sponsorintäkter. Det ska tas i beaktning att 

Uppsala Basket endast har ett herrlag medan Sirius fotbolls omsättning avser hela föreningen 

(herr, dam och ungdom). Detsamma gäller Fyrisfjädern, deras omsättning innefattar både 

ungdom och elit för både damer och herrar. 

 
Tabell 7: Omsättning och sponsorintäkter 

 Uppsala Basket Sirius fotboll Fyrisfjädern 

Omsättning 7,5 Mkr 18 Mkr 12 Mkr 

Sponsorintäkt 6 Mkr 4 Mkr 2,5 Mkr 

Siffrorna gäller för år 2012. Källa för sponsorintäkterna är Sjöberg (2012). Sirius fotbolls 

omsättning från Bärlin (2013), Uppsala Baskets från Rutegård (2013) och Fyrisfjäderns från 

Klingberg (2013). 
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4.6 Företagens syn på sponsormarknaden 

4.6.1 Länsförsäkringar Uppsala 

Det kundägda bolaget Länsförsäkringar erbjuder tjänster inom bank, försäkring och 

fastighetsförmedlingen och har 136 000 kunder i Uppsala län. De försäkrar ungefär en 

tredjedel av alla företag i länet (Länsförsäkringar Uppsala, 2013). 

 

Ansvaret för Länsförsäkringars sponsring var tidigare fördelad på flera personer inom bolaget. 

För att få bättre överblick och samordna insatserna fick Carin Bergh Wihed uppdraget att 

ansvara för sponsringsverksamheten. Länsförsäkringar stöder både samhälle, kultur och idrott 

med sin sponsring. De har mycket fokus på mjuka värden
2
 där de vill arbeta 

skadeförebyggande och bidra till att göra Uppsala och övriga länet tryggare (Bergh, 2013). 

 

Länsförsäkringar sponsrar alla stora idrottsklubbar i Uppsala. De sponsrar dessutom ett stort 

antal mindre föreningar i länet med starkt fokus på bredd- och ungdomsidrott. Hälften av 

företagets totala sponsorbudget går till idrottsföreningar. De stöder också UNT-cuperna där 5 

000 barn deltar och alla får en t-shirt med Länsförsäkringars logga och i år med texten “Jag 

mobbar inte” tryckt. Dessutom samarbetar de med Unga KRIS, UL och Sirius fotboll för att 

bedriva nattfotbollen (Bergh 2013). De stöder Uppsala Baskets projekt genom att vara 

huvudsponsor i projektet Schysst framtid och Fyrisfjäderns ungdomsverksamhet genom deras 

projekt Bra start. 

 

Bergh (2013) uppfattar det som att företagen ställer mer krav än tidigare på föreningarna och 

att föreningarna måste möta företagens villkor och förstå vad de vill ha ut av sponsringen för 

att det ska bli ett lyckat samarbete. I Länsförsäkringars fall handlar det ofta om att 

föreningarna de sponsrar ska ta ett stort socialt ansvar och bidra till en tryggare vardag för 

ungdomar. Att Länsförsäkringar är kundägt bidrar till vikten av att sponsra på ett ansvarsfullt 

sätt (Bergh, 2013). 

 

För att vara säkra på att föreningarna möter upp kraven (en lista över Länsförsäkringars krav 

finns i appendix 4) kan Länsförsäkringar öronmärka pengar för vissa projekt. Varje krav 

                                                 
2
     Ett varumärke och varumärkesassociationer handlar om både hårda och mjuka värden.  De hårda värdena 

handlar om funktionella behov, sådant som har med varan eller tjänsten att göra medan de mjuka värdena 

handlar om hur varan, tjänsten, företaget eller föreningen uppfattas (Fyrberg och Söderman, 2007). 
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motsvarar en viss summa pengar och om ett krav uppfylls så betalas denna summa pengar ut 

till föreningen. För att föreningen ska få ut hela det utlovade beloppet så måste de uppfylla 

alla krav (Bergh, 2013). 

 

Länsförsäkringar fokuserar även mycket på CSR (Corporate Social Responsibility)
3
. De ser 

sin sponsring som en del av sitt samhällsengagemang och sitt samhällsansvar. Samtidigt är 

Bergh (2013) medveten om att Länsförsäkringars engagemang i samhället också är positivt 

för Länsförsäkringar. Ett tryggare samhälle med mindre skadegörelse medför att 

Länsförsäkringar får lägre skadekostnader och när deras och föreningarnas sociala 

engagemang uppmärksammas är det positivt för båda. När omgivningen uppfattar att 

Länsförsäkringar är en god kraft i samhället skapar det en positiv aura av tillit och förtroende 

till företaget (Bergh, 2013). 

 

Enligt Bergh (2013) så spelar nätverken föreningarna kan erbjuda stor roll, då det ger dem 

kommunikationsmöjligheter. Det finns dock inte tid att ta del av alla de event som de 

sponsrade föreningarna erbjuder Länsförsäkringar.  

