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ABSTRACT 
 
Titel: “Det är bättre att skjuta löst på mål än hårt utanför” - En kvalitativ studie av 
kommunala, kommersiella och ideella aktörers sätt att kommunicera via en 
idrottsarena. 
Författare: Johan Björklund och Hanna Modig. 
Nivå: Medie- och kommunikationsvetenskap GR (C), C-uppsats, 15 hp, HT 2015. 
Antal ord: 14993. 
 
På grund av att dagens samhälle kantas av ett informationsöverflöd måste organisationer 
hitta andra vägar för att träffa rätt med sin kommunikation. Tidigare kommunicerades 
varumärkens budskap ut via traditionella medier men nya trender har medfört nya 
kommunikationsmetoder som sponsring via idrottsarenor med olika kommunikativa 
målsättningar.  

Då mycket av den tidigare forskningen på kommunikation via idrottsarenor har ett 
internationellt perspektiv med kommersiella aktörer tar denna studie istället avstamp i 
Sverige med hopp om att bidra med ett nytt perspektiv. Syftet med studien är att skapa 
ökad förståelse för kommersiella, kommunala och ideella aktörers kommunikativa arbete 
med arenasponsring. 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod använts i 
form av samtalsintervjuer. Samtalsintervjuerna har genomförts med sju strategiskt utvalda 
respondenter som verkar inom kommersiella, kommunala och ideella organisationer och 
som fick avge sin syn på fenomenet arenasponsring. 

Resultatet visar att organisationernas arbete med att kommunicera via en idrottsarena 
handlar dels om att namnsätta en arena, dels att kommunicera på plats i arenan eller i egna 
kanaler samt genom att ha egna relationsskapande aktiviteter i anknytning till arenan. 
Genom arenasponsringen så kan de skapa kännedom om sitt varumärke, öka försäljningen 
och skapa relationer med sina intressenter. Trots att arbetet med kommunikationen via 
arenasponsringen är likvärdig för den övervägande delen av respondenterna skiljer sig dock 
deras incitament åt. Gemensamt för den övervägande delen av respondenterna är att de 
belyser det faktum att genom arenasponsringen så gagnar de stor publicitet i media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: PR, strategisk kommunikation, marknadskommunikation, varumärken, co-
branding, varumärkesallianser, brand equity, varumärkesvärde, CSR, sponsring, sport 
sponsorship, arenasponsring, sport facility sponsorship, gräsrotssponsring. 
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1. INTRODUKTION  
Arbetet med kommunikation har genom tiderna förändrats. Från att kommunikation förr 
ansågs ske med en sändare och en mottagare ses kommunikationen idag som en 
tvåvägskommunikativ dialog (Bruning, 2002:4). Dagens samhälle kantas dock av ett brus, 
det vill säga ett informationsöverflöd, där massvis av kommunikationsinsatser från 
organisationer försöker nå en mottagare i kampen om deras uppmärksamhet (Edmunds & 
Morris, 2000:17f). Detta faktum innebär att organisationer måste hitta andra vägar för att 
träffa rätt med sin kommunikation.  

I denna uppsats kommer begreppet arenasponsring att användas, vi definerar 
arenasponsring som “all strategisk kommunikation som sker i- och runt den arena som en 
organisation valt att pryda med sitt varumärkesnamn”.  

1.1 Problemformulering  

Kommunikationen ansågs förr vara en del utav en organisation, men under de senaste 
årtiondena har synen skiftats och kommunikation anses vara det som skapar och möjliggör 
för organisationernas existens (Putnam, Nicotera & McPhee 2009:1). Vidare menar 
författarna Falkheimer och Heide (2011:15) att inom forskningsområdet strategisk 
kommunikation är det just organisationernas kommunikation som står i centrum. 
Internationellt sett finns det flera forskningsområden som berör ämnet strategisk 
kommunikation, däribland public relations, marknadsföring och då främst 
marknadskommunikation samt organisationskommunikation. Dessa områden glider alla in 
i varandra och blir således också svåra att särskilja (Falkheimer & Heide, 2011:18). Den 
gemensamma nämnaren för dessa områden är att de alla fokuserar på de olika typerna av 
kommunikation som en organisation planerar och genomför (Falkheimer & Heide, 
2003:19; Larsson, 2014:35). 

Förr kommunicerades varumärkens budskap ut till målgruppen via reklam genom 
traditionella medier som TV, radio och tidningar. Nya trender har idag medfört mer 
otraditionella metoder för att kommunicera och forma ett varumärkes image, däribland 
sponsring (Zdravkovic & Till, 2012:115). Kommersiell sponsring som en metod för 
organisationers kommunikation är dock ett relativt nytt fenomen. Från relativt begränsad 
verksamhet i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet har detta medium vuxit kraftigt 
under de senaste fyra decennierna (Meenaghan, 1998:3). Cornwell och Maignan menar att 
sponsring är ett verktyg för kommunikation och PR-verksamhet som är här för att stanna. 
En marknadsdriven typ av sponsring har ersatt den filantropiska typen av sponsring och 
den har accepterats som ett affärsrelaterat beteende (Cornwell & Maignan, 1998:18). 
Sponsring- och eventföreningen definerar sponsring som följande: “Sponsring är 
associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring 
och försäljning. Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan (normalt) två parter där 
ett företag betalar för kommersiella rättigheter till ett evenemang, en person, organisation, 
ett projekt etc” (www.sefs.se, 2009).  

Organisationer deltar i olika sponsringsaktiviteter för att uppfylla ett antal 
organisatoriska mål som att bygga relationer, underhålla sina intressenter, bygga ett högt 
varumärkesvärde, öka medvetenheten kring varumärket, förbättra varumärkets image, 
involvera sig i samhället samt för att öka försäljningen (Henseler, Wilson & Westberg 
2011:7; Greenhalgh och Greenwell 2013:102f). Av de totala reklaminvesteringarna under 
2014 investerades 10 procent till sponsring, där tre fjärdedelar av investeringarna i 
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sponsring gick till idrotten (www.irm-media.se, 2015). Sponsring har blivit en av de 
viktigaste finansieringskällorna för både lokala och internationella evenemang som 
involverar sport, konst, miljö, media, humanitärart arbete, samhällsprojekt, utbildning och 
flera andra områden. Sponsring gynnar allmänheten genom att göra det möjligt att 
iscensätta evenemang och aktiviteter som annars inte skulle ha varit möjligt och lägga till 
ytterligare fördelar för befintliga evenemang och aktiviteter. Framgångsrik sponsring 
gynnar därför alla berörda parter, däribland sponsorer, arrangörer, media, artister, åskådare 
och allmänheten (ICC, 2003:1). Det blir alltmer vanligt att organisationer sponsrar 
idrottsklubbar mot att de äger namnrättigheterna till respektive idrottsklubbs hemmaplan 
(www.idrottensaffarer.se, 2013). Alltifrån små lokala fotbollsplaner till stora idrottsarenor i 
större städer har idag ett namn efter en organisation eller ett varumärke (Ibid).  

Mycket forskning kring kommunikation via arenasponsring har ett internationellt 
perspektiv med kommersiella aktörer. Denna studie tar avstamp i Sverige och undersöker 
både kommersiella, kommunala och ideella aktörers incitament till att kommunicera via en 
idrottsarena och vi menar att studien således på ett vetenskapligt sett kan bidra till en vidare 
syn på fenomenet och därför också är relevant att genomföra.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att skapa ökad förståelse för kommersiella, kommunala och ideella 
aktörers kommunikativa arbete med arenasponsring. Nedan presenteras studiens 
frågeställningar: 
 

1. Vilka incitament ligger till grund för att sponsra en arena och dess verksamhet?  
2. Vad ser organisationerna för kommunikativt värde i arenasponsring?  
3. Hur kommunicerar organisationerna i och runt arenan? 