 

Den sportsliga nivån är inte lika avgörande som möjligheten för föreningarna att ta socialt 

ansvar enligt Bergh (2013) men givetvis så har det en viss betydelse och därför så kan 

prestationstillägg skrivas in i kontrakten. Hos både Sirius fotboll och Uppsala basket syns 

Länsförsäkringar på matchdräktens högra bens framsida (Bergh, 2013). 

 

Länsförsäkringar ser sponsring som ett samarbete där förening och företag hjälps åt och de 

anser att kommunikation och uppföljning är viktigt. Länsförsäkringar skriver endast 

ettårsavtal för att alltid kunna göra uppföljning. 

4.6.2 Bildemo 

Bildemo är ett lokalt företag som bildades 1979. Idag har företaget 54 personer anställda och 

en omsättning på ungefär 80 miljoner kronor (Alla bolag, 2013). De är i 

sällanhandelsbranschen där medelkunden återkommer vart tredje år eller för däckbyte två 

gånger per år (Andersson, M. 2013). 

                                                 
3
     CSR betyder att man tar ansvar i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Det 

har idag blivit allt vanligare att företag arbetar efter denna princip och på frivillig grund integrerar sociala och 

miljömässiga aspekter i verksamheten utöver vad lagen föreskriver (CSRguiden, 2013 ) 
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Bildemo sponsrar idrott till stor del för att synas. Välgörenhetsaspekten finns i den mån att 

företaget tycker det är viktigt att lokala klubbar får ett stöd för sin verksamhet, men främst 

sponsrar de för att nå ut till sin huvudmålgrupp barnfamiljer. Att sponsra idrott gör att 

Bildemo associeras med de positiva värden som hör idrotten till. Företaget sponsrar väldigt 

många föreningar i Uppsala samt ett fåtal utanför staden, exempelvis Knivsta IK och 

Vassunda IF Handboll från Knivsta, där företagets VD Mats Andersson också är 

hemmahörande. För Bildemo har nätverken mindre betydelse då de sällan har tid att besöka 

evenemangen som anordnas men däremot menar M. Andersson (2013) att om ett företag 

endast sponsrar någon enstaka förening så kanske det kan ha betydelse, men inte i Bildemos 

fall som sponsrar många och har tillgång till fler nätverk än de kan utnyttja. 

 

Bildemo ställer inga större krav på föreningarna, däremot så uppskattas om de har en 

ungdomsverksamhet och inte orsakar negativ publicitet. Det är svårt att hitta lämpliga 

motprestationer i Bildemos bransch, men på vissa invigningar hos företaget har sponsrade 

föreningar hjälpt till och likaså vid olika event som Bildemo kunnat anordna på matcher 

(Andersson, M. 2013). Det sportsliga har däremot större betydelse. En hög sportslig nivå 

medför bättre exponering. Att använda evenemangen som mötesplats tycker inte M. 

Andersson (2013) ger så mycket värde eftersom arenorna är för dåliga för att skapa bra VIP-

event. Det är därför svårt att bjuda med kunder till matcher och liknande, men en bra arena 

skulle förbättra denna situation för sponsorerna (Andersson, M. 2013). 

 

Det har hänt att Bildemo öronmärkt en del pengar till vissa aktiviteter, till exempel för Sirius 

bandys “Bandykul”, som jobbar för att fler barn ska få testa på skridskor, men det är oftast 

upp till föreningarna att fördela pengarna (Andersson, M. 2013). 

 

Idrottssponsring är en stor del av marknadsföringen för Bildemo. M. Andersson (2013) 

uppskattar att den står för ungefär 40 procent. En stor del av den resterande marknadsföringen 

är reklam och event. Bildemos sponsring till elitföreningar ligger som standard mellan 20 000 

- 50 000 kronor per förening men kan vid vissa fall även vara över 100 000 kronor 

(Andersson, M. 2013). 

 

Bildemo skriver nästan bara ettårsavtal och om en förening vill skriva längre avtal så skrivs en 

klausul med möjlighet att omförhandla kontraktet varje år. Detta görs på grund av att Bildemo 
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är relativt konjunkturkänsliga och därför kan budgeten för marknadsföring variera mycket 

från år till år. Bildemo ägnar sig sällan åt nyförhandling då de ofta tycker samarbetena 

fungerar bra och förlänger mest tidigare avtal på rutin. 

 

Bildemo föredrar att få sin logga på mage eller bröst på matchdräkter (Andersson, M. 2013). 

Hos Sirius fotboll syns loggan tydligt på magen och på Uppsala Baskets finns den på 

shortsen. Bildemo har både sponsrat och deltagit på Uppsala Baskets golftour men anser att 

varken det eller Uppsala Baskets nätverk är avgörande för sponsringen av föreningen 

(Andersson, M. 2013). 