1.3 Avgränsningar 

I denna studie har vi valt att titta närmare på hur organisationer jobbar med sin 
kommunikation via arenasponsring. Vi har avgränsat oss till att se på problematiken ur ett 
sändarperspektiv då detta är en kvalitativ studie kring organisationerna som äger 
namnrättigheten till respektive arena. Följaktligen blir respektive säljare av namnrättigheten 
således inte relevant för denna studie.  
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2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING  
För att skapa en grund för hur och varför olika typer av organisationer arbetar med 
strategisk kommunikation via arenasponsring presenteras under detta kapitel teorier och 
tidigare forskning från flera ämnesområden. Teorikapitlet inleds med ett avsnitt om 
strategisk kommunikation där begrepp som PR, relationshantering, CSR och etik 
presenteras. Vidare fortsätter teorikapitlet med att introducera begreppen marknadsföring 
och marknadskommunikation och inbjuder läsaren till vidare fördjupning i hur begreppen 
marknadskommunikation, inkongruent kommunikation, varumärken, sponsring, 
varumärkesvärde och varumärkesallianser hänger ihop. Vidare flyttas det teoretiska fokuset 
till sponsring av sport och idrottsanläggningar och vad det innebär. Vi har gjort 
avgränsningar i vårt teoretiska material genom att endast ta med teoribildning och tidigare 
forskning rörande strategisk kommunikation, marknadskommunikation och sponsring. Det 
studerade forskningsområdet strategisk kommunikation är väldigt brett då det studeras 
både inom humanioran medie-och kommunikationsvetenskap samt företagsekonomi 
(Falkheimer & Heide 2011:14), vilket har medfört att vi valt bort teorier och tidigare 
forskning som inte direkt berör vårt syfte och våra frågeställningar.  

2.1 Strategisk kommunikation       

Begreppet strategisk kommunikation är i viss mening synonymt med Public Relations (PR) 
(Falkheimer & Heide, 2011:11), dessa begrepp kommer i detta teorikapitel att användas om 
vartannat. Strategisk kommunikation fokuserar på de verksamhetsrelaterade och långsiktiga 
målen samtidigt som det bygger på en medvetenhet om kommunikationens grundläggande 
betydelse för organisationen, både för dess existens, legitimitet och verksamhet. Det är 
alltså inte de kortsiktiga målen för vissa kommunikationsinsatser som står i centrum för 
den strategiska kommunikationen (Falkheimer & Heide, 2014:86) En introduktion av 
forskningsområdet strategisk kommunikation är relevant för denna studie då området 
innefattar det kommunikativa arbete som organisationer arbetar med.  

2.1.1 Definition av strategisk kommunikation 

PR, eller strategisk kommunikation, är ett begrepp som kan definieras på en mängd olika 
sätt i och med att det används av olika typer av organisationer i en mängd olika syften 
(Edwards, 2014:4). Den mest välkända och citerade definitionen av PR kom 1984 av 
Grunig och Hunt där de definierade begreppet som: “the management of communication between 
an organization and its publics” (Grunig, 1992:4). PR-forskarna Cutlip, Center och Broom 
definierar å andra sidan PR som “the management function that establishes and maintaints mutually 
beneficial relationship between an organization and its publics on whom its success and failure depends” 
(Cutlip, Center och Broom, 2006:5). En definition som till skillnad från Grunig och Hunts 
definition från 1984 (Grunig, 1992:4) fokuserar på tvåvägskommunikation och 
relationsbyggande med en organisations intressenter samt det faktum att PR är en 
ledningsfunktion som avgör organisationers framgång (Edwards 2014:5). Författarna 
Falkheimer och Heide definierar strategisk kommunikation som “en organisations 
medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina mål” (2011:13). Zerfaß och Huck 
(2007:108) menar att strategisk kommunikation “shapes meaning, builds trust, creates 
reputation, and manages symbolic relationships with internal and external stakeholders in 
order to support organizational growth and secure the freedom to operate”. 
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Begreppet PR, eller strategisk kommunikation, är relevant att omnämna i denna studie då 
det är ett grundläggande verktyg i organisationers arbete med kommunikation och 
relationsskapande. 

2.1.2 Strategisk kommunikation och sponsring  

Levy menar att nästan alla stora organisationer sponsrar och genom strategisk 
kommunikation kan dessa ledas till projekt som producerar massiv medieexponering 
nationellt och/eller internationellt samt att det även skapar en innerlig tacksamhet hos 
offentligheten. Utan den strategiska kommunikationen så menar Levy att organisationerna 
inte får ut mer av sin sponsring än till exempel ett plakat på en vägg som få människor ser 
eller bryr sig om. Genom att strategisk kommunikation får styra valet av sponsrat projekt så 
kan organisationerna räkna med att få tillbaka om och om igen, där sponsring av forskning 
kring hälsa lyfts upp som något som kan producera en ständigt återkommande exponering 
samtidigt som det skapar en allmängiltig tacksamhet till den sponsrade organisationen från 
både medarbetare, kunder och övriga intressenter (Levy, 2004:42f). 

Bruning (2002) har i en artikel anpassat forskaren DeVitos åtta axiom för interpersonell 
kommunikation till PR samt lagt till två stycken axiom för att skapa en bättre förståelse för 
hur relationen mellan en organisation och en publik ska fungera kommunikativt så att den 
är ömsesidig. Bruning menar i axiom åtta att relationerna bör utvecklas utifrån att det ska 
finnas en ömsesidig fördel för båda parter. Det innebär att organisationer måste utvärdera 
huruvida aktiviteter som sponsring och den tid, pengar och ansträngning som den kräver 
förstärker relationen med de viktigaste intressenterna eller om det bara är organisationens 
image som förbättras (Bruning, 2002:10).  

2.1.3 Corporate Social Responsibility  

Corporate Social Responsibility, fortsättningsvis i studien benämnt som CSR, fokuserar på 
organisationers sociala ansvar och skyldighet att tillämpa etiska normer (Skarmeas & 
Leonidou, 2013:1831). Att organisationer tar ett socialt samhällsansvar har stor betydelse 
för dess image, varumärke och identitet (Larsson, 2014:128; Borglund, De Geer, Sweet, 
Frostenson, Lerpold, Nordbrand, Sjöström & Windell, 2012:258). Ur ett affärsmässigt 
perspektiv kan ett väl fungerande CSR-arbete leda till ett bättre rykte samt mer 
tillfredställda och lojala kunder och medarbetare (Skarmeas & Leonidou, 2013:1831).  Mot 
denna bakgrund blir begreppet CSR relevant att ha med i denna studie. För att 
organisationernas anseende ska öka krävs det att det att CSR-arbetet kommuniceras ut till 
allmänheten. Organisationerna kan även blir attraktivt för investerare, potentiella nya 
medarbetare och partners om CSR-kommunikationen sköts på ett bra sätt (Borglund et al., 
2012:258).  