4.6.3 UNT 

UNT som sponsor 

UNT sponsrar Uppsalas elitidrottsföreningar genom projektet Elitidrottsstaden, ett långsiktigt 

projekt som vill stärka bilden av Uppsala som en ledande idrottsstad (Riksidrottsförbundet, 

2012a). Eftersom UNT bevakar föreningarna som är involverade så är de inte aktiva i 

projektet. De erbjuder dock föreningarna billigare matchannonsering i tidningen (Löfgren, 

2013). UNT sponsrar även föreningar utanför detta projekt. Deras sponsring är ofta i form av 

ett samarbete där UNT köper synlighet hos de publikmässigt största föreningarna, exempelvis 

genom att placera företagsloggan på matchkläderna, och som motprestation köper 

föreningarna annonsplatser i tidningen. Det finns även möjlighet att köpa videoproduktion av 

matcherna från UNT som motprestation. Beroende på sponsorsumman förväntas föreningen 

köpa olika mycket annonsplats. 

UNT sponsrar ett stort antal föreningar i Uppsala och får därför tillgång till de flesta 

företagsnätverk men de upplever att tiden inte räcker till för att gå på alla de evenemang som 

anordnas (Löfgren, 2013). UNT's ansvarige för event och sponsring, Therese Löfgren (2013), 

efterlyser även mer kreativitet från föreningarnas sida när det gäller träffar och evenemang 

inom nätverken eftersom det i dagsläget är för enkelspårigt. Uppsala Baskets satsningar på 

golf- och pokertourer är exempel på pigga inslag även om de kanske inte passar alla (Löfgren, 

2013). Arenorna håller även för låg nivå för bra VIP-arrangemang, men Löfgren (2013) anser 

att det ändå är mer givande att vara på plats på arenorna i samband med match än att vara på 

sponsorevenemang i andra lokaler. 
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UNT anser att utvecklingen går mot att föreningarna tar samhällsansvar i Uppsala vilket de 

också ser som en positiv utveckling. UNT har själva dock inte några specifika sociala 

ansvarskrav på föreningarna som sponsras men menar att föreningars arbete med 

samhällsansvar, ungdomsidrott och jämlikhet väger in i sponsorbesluten (Löfgren, 2013). 

Löfgren (2013) tar hand om samtliga möten med sponsorer för UNT:s räkning. 

Sponsringsbesluten lyfts ibland till marknadschefen om det handlar om en stor affär. Till 

underlag för beslut ligger bland annat sportslig nivå, föreningarnas publiksnitt samt hur 

många som läser om den aktuella föreningen på UNT.se där Sirius fotboll, IK Sirius bandy 

och Almtuna IS brukar ha flest läsare. På grund av bristande intresse från läsare sponsrar inte 

UNT barn- eller ungdomsidrott annat än genom sina UNT-cuper (Löfgren, 2013). Löfgren 

(2013) uppskattar att av deras totala sponsringssumma står idrottssponsring för cirka 60 

procent. UNT skriver helst ettårsavtal men är inte främmande för längre avtal om lösningen är 

tillräckligt bra. Det är endast Sirius fotboll som har längre avtal idag (Löfgren, 2013). 

UNT som del av den mediala bevakningen 

UNT samarbetar ofta nära med föreningarna de sponsrar, men då i rollen som bevakare av 

verksamheten och sportsliga resultat. En nära kontakt krävs för att få tillgång till intervjuer, 

information och så vidare vilket sedan kan användas för att förbättra och underlätta den 

mediala bevakningen. UNT samarbetar även ibland med föreningarna då tidningen anordnar 

event i samband med matcher (Lans, 2013). 

Den mediala bevakningen går inte att styra varken för sponsrade föreningars vinning eller för 

UNT:s egen vinning - det skrivs alltså aldrig mer om en förening bara för att UNT sponsrar. 

Det enda undantaget är UNT-cuperna som det skrivs mer om än vad som vanligen skrivs om 

ungdomsidrott. Det är annars sportredaktionens uppfattning om vad läsarna vill ha som styr 

helt. Exempelvis skrivs mindre om Enköpingslag eftersom det finns färre prenumeranter i det 

området än i Uppsala (Lans, 2013). Löfgren (2013) säger att föreningarna i samband med 

sponsringsmöten ofta frågar varför de får så lite plats medialt och vill diskutera den mediala 

bevakningen, men det går som sagt inte att avtala om extra bevakning. Sirius fotboll får 

mycket plats i tidningen och därmed många träffar vid en sökning i databasen till stor del på 

grund av att de är den enda elitförening i Uppsala med sommarsäsong. På grund av det höga 

antal klick på artiklarna om Sirius fotboll och det stora intresse som verkar finnas följer och 

direktrapporterar UNT Sirius fotbolls alla matcher, även bortamatcherna (Lans, 2013). 



 

36 

5. Analys 

Studieobjekten bekräftar studiens valda definition av sponsring. Föreningarna påvisade att 

sponsring anpassas efter sponsorns behov vilket kräver ett nära samarbete med företagen. Det 

är speciellt Länsförsäkringar som ser sponsring som ett samarbete mellan dem och 

föreningarna. 

5.1 Sponsring eller välgörenhet? 

Det är bara tre företag som intervjuats men trots det så har studien fått en bred helhetsbild av 

sponsringsmarknaden i Uppsala och det är tydligt att det inte finns samarbeten som enligt 

Jiffer och Roos (1999) teori om ren/dold välgörenhet och sponsring kan klassas som ren 

välgörenhet. Det är till viss del svårt att skilja på dold välgörenhet och ren sponsring men i 

Länsförsäkringar fall så finns krav på klubbarna och Carin Bergh Wihed säger även att 

Länsförsäkringar har förväntningar på effekt från sponsringen vilket enligt teorin gör det till 

ren sponsring. UNT har också krav på föreningarna, exempelvis matchannonsering, men 

samtidigt förväntar de sig effekt så även deras sponsring är av typen ren. Bildemo har inga 

specifika krav på de stora föreningarna de sponsrar men förväntar sig en viss effekt och därför 

är sponsringen av typen dold. Det finns även inslag av sponsring baserat på egenintresse hos 

Bildemo vilket tas upp senare i analysen. Enligt Jiffer och Roos (1999) sätt att skilja på 

välgörenhet och sponsring så bedriver alltså de valda företagen sponsring och inte 

välgörenhet. Företagen vill ha ut något av att sponsra vilket är helt i enlighet med definitionen 

av sponsring som säger att sponsring är ett samarbete som alla vill gå med vinning ur. Studien 

har visat att Uppsalas sponsormarknad liknar en affärsmarknad och är långtifrån någon 

filantropi vilket är precis vad Cornwell och Maignans (1998) menar att sponsormarknader bör 

ses som. Uppsalaföretagen ser sponsring som ett verktyg för marknadsföring på det sätt som 

Dolphin (2003) också gör.  

5.2 Koppling mellan synlighet och sponsorintäkter 

Kopplingen mellan synlighet och sponsorintäkter kan till viss del påvisas med 

prisskillnaderna för exempelvis exponering och nätverk mellan föreningarna. Priserna visar 

att föreningarna har bra koll på varandra, Uppsala Basket och Sirius fotboll tar exempelvis 

lika mycket betalt för sina nätverk. Uppsala Basket som har mest synlighet tar mest betalt av 
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företag som vill synas. Fyrisfjädern har inte fasta priser på samma sätt men utifrån kostnaden 

för bannamn kan det anses rimligt att skyltar och arenaexponering är något billigare än hos de 

andra klubbarna i studien. 

 

Hos föreningarna i studien var det Uppsala Basket som hade mest intäkter från sponsring. Den 

kvantitativa delen av studien visade också att Uppsala Basket fick flest mediaträffar av de tre 

föreningarna. Sirius fotboll hade näst mest sponsringsintäkter och även näst mest mediaträffar 

och minst av de tre hade Fyrisfjädern som även hade klart minst publik. Om intäkterna från 

sponsring ställs mot publiksnittet och databasträffarna stämmer alltså hypotesen om synlighet. 

Det går däremot inte att säkerställa vilka faktorer som påverkar sponsringen bara genom att 

titta på dessa siffror. Det ser ut som synlighet skulle kunna vara en viktig faktor men det kan 

finnas bakomliggande anledningar och för att försöka urskilja vilka faktorer som är viktiga för 

sponsring och se om föreningarnas synlighet påverkar intäkterna så används A-Eric med 

komplement från Pope (1998).  

5.3 Sponsringsmotiv - A-Eric 

5.3.1 Exponering och Association 

För att association ska fungera som koncept så är exponeringen viktig (Meenaghan, 1998) och 

av denna anledning behandlas båda dessa här. Företagens och föreningarnas arbetssätt 

signalerar tydlig att de anser att exponering värderas högt. Enligt tabell 1 så är arenareklam en 

av aktiviteterna för exponering och denna används flitigt av klubbarna. De erbjuder skyltar på 

arenan, event att marknadsföra sig genom och platser på matchstället. Detta är även kopplat 

till association eftersom att företaget som syns i samband med matcher och event blir 

associerade med klubben. Fyrisfjädern som har mindre publik än de andra två föreningarna 

försöker hävda sig inom exponering genom att uppmärksamma att deras arena exponeras i 

hög grad varje dag. Det här är en aspekt Uppsala Basket skulle kunna arbete mer med om de 

ägt sin arena eftersom Fyrsishov är den mest välbesökta arena i Uppsala. Det är bara är Sirius 

fotboll som försöker sälja på den mediala synligheten (många artiklar i UNT), alltså media-

delen av exponering enligt tabell 1. Varken Fyrisfjädern eller Uppsala Basket upplever att de 

har stor plats i media. Enligt våra sökningar i tidningarnas databaser så kan Uppsala Basket 

erbjuda en liknande exponering i media som Sirius fotboll. Uppsala Basket arbetar visserligen 
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något annorlunda med sponsring med mer fokus på deras nätverk men borde kunna göra som 

Sirius fotboll och utnyttja sin exponering i media bättre.  