Sedan 2000-talets början har organisationernas ansvar utöver vad lagboken säger fått en 
större ställning i såväl den allmänna debatten som i näringslivet. Något som bland annat tas 
i uttryck genom att riktlinjer och standarder upprättats för socialt ansvarstagande likväl som 
att det har upprättats finansiella index för vilka organisationer som arbetar med socialt 
ansvarstagande i form av Dow Jones Sustainability Index och FTSE4Good (Borglund et 
al., 2012:12). Att organisationer kan hantera sina intressenters krav på ett socialt och 
miljömässigt ansvarstagande har blivit allt viktigare då de idag bedöms utifrån sitt 
ansvarstagande och inte för dess förmåga att skapa ekonomiska vinster (Borglund et al., 
2012:29). Wagner, Lutz och Weitz kommer i en studie fram till att när konsumenter i 
välutvecklade länder gör ett köpbeslut lägger de mer vikt åt det sociala ansvaret 
organisationen visar upp (Wagner, et al., 2009:77).  
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Trots de positiva effekterna av ett effektivt CSR-arbete menar Skarmeas och Leonidou 
att med dagens ökade antal organisationer som engagerar sig i CSR-frågor kommer även 
allt fler tvivlare. De pekar ut ökad medial och offentlig kritik mot olika socialt oansvariga 
affärsmetoder som något som ökat lavinartat. Kontentan av detta blir att fler och fler 
konsumenter tenderar att tvivla och ifrågasätta organisationernas sociala engagemang 
(Skarmeas & Leonidou, 2013:1837) Frankental menar även att det inte finns några 
övertygande bevis för att en organisations aktiekurs påverkas av en brist på CSR även när 
detta i förlängningen kan leda till försämrat rykte (Frankental, 2001:19) 

2.1.4 Etik                  

Etik är ett moralfilosofiskt fält som behandlar de normer som bör reglera olika beteenden. 
Utvecklade samhällen och relevanta yrkesorganisationer publicerar etiska koder som ger 
regler, normer och riktlinjer om vad som är och inte är acceptabelt praxis (Jupp, 2013:96).  

I en studie från 2008 understryker tre forskare betydelsen av “good ethics is good 
business”. Det innebär kort att organisationer som aktivt arbetar med att lyfta fram etiska 
värderingar och samtidigt tar ett socialt ansvar har en större möjlighet att vara mer 
lönsamma än organisationer som inte arbetar med dessa frågor (Pettijohn, Pettijohn & 
Taylor, 2008:555). Författarna menar att etik och socialt ansvar leder till goda relationer 
med sina kunder, minskade kostnader för att försöka återskapa organisationens image samt 
att det attraherar potentiella investerare (Pettijohn, et al, 2008:547).  

Sponsringen är ett viktigt område för affärsverksamhet och CSR. Klincewicz menar att 
olika etiska problem kan uppstå mellan de olika parterna som ingår ett sponsoravtal. För att 
undvika problem menar författaren att parterna bör implementera etiska uppförandekoder, 
acceptera andra än ekonomiska värden samt att de båda parterna ska presentera ett etiskt 
förhållningssätt de kan förhålla sig till. I den sponsrade partens uppförandekod, bör 
detaljerade kriterier för att acceptera en sponsring finnas för att undvika eventuella 
missräkningar av den organisation som valt att sponsra (Klincewicz, 2008:1110). 

2.2 Marknadsföring 

Att identifiera behov på marknaden och sedan kommunicera ett budskap är vad 
marknadsföring handlar om. Fokus ligger på att i slutändan sälja produkter och tjänster till 
potentiella kunder. Kundorienteringen är tydlig och det läggs stor vikt vid att uppfylla de 
behov av en ny produkt som finns på olika marknader eller att skapa ett nytt behov av en 
ny produkt eller tjänst (Falkheimer & Heide, 2003:23). 

2.2.1 Marknadskommunikation 

Traditionellt sett så kan marknadskommunikation beskrivas som “en organisations insatser 
för att föra ut en produkt eller tjänst på marknaden” (Larsson, 2014:40). 
Marknadskommunikation kan ses som ett verktyg som organisationer kan använda för att 
attrahera deras konsumenter till konsumtion av deras produkter. I 
marknadskommunikationen kan marknadsföraren skapa olika associationer kring ett 
varumärke vilket medför att kunderna upplever varumärket på ett specifikt sätt (Dahlén & 
Lange, 2009:11f). 
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2.2.2 Sponsring som marknadskommunikation 

Det finns marknadskommunikationsformer som inte har en direkt målsättning att sälja 
organisationens produkt eller tjänst (Dahlén & Lange 2009:538), ett exempel på en 
marknadskommunikationsform som vanligtvis saknar direkta kommersiella mål är 
sponsring (Dahlén & Lange 2009:542). Jiffer & Roos förklarar däremot sponsring som en 
affärsmetod för maknadskommunikation med mål att öka sponsorns 
varumärkeskännedom och image samt för att öka försäljningen på kort och lång sikt. Till 
skillnad från välgörenhet menar författarna att sponsring involverar någon form av 
kommersiell transaktion mellan sponsorn och den sponsrade (Jiffer & Roos, 1999:25).  

Sponsring är ett viktigt verktyg för organisationer för att förmedla sitt budskap genom 
association med den sponsrade enheten. Det är en integrerad del av organisationernas 
strategi för marknadskommunikation, men skiljer sig dock från andra former av 
kommersiella budskap samt från donationer när det gäller mål, budskap och kontroll. 
Sponsring kan ske som en enda marknadskommunikationsinsats men kommer ofta 
använda andra kommunikationsverktyg såsom reklam, PR och marknadskommunikation i 
syfte att utnyttja sponsringen och maximera effekten av den (ICC, 2003:1). 

2.2.3 Inkongruent kommunikation 

Målet med att skaffa sig ett starkt varumärke handlar om att skapa konkurrenskraft och 
lönsamhet. Om detta hanteras på ett bra sätt medför det också att organisationens 
värderingar och associationer synliggörs för konsumenterna och blir lätta för dem att 
förstå. För att varumärkena dock ska bli framgångsrika så gäller det att konsumenternas 
intresse för varumärket bibehålls över tid. Något som kan ske genom inkongruent 
kommunikation, en typ av kommunikation som väcker intresse och som kan slå igenom 
det mediala bruset (Törn, 2010:7).  

Inkongruent kommunikation kan exempelvis innebära att en organisation sponsrar en 
annan organisation som inte överensstämmer med de redan etablerade associationer som 
finns hos den sponsrande organisationen. Att utmana varumärket på detta sätt avråds inom 
forskningen kring varumärken eftersom det kan äventyra de associationer som redan finns, 
å andra sidan menar Törn på att detta är något som kan förbättra 
marknadskommunikationen hos redan etablerade varumärken (Törn, 2010:11f).  

Ett kongruent sponsorskap, som är motsatsen till ett inkongruent sponsorskap, handlar 
om att en organisation sponsrar något som för konsumenterna upplevs som en naturlig 
sammankoppling. Likt Törn (2010) hänvisar Tollefsen och Riskild till tidigare forskning på 
området som visar att en brist på kongruens inom ett sponsorskap kan innebära att 
sponsorskapet betraktas som mindre positivt och konsumenterna uppfattar inte heller då 
de budskap som sponsorskapet vill förmedla. Trots detta är inkongruenta sponsorskap 
väldigt vanliga (Tollefsen & Riskild, 2015:13). 