 

Att hitta sponsorer lokalt är det enda som Uppsalaklubbarna fokuserar på i dagsläget, men då 

stora företag går mot mer centrala beslut och söker föreningar med nationell exponering kan 

det bli svårare att hitta lokal sponsring i framtiden. Uppsala Basket anser att det är TV-

sändningar som saknas för att få den nationella sponsringen. Det framgår av sökningarna i 

mediadatabaserna att Uppsala Basket har relativt bra träffmängd i nationella medier men 

tydligen inte tillräckligt för att väcka intresse för nationell sponsring. 

 

Även företagen i studien bekräftar att exponering är viktigt. Företagen vill exempelvis synas 

tydligt på matchställen och Länsförsäkringar skriver in sportsliga prestationsbonusar i sina 

avtal vilket visar att exponering är viktigt eftersom bra prestationer sportsligt ökar 

synligheten. UNT sponsrar inte ungdomsidrott annars än genom sina cuper då de själva ser till 

att exponeringen ökar genom att skriva om cuperna vilket tydligt visar hur viktig 

exponeringen är för att sponsring ska vara intressant. Bildemo anser att det är viktigt med en 

hög sportslig nivån då det medför bättre exponering. I Bildemos fall är exponeringen starkt 

kopplat till association då de vill synas gentemot familjer och då kopplas samman med den 

positiva känslan kring idrotten. Den association Bildemo kan tänkas söka är association via 

aktiviteter, att positiva länkar bildas till potentiella kunder då de stödjer bygdens lag. 

En skillnad mellan dessa tre företag är att Bildemo och UNT ofta satsar på exponering i form 

av aktiviteter (arenareklam till största del) medan Länsförsäkringar använder sig dels av det 

men är mer inne på exponering och association i media. Exempelvis ser de gärna att 

nattfotbollen och nattvandringen får mycket plats i media. Detta kan härledas till att 

Länsförsäkringar lägger mer vikt vid mjuka värden och att det då är bättre att synas i samband 

med exempelvis minskad skadegörelse och därmed associeras med detta. Länsförsäkringar 

har även de associationsaktivititer med sin sponsring av UNT-cupen. UNT är något svårare att 

analysera då det kan vara svårt att skapa positiva värden via association i media, åtminstone 

lokalt, eftersom de är den största lokaltidningen och riskerar läsarkritik om de ger positiva 

associationer till sig själva i tidningen. De sponsrar först och främst elitföreningar för att 

synas medan de har andra projekt som UNT-cup för att få positiva länkar, association via 

aktivitet, till tidningen. 
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Socialt ansvarstagande har blivit något som företagen vill associeras med och som 

föreningarna kan erbjuda. Sirius fotboll informerar gärna om nattfotbollen och Uppsala 

Basket är stolta över sitt projekt Schysst framtid. En ökad betydelse av socialt ansvarstagande, 

CSR, känns som något under utveckling och känslan från föreningarnas sida är att 

Länsförsäkringar drivit på detta. Uppsala Basket påvisar denna utveckling då de säger att de 

utan sitt projekt Schysst framtid inte varit där de är idag. Det finns också företag som inte 

lägger vikt vid CSR, exempelvis Bildemo. Däremot upplever samtliga företag och föreningar 

i studien att det blir mer krav inom sponsringen; föreningar har fler åtaganden och företagen 

som vill ställa krav upplever att det inte är svårt att få föreningarna att möta deras kriterier. 

Det är däremot svårt att veta hur det här påverkar hypotesen. Länsförsäkringar som till stor 

del arbetar med CSR tycker ändå att både exponering och association är viktigt och det verkar 

som att CSR inte nämnvärt påverkar vikten av synlighet hos föreningarna vid sponsring. Detta 

beror förmodligen på att CSR är beroende av just exponering och association för att ge 

förväntad effekt. 

5.3.2 Relationer 

Enligt Jiffer och Roos (1999) så är relationer ett sätt att underhålla och bygga relationer och 

nätverk för företagen. Alla föreningar i studien är medvetna om detta och jobbar med nätverk 

men det är främst Uppsala Basket som lägger stor vikt vid företagsnätverket. De har 

uppfattningen att många av deras sponsorer sponsrar dem på grund av deras nätverk. Det syns 

tydligt att alla föreningar arbetar mycket med det här när de berättar om sina event i samband 

med matcher och deras nätverksträffar, alltså relationer via aktivitet som finns beskrivet i 

tabell 1. Studien visar dock att företagen inte lägger lika stor vikt vid nätverk som 

föreningarna tror. De stora företagen verkar redan ha tillräckligt med företagsnätverk och 

hinner inte underhålla fler nätverk. Företagen i studien tror dock att nätverken kan vara en 

faktor som gör att mindre företag väljer en viss förening. Föreningarna å sin sida upplever att 

de är begränsade inom nätverksområdet på grund av arenorna. De försöker att skapa VIP-

områden i samband med matcher men arenorna är inte tillräckligt moderna för att ge 

föreningarna förutsättningarna som behövs för att företagen ska bli nöjda. Det här bekräftas 

av Bildemo och UNT som upplever att det är för låg nivå på VIP-områdena och 

arrangemangen kring matcher för att väcka stort intresse att ta med kunder och liknande. En 

annan del i relationsaktiviteter enligt tabell 1 är deltagande och att möta “kändisar”, vilket 

föreningarna är bra på att erbjuda enligt företagen. Bildemo anser att det inte är några problem 

att få föreningarna att ställa upp om de anordnar event. Bildemo ansåg samtidigt att de inte 
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har så stor nytta av denna aspekt medan Länsförsäkringar utnyttjar det till fullo med att 

spelare, “kändisar”, ska vara med på nattfotbollen och att föreningarna ska delta i 

nattvandringen.  