2.3 Varumärken 

Av en organisations profil utgör varumärket det som syns och finns rent fysiskt och 
Larsson (2014:127) hänvisar till forskaren Olins som menar på att varumärket består av en 
“kombination av dels namn, symboler (som logo), design och andra fysiska attribut. Dels 
uttalade kärnvärden, men också känslouttryck och stil” (Larsson, 2014:127). 
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2.3.1 Varumärkesvärde 

Falkheimer och Heide menar att marknadskommunikation idag till stor del handlar om att 
skapa och bevara ett högt varumärkesvärde, i andra termer benämnt som brand equity 
(Falkheimer & Heide, 2014:95). Aaker (2010) definerar varumärkesvärde på följande sätt: 
“a set of assets (and liabilities) linked to a brands name and symbol that adds to (or 
subtracts from) the value provided by a product or service to a firm and/or that firm ́s 
customers” (Aaker, 2010:7f). Varumärkesvärde är alltså en uppsättning av tillgångar och 
eventuella skulder som är kopplade till ett varumärke som bidrar eller fråntar värdet på en 
organisations produkt eller tjänst och/eller organisationens konsumenter (Ibid). Ett 
varumärke har ett positivt varumärkesvärde när konsumenter reagerar mer positivt mot ett 
varumärkes produkt eller tjänst jämfört med en generellt liknande produkt (Kotler, 
Armstrong, Harris & Piercy, 2013:257).  

Att bygga en konkurrensfördel på längre sikt beror enligt Amis, Slack och Berett 
(1999:269) på att integrera sponsring med resten av marknadsmixen för att ta fram en 
gemensam och kraftfull bild för organisationen. Förutom att öka det upplevda kundvärdet 
genom ökat varumärkesvärde skapar också utvecklingen av en sådan bild att organisationen 
differentierar sig från sina konkurrenter (Ibid). Brand Equity behöver dock inte alltid 
enbart ha positivt inverkan på ett varumärke. Om ett varumärke exempelvis blir känt för 
att ha bristande kvalité så blir det mer en skuld än en tillgång för varumärket (Chen, 
2001:429). 

2.3.2 Image, profil och identitet  

Relationen som en konsument har till en organisation baseras till stor del på de 
föreställningar som konsumenten har om organisationen. En del av konsumenternas 
föreställningar grundar sig i de budskap som organisationen förmedlar - det vill säga 
organisationens varumärke och profil. Dagens organisationer lägger stort fokus och stora 
resurser på sitt varumärke, dels på grund av konkurrens med andra varumärken men också 
på grund av att konsumenter idag konsumerar för att stärka sin egen självbild och identitet 
och dras då till vad organisationerna står för (Falkheimer & Heide 2014:24). Att ett 
varumärke blir starkt handlar om att organisationens vision och kultur överensstämmer 
med den image som intressenterna har av organisationen (Larsson 2014:127).  Sponsring 
kan ses som ett effektivt sätt att bygga upp, förändra eller förstärka ett varumärkes image 
(Gwinner & Eaton 1999:47). Larsson (2014:122) menar att image sta ̊r för “den uppfattning 
människor har fått och skaffat sig av organisationen”. Den vanligaste fördelen som 
sponsorer räknar med att uppnå genom sin sponsorrelation är att stärka eller förändra 
företagets image och rykte (Urriolagoitia & Planellas, 2007:165). För att uppnå denna 
fördel, desto mer sponsorn och den sponsrade blivit sammanflätade genom 
relationsinvesteringar och samspel, desto mer sannolikt är det att de kommer att kunna 
kombinera kompletterande resurser fo ̈r att bygga upp en unik, värdefull och 
sammanhängande företagsimage (Urriolagoitia & Planellas, 2007:165f).     

Boyle och Hayes menar att anledningen till att företag väljer att sponsra sport varierar 
alltifrån att man vill uppnå en ökning av företagets profil likväl som att man vill öka 
allmänhetens medvetenhet om företagets vara eller tjänst. Det som fäller avgörandet för 
vilken sport ett företag väljer att sponsra är hur företaget och dess vara eller tjänst vill bli 
associerade i sina konsumenters sinne. Under sjuttiotalet sponsrade exempelvis 
kondomföretaget Durex motorsport som ett led i strategin om att normalisera sin produkt 
(Boyle & Hayes, 2009:47).                      
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2.3.3 Varumärkesallianser  

Keller, Apéria och Georgson (2012:343) menar i en studie att en varumärkesallians uppstår 
”när två eller flera existerande varumärken kombineras i en gemensam produkt eller på 
något sätt marknadsförs tillsammans”. Författarna menar att varumärkesallianser har varit 
ett sätt att öka varumärkets omfång och inflytande, ett sätt att ta sig in på nya marknader 
och förnya varumärkets image (Keller, et al., 2012:343). Keller et als definition av 
varumärkesallianser kan liknas med Dickinson och Barker definition av begreppet 
varumärkesallians vilket, enligt dem, innebär “en kort eller långsiktig association mellan två 
eller flera enskilda varumärken, produkter eller andra utmärkande egna tillgångar” 
(Dickinson & Barker, 2007:76f)  

I en studie nämner Motion, Leitch och Brodie att sponsring är en form av en 
varumärkesallians (Motion, et al., 2003:1083). Motion et al. (2003:1083) menar att 
gränsdragningen mellan sponsring och varumärkesallianser kan konceptualiseras som ett 
sammanhängande med sponsring i ena änden och ett gemensamt partnerskap i den andra. I 
en studie menar Farrelly & Quester att sponsorrelationen har potential att fungera som en 
varumäkesallians med möjligheter för båda parter att gemensamt investera i varandras 
verksamheter för att skapa mervärde för organisationerna (Farelly & Quester, 2005:61). I 
samma studie menar Farelly och Quester att för att kunna uppfylla sin fulla potential som 
en gemensam varumärkessallians så bör den sponsrade parten förutom att tillsätta 
ekonomiska och/eller mänskliga resurser även försöka anpassa sitt eget varumärke till 
sponsorns varumärke för att på så vis uppnå bättre resultat för båda parter (Ibid).   

Apéria och Back nämner att en studie om Daim och deras varumärkesallianser pekar på 
att det även finns negativa effekter av varumärkesallianser. Studien visar att om ett 
varumärke associerar sig med för många produkter och varumärken som alla har olika 
images kan varumärkesalliansen dem emellan innebära en försvagning av vad 
ursprungsvarumärket står för. Konsumenterna kan också bli förvirrade då de inte förstår 
logiken i associationerna mellan de allierade varumärkena vilket också medför att 
ursprungsvarumärket verkar mindre trovärdigt (Apéria & Back, 2004:253). Vidare tar Amis, 
et al. (1999:255) upp riskerna med att ingå i ett sponsoravtal. Den sponsrande parten kan 
inte på förhand veta hur den sponsrade individen, laget eller eventet kommer att prestera 
eller upplevas av allmänheten. Författarna lyfter fram ett dopningsfall och ett dåligt 
anordnat event som exempel på händelser som kan vara extremt skadliga för en nära 
associerad sponsor.  På samma sätt menar författarna att det är omöjligt att avgöra hur 
länge bilden av den sponsrade kommer att vara fördelaktig för den sponsrande 
organisationen och dess publiker (Amis, et al., 1999:255).             

2.4 Sport Sponsorship                 

Swayne och Dodds menar att begreppet sport sponsorship representerar en officiell 
relation mellan en idrottshändelse, idrottslag, spelare, liga eller association och en 
organisation. En officiell relation som vilken ger organisationen rätt att associera sig med 
dessa olika typer av idrottsenheter för egen vinnings skull (Swayne & Dodds, 2011:865). 
Sport sponsorship kan exempelvis innebära att man sponsrar en händelse, ett lag, en tävling 
eller en individ. I sport sponsorship ingår även sponsring av idrottsanläggningar, arenor, 
ungdomsidrott, idrottskliniker och prisutdelningar (Bibby, 2009:35). 