 

Det tydligast fallet av egenintresse-sponsring i studien är Bengt Ågerups sponsring. Ågerup 

förväntar sig att pengarna ger effekt i form av utveckling hos ungdomsspelare. Som ägare för 

Q-Med sponsrade han Sirius fotboll vilket inte är brukligt bland läkemedelsföretaget eftersom 

de har liten lokal anknytning. De flesta företag i branschen anser inte att det har någon 

vinning av det och därför fanns troligen någon annan anledning till Q-Meds sponsring än 

Ågerups personliga intresse i Sirius fotboll. Q-Med som företag tjänade förmodligen 

ingenting på sponsringen av Sirius fotboll men Ågerups eget intresse gick före företagets 

intresse i detta fall. Då han sedan sålde Q-Med startade han USAB och fortsatte gå in med 

stora summor i Sirius fotboll vilket visar på detta intresse som egentligen inte hade något med 

Q-Meds exponering, association, relationer eller integrerade relationer att göra. Ett ytterligare 

exempel på egenintresse-sponsring från studien är Bildemo som stödjer små lokala lag i 

exempelvis Knivsta. Mats Andersson uttrycker det som att han vill stödja bygdens lag och 

inte att Bildemo söker exponering i det här fallet. De får möjligen lite exponering och även en 

viss positiv association eftersom sponsringen stärker bygden men den troligaste anledningen 

till denna sponsring är Mats Andersson personliga intresse till sport och till bygden, speciellt 

hemorten Knivsta. Det påvisar han återigen genom att Bildemo ofta bara förnyar avtal de 

redan har utan vidare utvärdering av vad de fått ut av dem. Det här tyder på att man mer gör 

det av gammal vana, att Bildemo eller rättare sagt Mats Andersson anser att sponsra 

idrottslagen på orten är något man ska göra. Denna faktor, att man förnyar av gammal vana, 

kan ses som ett egenintresse om man gör det för att bidra till sporten, ett personligt intresse. 

Det bekräftas också av Uppsala Basket som anser att många agerar på detta sätt, att man bara 

förnyar det man har. Det som är svårt för studien att påvisa i detta fall är om företagen anser 

att det fungerar bra och därför förnyar det eller om det görs för att de har intresse i sport och 

vill bidra till Uppsalaidrotten. En minskning av egenintresse-sponsring kan dock förväntas på 

grund av att sponsormarknaden blir allt professionellare med specialiserade personer som 

arbetar enbart med sponsring och marknadsföring för att maximera företagets vinst. Detta är 

något som varit tydligt vid undersökningen av företagen i studien också. Två av företagen har 

en person som fokuserar specifikt på sponsorfrågor. Enligt Jönzén så blir även sponsringen 

allt mer centraliserad vilket leder till både mindre lokala möjligheter till sponsring och mindre 

egenintresse-sponsring. 
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5.3.3 Integrerad kommunikation 

Faktorn i tabell 1 som av både företagen och föreningar används minst är integrerad 

kommunikation. Inget företag och ingen förening i studien arbetar uttalat med denna kategori. 

Närmast ligger Länsförsäkringar när de försöker binda ihop sin sponsring med 

nattvandringen, som egentligen är ett eget projekt men i analysmodellen passar denna 

sponsring bättre under relationsaktivitet då de utnyttjar tillgången till “kändisarna”. UNT får 

automatiskt en typ av integrerad kommunikation på grund av att de både är sponsor och 

mediakälla. Deras integrerade kommunikation kommer från sin egen media, integrerad 

kommunikationsmedia och de får samtidigt reklam på grund av sin sponsring, kategorin 

integrerad kommunikationsaktivitet. Det är oundvikligt för UNT med dess dubbla roller som 

sponsor och mediakälla.  