2.4.1 Sport Facility Sponsorship 

Sponsring som ger namnrättigheter till arenor är en av de snabbast växande och mest 
värdefulla formen av sponsring (Chen & Zhang, 2011:103). Författarna Schwarz och 
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Hunter benämner avtal om ägandet av namnrättigheterna för arenor och andra 
idrottsanläggningar som anläggningssponsring. Sedan 2000 är anläggningssponsring det 
snabbast växande området inom sponsring av idrott. Dessa typer av avtal är oftast 
långsiktiga och av betydande värde. Sponsoravtalets värde varierar på grund av marknadens 
storlek, annan konkurrens samt andra inplanerade evenemang på arenan (Schwarz & 
Hunter, 2008:250).  

Att äga namnrättigheterna till en arena har visat sig vara en kostsam investering men 
som samtidigt gagnar ett långsiktigt avtal mellan den som sponsrar och arenan i fråga. 
Sponsorer som har möjligheten att knyta sina namn till en arena gagnar dock många 
fördelar från ett sådant avtal trots den dyra kostnaden. Genom att säkra namnrättigheterna 
till en arena kan den sponsrande organisationen räkna med att få exponering av sitt 
organisationssnamn på anläggningens exteriör, in- och utgångar, trafikskyltar i närheten 
samt på biljetter och andra trycksaker. Dessutom kommer även arenanamnet att användas i 
mediarapporteringen från matcher och andra evenemang på arenan. (Swayne & Dodds, 
2011:706). 

Organisationer betalar stora summor pengar över en relativt lång tidsperiod för att 
knyta sitt organisationsnamn till en arena som fungerar som hemmaplan för ett eller flera 
idrottslag. Nästan alla, stora som små, anläggningar inom professionell sport har en 
sponsor för namnrättigheterna till arenanamnet. Denna typ av sponsring handlar inte bara 
om att placering av en företagslogotyp på en arenas exteriör utan ger många fler fördelar 
för den sponsrade organisationen. Varje gång som arenan omnämns i både printmedia och 
television får organisationen exponering samtidigt som dessa namnrättighetsavtal oftast 
inkluderar exklusiv distribution av organisationens vara eller tjänst på plats på arenan 
(Swayne & Dodds, 2011:866). 
 
Författarna Greenhalgh och Greenwell (2013:102f) har sammanfattat ett antal uttalade 
organisatoriska mål som finns med sport sponsring i form av arenasponsring som 
presenteras nedan: 

 Öka allmänhetens medvetande om organisationen - Sponsringen kan användas för att öka 
medvetandet om organisationen och dess förmågor för allmänheten.  

 Förbättra varumärkets image - Ett mer komplext mål än det ovan beskrivit handlar om 
att organisationer genom sport sponsring kan associera sig själva med en arena i 
hopp om att de positiva associationerna som fansen har med arenan blir överförda 
på organisationen. 

 Kliva in i allmänhetens medvetande - Handlar om att organisationer bör hitta en arena 
att sponsra som vilken är en del av de egna konsumenternas livsstil.  

 Involvera sig i det lokala samhället - Vissa sponsorer använder sport sponsring för att 
demonstrera dess samhälleliga engagemang. Sport sponsring har mer potential än 
något annat kommunikativt verktyg som har en direkt inverkan på samhället. Detta 
mål är väldigt framträdande hos sponsorer inom sport. 

 Skapa affärer/goodwill - Sport sponsring ger möjligheter till att bygga relationer med 
andra organisationer och kunder bortom den dagliga verksamheten. Att bygga 
relationer med de viktigaste intressenterna är ett vitalt mål inom sport sponsring.  

 Öka relationen och motivationen hos medarbetarna - Precis som att sponsringen kan 
användas för att förbättra relationen med intressenter så kan den också användas 
som nöje och belöning för medarbetarna. Sponsringen har förmågan att öka 
medarbetarnas motivation och stolthet för organisationen, vilket är ett viktigt mål 
med sponsringen.  

 Öka medvetenheten hos målgruppen - Sponsring kan ses som det främsta alternativet till 
massmarknadsföring. Organisationer är idag mer intresserade av att skapa specifika 
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budskap till små utvalda marknadssegment och genom sponsring får de möjlighet 
till att nå en nischad marknad. 

 Öka försäljningen och/eller marknadsandelarna - Det ultimata och mest populära målet 
med nästan alla sponsorer inom sport är att öka försäljningen och/eller öka 
marknadsandelarna. Dels för att fansen visar sig vara mer benägna att köpa 
produkter eller tjänster av varumärken som sponsrar något som de tycker är 
värdefullt. Samtidigt som sponsringen även kan ha avtalat att den sponsrade 
organisationens produkter får synas på plats i arenan. 

2.4.2 Gräsrotssponsring 

Swayne och Dodds tar upp begreppet gräsrotssponsring som innebär att en organisation 
stödjer lokala organisationer, event, aktiviteter eller människor genom att tillhandahålla 
pengar, utrustning, anläggningar eller transporter. Gräsrotssponsring är en snabbt växande 
form av sponsring inom idrottsbranschen och kretsar kring det lokala samhället där 
familjer, konsumenter och andra medborgare är viktiga aktörer. Denna typ av sponsring 
stimulerar den lokala ekonomin såväl som att den möjliggör kollektiva insatser i det lokala 
samhället. Då fenomenet sponsring utvecklats och blivit alltmer komplext återgår 
gräsrotssponsringen istället tillbaka till sponsringens rötter och vad det i grund och botten 
handlar om, nämligen att identifiera sina konsumenter, stödja anmärkningsvärda saker som 
ens konsumenter identifierar sig med samtidigt som man som sponsor gagnar erkännande i 
denna sponsringsprocess. Istället för att denna sponsringsprocess genomförs på en 
nationell nivå så innebär gräsrotssponsring att man försöker skapa större effekter på 
mindre och mer lokala nivåer som att sponsra lokala idrottslag, välgörenhetsevenemang 
med ett sportfokus och offentliga idrottslag som är knutna till fritidsgårdar (Swayne & 
Dodds, 2011:616). 
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3. METOD OCH MATERIAL 
Under metod- och materialkapitlet kommer vi att redogöra för, samt presentera studiens 
metod, urval och avgränsningar. Vidare kommer kapitlet behandla metodens 
genomförande, uppkomna metodproblem, hur resultatsammanställningen gått till samt hur 
vi upplevt arbetsprocessen. Avslutningsvis kommer studiens validitet och reliabilitet att 
diskuteras.  