 

Något som kan kategoriseras som integrerad kommunikation är sociala medier som är under 

utveckling hos klubbarna. Speciellt Fyrisfjädern uttryckte sin entusiasm över detta. Denna 

utveckling skulle kunna bli en kanal för integrerad kommunikation (reklam för sponsorer i 

samband med intervjuer med mera) men eftersom inget av företagen i studien efterfrågade 

eller kände igen sig i kategorin integrerad kommunikation så kanske denna utveckling inte är 

så efterfrågad utan snarare bara ger föreningarna möjlighet att synas mer. Kanske skulle en 

utveckling och ett nytt tankesätt inom denna kategori kunna ge föreningarna bättre 

förhandlingsmöjligheter med företagen, speciellt om de skräddarsyr idéer på hur företagen 

kan integrera sponsringen med annan marknadsföring med en slags ”1+1=3”-effekt. 
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6. Slutsats 

Företagen i studien har tydligt visat att sponsring inte är någon ren välgörenhet och 

klubbarnas arbetssätt gav en bild som verkar representativ för hur Uppsalas 

elitidrottsföreningar och företag generellt arbetar med sponsring. Den kvantitativa delen av 

studien tyder på att föreningar med hög synlighet har högre sponsorintäkter än de med låg 

synlighet och stärker på så sätt hypotesen. Den kvalitativa delen som undersöker klubbarnas 

arbetssätt och faktorer till varför företagen sponsrar både stärker hypotesen till viss del men 

visar även att det finns speciellt en annan betydande faktor, nämligen företagsnätverken. Det 

syns tydligt i och med att alla föreningar i studien arbetar hårt och försöker sälja in deras 

företagsnätverk. En korrekt bild av sponsormarknaden i Uppsala bör alltså innefatta 

företagsnätverk som en väsentlig faktor utöver synligheten. Det som talar emot är dock att de 

valda företagen inte anser att det är avgörande vid valet av sponsring, men det fanns ett tydligt 

fokus från föreningarna på nätverken som bör komma från en efterfrågan från många av 

företagen. Kanske skulle nyare och fräschare arenor och det nytänk som UNT efterfrågar 

kunna skapa ett ökat intresse och även locka de stora företagen till eventen. Egenintresse som 

en faktor vid sponsring bör också tas i visst beaktande då det har visat sig kunna påverka hur 

företag sponsrar. Anledningen till att egenintresse inte anses vara lika betydande som 

synligheten och företagsnätverken, trots att den återfinns hos aktörerna i studien, är att denna 

faktor överlag är en liten del av sponsringen. De flesta företagsledningar tar sina 

sponsorbeslut med företagets vinning i fokus och utvecklingen mot marknadsavdelningar och 

centralisering av företag gör att utrymmet för egenintresse-baserad sponsring minskar. 

Synlighet är den mest betydande faktor eftersom att den behövs för att, utöver exponeringen, 

ge positiv association för företagen. Företag som arbetar med CSR behöver också samarbeta 

med föreningar med hög synlighet om de vill få effekt i form av bra association, vilket ofta är 

målet med CSR-arbete även om samhällsnyttan också kan vara bidragande. Detta gör att 

CSR-trenden inte gör hypotesen missvisande. 

7. Diskussion 

Inget av studieobjekten ägnade sig åt integrerad kommunikation. Detta kan bero på att det 

finns större nytta av detta vid lansering av en ny produkt enligt Gwinner (1997). Inget av 

företagen i studien nämnde att de skulle lansera någon ny produkt eller tjänst så betydelse av 
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integrerad kommunikation vid nylansering undersöktes ej. Dock så kan föreningarna framöver 

tänka på möjligheten med att erbjuda lösningar som låter företagen integrera sin sponsring 

med övrig marknadsföring för att göra det mer attraktivt att sponsra. 

 

Det finns givetvis en viss skillnad mellan föreningar på grund av idrotten de utövar. Både 

Fyrisfjädern och Uppsala Basket nämnde att det aldrig kan konkurrera med fotboll eftersom 

sporten har fler utövare i Sverige och detta medför ett större intresse. Det här skapar en viss 

“orättvisa” på sponsormarknaden. Att Sirius fotboll ligger i tredjedivisionen och ändå har 

ungefär samma publiksnitt som Uppsala Basket som spelar i högsta divisionen visar på detta. 

 

Föreningarnas beroende av sponsorer blir tydligt om man ser till intäkterna från sponsorer och 

omsättning. Intressant är att Fyrisfjäderna visar lågt beroende till sponsring, endast runt 20 

procent av omsättning var sponsring, medan samma siffra för Uppsala Basket var cirka 85 

procent under 2012. Det här kan till viss del ha att göra med att basket är mer attraktivt för 

sponsorer och att Fyrisfjädern därför tvingas dra in pengar på annat. Det kan även bero 

mycket på att Fyrisfjädern äger sin egen hall vilket ingen annan förening i studien gör och 

detta genererar pengar för dem. 