3.1 Vald metod   

Denna studie är av beskrivande karaktär då den ämnar att ge svar på frågor av typen hur, 
var, när, vem och vilka (Esaiasson et al., 2012:36), där syftet är att skapa en ökad förståelse 
för hur kommersiella, kommunala och ideella aktörer kommunikativt arbetar med 
arenasponsring. För att besvara denna studies syfte är en kvalitativ metod vald i form av 
samtalsintervjuer (Esaiasson et al., 2012:228), intervjuer har genomförts med personer på 
utvalda organisationer. Vid samtalsintervjuer utgår man från svarspersonernas 
vardagserfarenheter och förstår verkligheten utifrån hur svarspersonerna uppfattar den 
(Esaiasson et al., 2012:253). Samtidigt som samtalsintervjuer, till skillnad från exempelvis 
frågeundersökningar, ger möjlighet att gå på djupet på det studerade fenomenet och 
beskriva människornas uppfattningar om det (Esaiasson et al., 2012:229). Eftersom studien 
undersöker hur organisationer arbetar kommunikativt med arenasponsring måste det 
beskrivas av människor som dagligen jobbar med den, vilket gör att samtalsintervjuer som 
metod passar studiens ansats väl. Samtidigt ger samtalsintervjuer möjlighet till att ställa 
uppföljningsfrågor och även registrera oväntade svar (Esaiasson et al., 2012:251) vilket är 
vitalt för vår studie då vi studerar olika organisationer. Organisationerna skulle kunna ha 
olika incitament till sitt arbete med kommunikation via arenasponsring vilket gör att svaren 
skulle kunna skilja sig åt och i förlängningen skulle vissa svar kräva en uppföljningsfråga. 
Eftersom vår studie vill gå på djupet passar också samtalsintervjuer då man genom öppna 
frågor kan få utförliga svar (Esaiasson et al., 2012:236). Samtalsintervjuer som metod 
lämpar sig dessutom när man vill synliggöra hur ett fenomen ter sig (Esaiasson et al., 
2012:252). Med åsyftning till denna studies syfte som vill belysa ett fenomen passar därför 
också samtalsintervjuer väl som metod. 

Samtalsintervjuerna kommer att vara av respondentkaraktär då studiens incitamentet, 
som tidigare nämnt är att fånga in de studerade människornas uppfattningar om sin 
verklighet, där deras tankegångar är centrala och inte det som är sant eller falskt (Esaiasson 
et al., 2012:259). Ett problem med den valda metoden kan vara att svarspersonerna är 
verksamma inom området och vet vilka svar de förväntas ge. Det kan leda till att de endast 
har gett en förskönad bild av hur verkligheten ser ut (Esaiasson et al., 2012:235).  

3.2 Urval och population  

Innan man kan göra ett urval måste man fastställa studiens population. Det innebär att man 
tar fram den grupp fenomen man vill undersöka (Esaiasson et al., 2012:158), i vårt fall, 
namngivna idrottsarenor i Sverige. Inom populationen finns tre olika ägandeformer; 
kommunala, kommersiella och ideella organisationer. Efter att studiens population 
fastställts har ett urval gjorts på en organisatorisk och respondentnivå. Vi har för denna 
studie valt att göra ett strategiskt urval av analysenheter. Då denna fallstudie är ett fall av 
privata, kommunala och ideella organisationers arbete med arenasponsring tog vi kontakt 
med de organisationer i Sverige som överensstämde med studiens kriterier via mail och 
telefon. För att införskaffa information om ett fenomen, som i denna studie är olika 
organisationers kommunikativa arbete med arenasponsring, måste man få verkligheten 
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beskriven av de människor som på daglig basis arbetar med frågorna (Esaiasson et al., 
2012:253). Mot denna bakgrund kontaktades organisationerna som valts ut för att få veta 
vem som arbetar med det fenomen som studien undersöker. Då centralitet är viktig för 
studiens interna validitet (Esaiasson et al., 2012:258), kontaktades strategiskt utvalda 
respondenter som ansågs ha hög centralitet för studien. I detta fall de respondenter som 
arbetar med kommunikation och arenasponsring. 

Respondenterna kontaktades i första hand via mail där ett brev skickades ut som 
förklarade studiens syfte och vad avsikten med intervjun var. Det introducerande brevet 
innehöll även en vädjan till intervjuobjektet att delta samt kontaktuppgifter till de ansvariga 
studenterna. Till några av organisationerna skickades en påminnelse ut för att få kontakt 
med dem. Esaiasson (2012:237f) menar att man efter den första kontakten bör försöka 
övertyga personen att delta i studien. När respondenten slutligen tackat ja till deltagande i 
denna studie bestämdes tillfället för intervjun och ett mer detaljerat mail om vad som 
intervjun skulle avhandla skickades ut samtidigt som vi uppskattade hur lång tid samtalet 
skulle ta.  

3.3 Undersökningsinstrument 

Efter att kontakt upprättats med utvalda organisationer och respondentintervjuer bokats 
började arbetet med att utforma en intervjumanual. Utifrån det teoretiska kapitlet skapades 
och sorterades intervjufrågorna efter olika teman, detta på grund av att innehållet i frågorna 
skulle kunna relateras till undersökningsproblemet (Esaiasson et al., 2012:264). Mycket vikt 
lades sedan på intervjufrågornas form och att de skulle vara öppna, detta för att främja ett 
levande samtal mellan oss och respondenten (Ibid). Frågorna utformades därför i 
deskriptiv form där frågorna började med exempelvis hur och vad, detta eftersom själva 
målet med samtalsintervjuer är att få respondenterna att självmant börja beskriva och 
berätta om sin verklighet (Esaiasson et al., 2012:264f).  

För att skapa en logisk intervjumanual valde vi att utgå från Kruegers och Caseys 
frågeguide som följer ett tematiskt upplägg med öppningsfrågor, introduktionsfrågor, 
övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor (Esaiasson et al., 2012:325). Kruegers 
och Caseys frågeguide är ursprungligen skapad för fokusgrupper (Ibid), men då 
fokusgruppers och enskilda samtalsintervjuers användningsområden gränsar till varandra 
(Esaiasson et al., 2012:318) fattades beslutet att guidens upplägg var applicerbar på vår 
intervjumanual för att på ett enkelt och logiskt sätt bygga upp den. När intervjumanualen 
var färdigskriven genomfördes en provintervju med en yrkesverksam marknadschef. 
Provintervjun genomfördes med en person som liknar de riktiga respondenterna för att 
testa intervjufrågorna och för att se om de främjade ett dynamiskt och levande samtal 
(Esaiasson et al., 2012:268). Provintervjun var väldigt behjälplig och utvecklade vissa av 
intervjufrågorna som visade sig vara för svårformulerade. Samtidigt som att den hjälpte oss 
att se vilka frågor som inte var tillräckligt öppna för att främja utförliga svar.  
 
Intervjumanualen återfinns under bilaga 1. 

3.3.1 Datainsamling 

Samtalsintervjuerna bestod av både personliga intervjuer och telefonintervjuer. 
Samtalsintervjuer är bra när det handlar om svåra frågor som eventuellt behöver upprepas 
och förklaras. De är också väldigt bra när det gäller att undvika eventuella missförstånd och 
att hantera diverse språksvårigheter (Esaiasson et al., 2012:235f). Intervjuerna genomfördes 
både på plats hos respektive organisation samt över telefon.  
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Vid de personliga intervjuerna hos organisationerna satt vi avskilt och vi var mån om att 
den intervjuade skulle känna sig så bekväm som möjligt. Likväl som att telefonintervjuerna 
genomfördes efter överenskommen tid som passade organisationerna, där vi från början av 
samtalet kontrollerade att respondenten satt bra till för att kunna bli intervjuad.  Detta för 
att samtalet skulle kunna ske i lugn och ro där intervjumiljön inte skulle påverka den 
information som kom fram (Esaiasson et al., 2012:268). Vid telefonintervjuer har den 
insamlade datans tillförlitlighets tidigare varit ifrågasatt. Det har dock visat sig att 
människor är lika ärliga över telefon som vid en intervju på plats samtidigt som 
telefonintervjuer är billigare och snabbare än att åka runt i hela landet. Dessutom finns det 
fortfarande en interaktion och tvåvägskommunikation mellan intervjuaren och 
respondenten även om den visuella interaktionen saknades (Denscombe, 2009:30). 
Tidsaspekten var det som fällde avgörandet för att vissa intervjuer har skett över telefon i 
denna studie, hade mer tid funnits hade alla intervjuer fått ske på plats. Något vi dock 
märkte efter att ha både genomfört intervjuer på plats och via telefon är att interaktionen 
var mycket enklare i verkligheten då man kunde interagera genom kroppsspråk och 
minspel istället för att humma instämmande. Något som inte alls fungerade via telefon med 
risk för att avbryta någon mitt i en mening. 

Intervjuerna inleddes med en kort presentation där det tydliggjordes vilka teman som 
skulle avhandlas samt att begreppet arenasponsring definierades så som vi valt att använda 
det. Under frågesamtalet utgick vi från intervjumanualen samtidigt som intervjuerna 
spelades in. Att spela in samtalen är något som Esaiasson et al. (2012:268) förespråkar för 
att inte missa viktiga reflektioner samtidigt som man kan gå tillbaka och kontrollera att man 
inte missat någon viktig information. För att se till utesluta eventuella otydligheter kring 
intervjuerna så antecknade en av författarna samtidigt som den andra fokuserade på 
samtalet. Efter varje avslutad intervju transkriberades samtalen ordagrant utifrån den 
inspelade intervjun i ett textprogram. Transkriberingen genomfördes gemensamt mellan 
oss författare för att säkerställa att det material som är viktigt för studien inte missades och 
för att hjälpas åt att reda ut eventuella oklarheter i materialet. Transkriberingarna finns med 
som exkluderad bilaga 1 och finns att tillgå i sin helhet vid förfrågan till studiens författare 
via mail som angivits i förordet. 

3.3.2 Resultatsammanställning 

Vid sammanställningen av resultatet har ett antal olika steg använts. Från de fullständiga 
transkriberingarna har de mest relevanta delarna valts ut och belysande citat som framkom 
under intervjuerna har plockats ut. Fortsättningsvis skapades tematiska rubriker där varje 
svar från de olika respondenterna lades in under respektive tema. Detta gjordes för att 
skapa en struktur och tydlighet i resultatsammanställningen (Esaiasson et al., 2012:271), 
samtidigt som man enkelt kunde se hur ofta liknande svar uppkom. När sedan materialet 
som skulle användas valts ut så sammanställdes vad alla respondenter svarat under en viss 
rubrik. Baserat på detta samt de utvalda citaten så utformades ett referat under de olika 
tematiska rubrikerna. De olika referaten är författarnas egen sammanfattning av materialet 
medan citaten finns med för att visa på studiens oberoende (Esaiasson et al., 2012:224). 
Avslutningsvis har svaren tolkats och analyserat samtidigt som de har kopplats till aktuell 
teori.  
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3.4 Problem med vald metod 

Ett problem som uppstod vid insamlingen av materialet var att få respondenter att dels 
svara på vår kontakt och sedan ställa upp för intervju, detta på grund av faktorer som att 
det nalkades julledighet. För att lösa problemet med att få svar på om respondenterna ville 
ställa upp så skickades ytterligare mail och även telefonkontakt togs vid vissa tillfällen. För 
att hitta en tid till intervju trots att ledighet närmade sig så fick vi skjuta på vår planering 
och även göra vissa intervjuer via telefon.  Ett allmänt problem med den valda metoden är 
graden av intervjuareffekt. Intervjuareffekter innebär att det finns olika typer av oönskade 
effekter i samspelet mellan intervjuare och intervjuobjekt. Att intervjuaren medvetet 
påverkar intervjuobjektet, omedveten påverkan från intervjuaren samt anpassning från den 
intervjuades sida (Esaiasson et. al, 2012:235) För att minska graden av intervjuareffekt 
försökte vi som intervjuare vid intervjuerna ha en likande ton och uttal genomgående 
under intervjuerna samtidigt som vi försökte undvika gester och särskilda betoningar av 
vissa ord.  

3.5 Kvalitetsdiskussion  

Nedan följer en kvalitetsdiskussion. 

3.5.1 Validitet 

Begreppet validitet innefattar intern och extern validitet samt begrepps- och 
resultatvaliditet (Esaiasson et al., 2012:57). God validitet innebär bland annat att man mäter 
det man säger sig mäta (Ibid), att prata med rätt ansvariga inom de valda organisationerna 
är därför vitalt. För att uppnå detta kontaktade vi därför de olika organisationerna så att de 
fick guida oss till rätt person inom organisationen som skulle kunna ge oss den mest 
djuplodade informationen om det undersökta fenomenet. 

För att kunna dra korrekta slutsatser för de analysenheter som vi att undersökt måste vi 
göra relevanta jämförelser som leder till god intern validitet (Esaiasson et al., 2012:154). Vi 
valde därför att i denna studie jämföra sju olika organisationers kommunikativa arbete med 
arenasponsring för att uppnå relevans och för att kunna dra korrekta slutsatser. Extern 
validitet handlar om att kunna generalisera studiens resultat till en större population 
(Esaiasson et al., 2012:154). Denna studie har dock begränsade ambitioner att generalisera 
till en större population, utan vill istället belysa ett fenomen i samhället (Esaiasson et al., 
2012:154f). Detta genom att studien vill belysa hur olika typer av organisationer 
kommunikativt arbetar med arenasponsring och ambitionen är inte att uttala sig om hur det 
fungerar i exempelvis hela Sverige. 

Då teoretiska begrepp måste operationaliseras medför det också att de kan ifrågasättas 
och en studies begreppsvaliditet är dålig om de teoretiska begreppen inte överensstämmer 
med det empiriska material som studeras (Esaiasson et al., 2012:58). Desto längre avstånd 
det är mellan det teoretiska begreppet och hur det operationaliserats medför att 
validitetsproblemet ökar (Esaiasson et al., 2012:59). Begreppsvaliditeten för denna studie 
bedöms vara hög då operationella indikatorer för teoretiska begrepp tagits fram kumulativt 
samtidigt som vi systematiskt blickat tillbaka till de teoretiska begrepp som 
operationaliserats för att verifiera att avståndet inte är för stort mellan dessa. För att i 
denna studie uppnå en god begreppsvaliditet har vi använt oss av resonemangsvaliditet där 
vi genom ett kumulativt arbete har resonerat kring både för- och nackdelar med olika 
operationaliseringar som skulle kunna tänkas användas i denna studie (Esaiasson et al., 
2012:61). Detta för att på ett strategiskt sätt nå de operationaliseringar som sedmera leder 
till hög begreppsvaliditet. 
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3.5.2 Reliabilitet 

Hög reliabilitet innebär att slumpmässiga och osystematiska fel undvikits som skulle kunna 
orsaka bristande reliabilitet i studien. Dessa slumpmässiga eller slarviga fel uppstår främst 
under insamling och efterbearbetning av data och kan exempelvis vara slarviga eller 
svårförstådda anteckningar eller att något missförstås eller att man som intervjuare hör fel 
(Esaiasson et al., 2012:63). För att stärka reliabiliteten så spelades samtalsintervjuerna in för 
att säkra upp så att man kan gå tillbaka och lyssna igen om något i intervjun var svårförstått 
eller att man hörde fel. Dessutom transkriberades alla intervjuer först ordagrant utifrån 
inspelningarna för att säkra upp eftersom att vi ansåg att anteckningar från intervjuerna inte 
var tillräckliga och riskerade att innehålla eventuella slarvfel samt på vissa ställen svårläsliga. 