 

Studieobjekten gav oss en bred och bra bild över sponsringen i Uppsala men trots detta så bör 

man vara försiktig med att generalisera studien för hela Uppsalas sponsormarknad. Sponsring 

är komplext vilket gör att studien kan ha missat vissa aspekter av sponsringsmarknaden men 

känslan är att urvalet av företag och föreningar är representativt. Resultaten speglar till viss 

del ändå Uppsalas sponsormarknad och bör därför kunna användas av föreningarna som en 

mall för vilka faktorer de bör satsa på när de ska sälja sin produkt. Det är tydligt att företag 

kan strukturera sin marknadsförning via sponsring som de vill då föreningarna i Uppsala är 

villiga att möta upp deras krav för att alla ska gå vinnande ur samarbetet. Uppsalas 

sponsormarknad är något speciell på grund av att det finns många akademiska institutioner 

och läkemedelsföretag som inte är specifikt sponsringsvilliga men studien bör ändå kunna 

fungera som vägledning för föreningar och företag i andra städer med kartläggningen av 

faktorer som företagen anser viktiga vid val av sponsorobjekt. 
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8. Förslag till vidare studier 

Då denna studie har granskat klubbarnas arbetssätt när det kommer till sponsring vore det 

intressant att titta på vilka andra arbetssätt klubbarna använder för att öka sin synlighet, alltså 

hur skapar de synlighet med andra medel. Studien har berört sociala medier men ytterligare 

studier om framtiden inom denna bransch för idrottens synlighet och användningen av 

integrerad kommunikation vore intressant. En intressant aspekt hade även varit att undersöka 

hur mindre företag, som endast sponsrar ett fåtal föreningar, värderar föreningarnas nätverk i 

sina sponsringsbeslut. Det skulle även varit intressant att göra en fallstudie från starten av ett 

sponsringssamarbete, kanske ett helt nystartat företag för att se vilka val som görs och 

analysera vad följderna blir. 
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Appendix 1 - Frågor inför pilotintervju med Stefan Bärlin, 

IK Sirius fotboll 
 

Vad tror du är den enskilt största faktorn till att vissa klubbar får mer sponsorpengar än andra? 

Vad tror du om vår hypotes? 

Hur arbetar Sirius fotboll med sponsring? Finns det fler klubbarna i Uppsala arbetar på 

liknande sätt? 

Vilket urval av klubbar tror du blir mest intressant? Tre med mest sponsorintäkter eller tre vitt 

skilda? 

Vilka sponsorer tycker du vi ska intervjua? Vilka sponsrar mest? 

Vad känner du att företagen går efter när de väljer sponsorobjekt? 

Hur uppfattar du sponsormarknaden i Uppsala? Likheter/skillnader mot Västerås? 

Krav från sponsorer? 

Fördelning mellan ren och dold sponsring samt välgörenhet? 

Vilka av faktorerna exponering, association, relationer och integrerad kommunikation anser ni 

vara mest avgörande för Uppsalaföretagen vid sponsring? 

Områden: 

● Tillvägagångssätt för sponsorer 

 -Event 

 -Samarbeten 

● Siffror 

 -Publik, 1721 

 -Intäktsfördelning, sponsring/publik 

● Sponsormottagande i medgång/motgång 

● Våra teorier  

● Sirius arbetssätt: 

 -Hur får ni sponsorer? 

 -Sociala medier? 

● Lokalt/nationellt: 

 -Sponsorer från närområdet, Uppsala och från hela landet 

 -Almtuna nationellt? 

● UNT:s roll: 

 -Kontakt? Övrig media? 

● Nattfotbollen 
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Appendix 2 - Exempel på semistrukturerad intervju: 

Frågor inför intervju med Fredrik Jönzén, Uppsala Basket 
 

Publiksnitt 2012/2013? 

Omsättning 2012/2013? 

Hur mycket sponsorintäkter 2012/2013? 

Hur ni konkurrens om sponsorer i Uppsala? 

Vilka av faktorerna exponering, association, relationer och integrerad kommunikation anser ni 

vara mest avgörande för Uppsalaföretagen vid sponsring? 

 

Uppsala Baskets arbetssätt: 

-Hur mycket betyder nätverket (med pre-game, träffar och akiviteter)? 

-Hur fungerar sponsringsalternativen Startfemman, Samarbetspartner, Platina, Guld, Silver, 

Brons och 1960-klubben? 

-Hur fungerar Schysst framtid? 

-Vad innebär det att vara huvudsponsor respektive stödsponsor för Schysst framtid? 

-Hur använder ni webb-tv-sändningarna på Allstar? 

-Betydelse av sociala medier och tidningar? (UNT, samarbete på något sätt?) 

-Kostnad köpa in sig på match/träningskläder? 

-Finns möjlighet till öronmärkning av sponsorpengar till herr, dam och ungdom? 

-Möjlighet till nationell sponsring? 

-Vilka krav finns från sponsorer? Knyts till Schysst framtid. 

-Arena Fyrishov, möjligheter eller begränsningar? 

-Längd på avtalen? 
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Appendix 3 - Sirius guldklubbsinfo 
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Appendix 4 - Länsförsäkringars krav på sponsorer 
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Appendix 5 - Sammanställning av 
respondenter 

 

Förening/företag Datum Namn 

Bildemo 2013-04-17 Andersson, Mats 

Fyrisfjädern 2013-04-12  Klingberg, Andreas 

Länsförsäkringar 2013-04-16 Bergh Wihed, Carin 

Uppsala Basket 2013-04-16 Jönzén, Fredik 

Upsala Nya Tidning 2013-05-16 Löfgren, Therese och Lans, 

Susanna 

Sirius fotboll 2013-03-14 Bärlin, Stefan 

 