För att dessutom kontrollera och stärka studiens kvalitet har ett reliabilitetstest 
genomförts (Esaiasson et al., 2012:207) på det insamlade empiriska materialet på två nivåer. 
Dels valde en av oss ut en mindre del av det transkriberade materialet och jämförde det 
med det inspelade materialet för att säkerställa att inget viktigt missats.  Dessutom lyssnade 
en utomstående yrkeskamrat igenom alla intervjuer igen och jämförde det med det 
transkriberade materialet för att se på det med andra ögon och kontrollera att de 
överensstämde med varandra.  

Resultatet av forskning ska i största mån vara intersubjektiv, det vill säga 
forskaroberoende och värderingsfri, vilket innebär att analysinstrumentet och den som 
genomför forskningen ska kunna skiljas åt. Vid en kvalitativ studie är analysinstrumentet 
dock inte lika självklart som vid en kvantitativ studie då det mesta av analysinstrumentet 
endast finns i forskarens medvetande. För att materialet ska vara forskaroberoende vid 
kvalitativ metod ställs därför krav på att öppenhet, genomskinlighet kring hur studien 
genomförts och att den är fri från värderingar (Esaiasson et al., 2012:26). För att säkerställa 
att denna studie är forskaroberoende och värderingsfri har allt arbete genomförts och 
transkriberats av två personer likväl som att det insamlade materialet och transkriberingen 
av detta har kontrollerats av två yrkeskamrater för att säkerställa att de uppnår samma 
resultat. Dessutom har arbetet med studien beskrivits utförligt samtidigt som 
intervjumanual, transkriberingar och inspelat material bifogats som bilagor och exkluderade 
bilagor så att någon annan enkelt ska kunna replikera studien. 

3.5.3 Resultatvaliditet 

Utifrån ovan beskrivna resonemang i kvalitetsdiskussionen bedöms denna studie ha god 
resultatvaliditet och intern validitet i och med att välgrundade slutsatser går att nå trots de 
begränsade antalet analysenheter (Esaiasson et al., 2012:58). Samtidigt mäter studien det 
den påstår sig mäta och har uppfyllt de två kraven för god resultatvaliditet - nämligen god 
begreppsvaliditet och hög reliabilitet (Esaiasson et al., 2012:63).  

3.5.4 Källkritik 

För att utvärdera källors trovärdighet och sanningsenlighet har vi i denna studie efterföljt 
fyra källkritiska regler, nämligen: äkthet, oberoende, samtidighet och tendens (Esaiasson et 
al., 2012:278f). 

För att hitta äkta källor har vi gjort en äkthetsbedömning (Esaiasson et al., 2012:282) av 
de källor som vi valt att ha med i studien. Flera av källorna har varit med i tidigare 
forskning kring ämnet och vi anser att de är relevanta källor för vår specifika studie. 
Samtliga artiklar vi använt är även publicerade i diverse tidskrifter. Vad gäller källornas 
oberoende har vi gjort en bedömning av de böcker men framförallt artiklar och 
elektroniska källor som vi valt att ta med i studien. Esaiasson et al. (2012:283f) menar att 
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det kan ligga någon otillbörlig påverkan som exempelvis tvång eller andra förväntningar 
rörande källornas oberoende. Mot denna bakgrund har vi försökt att tyda om så vart fallet. 
Många utav artiklarna vi använt oss av bekräftar varandras påståenden. För att hitta 
samtidiga källor har vi försökt använda så färsk forskning som möjligt. Esaiasson et al., 
(2012:284) menar att ju längre tid efter en händelse och dess nedtecknande desto större är 
sannolikheten att historien förändras. Forskning som var relevant på 1980-talet behöver 
således inte vara intressant för vår studie.  

Vad gäller tendensregeln där man bedömer berättarens intresse av att återge en 
snedvriden, tillrättalagd berättelse av verkligheten eller försöker påverka opinioner i en viss 
riktning, så har vi försökt att titta på om det finns någon systematisk skevhet i faktaurvalet 
som framställningen vilar på. Esaiasson et al. (2012:286) menar att graden av tendens kan 
vara svår att fastställa då man måste vara väldigt påläst om rådande sakförhållanden inom 
ämnet, detta är något som vi själva upplevt under arbetsprocessen. 
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4. BAKGRUND 
I denna studie studeras sju organisationer som principiellt skiljer sig åt, dels genom sina 
olika verksamhetsområden men också genom att de antingen är kommunala, kommersiella 
eller ideella. Trots detta har de alla ändå en gemensam nämnare, deras varumärkesnamn 
pryder en eller flera idrottsarenor i Sverige. Nedan ges en presentation av organisationerna 
som deltar i studien.  

4.1 Kommunalt ägda organisationer 

Skellefteå Kraft - Skellefteå Kraft Arena 
Skellefteå Kraft är ett energibolag med säte i Skellefteå och är helägt av Skellefteå kommun. 
I slutet av 2014 hade man 641 anställda. Under 2014 omsatte man 3,8 miljarder kronor och 
man gjorde en vinst efter skatt på 486 miljoner (www.skekraft.se, 2015). 2006 kom beslutet 
att man skulle bygga om gamla Skellefteå Isstadion till en ny evenemangsarena och 2008 
invigdes arenan under namnet Skellefteå Kraft Arena (www.skellefteakraftarena.se, 2015). 
Elitlaget i arenan är Skellefteå AIK och de spelar i SHL. 
  
Sundsvall Energi - Sundsvall Energi Arena 
Sundsvall Energi är ett helägt dotterbolag till Sundsvalls kommun. Bolaget har sitt säte i 
Sundsvall och i slutet av 2014 hade man 96 anställda. Under 2014 omsatte man nästan 589 
miljoner kronor samtidigt som man gjorde en förlust på nästan 30 miljoner kronor 
(www.sundsvallenergi.se, 2015b). Under våren 2014 klev Sundsvalls Energi in som en av 
huvudsponsorerna till Sundsvalls Hockey och Gärdehallen bytte då namn till Sundsvall 
Energi Arena (www.sundsvallenergi.se, 2015a). Sundsvall Hockey är elitlaget som håller till 
i arenan och de spelar i HockeyAllsvenskan.  
 
Jämtkraft - Jämtkraft Arena 
Jämtkraft är en kommunalägd energikoncern. Östersunds kommun äger 98% av bolaget, 
Krokoms och Åre kommun äger 1% vardera. Bolaget grundades 1889 och hade 2014 405 
anställda. Koncernen hade samma år 55 olika sponsringssamarbeten (www.jamtkraft.se, 
2015a) och de gjorde en vinst före skatt på 134 miljoner kronor (www.jamtkraft.se, 2015b). 
Koncernen har sitt namn på fotbollsarenan i Östersund, Jämtkraft Arena. Östersunds FK 
bedriver elitverksamhet på arenan och kommer säsongen 2016/2017 spela i 
fotbollsallsvenskan.  

4.2 Privatägda organisationer 

ABB - ABB Arena 
ABB är en multinationell organisation som är världsledande inom kraft- och 
automationsteknik. ABB är börsnoterat i Zürich, Stockholm och New York. 
Organisationen har 140 000 anställda, varav 9000 i Sverige. ABBs största verksamhetsorter 
i Sverige är Västerås, Ludvika och Karlskrona (www.new.abb.com, 2015), gemensamt för 
dessa orter är att ABB pryder namnet på hockeyarenorna i respektive stad. De har även sitt 
namn på bandyarenan i Västerås. I denna studie fokuserar vi på arenorna i Västerås. 
Hockeylaget VIK Västerås HK spelar i HockeyAllsvenskan och VSK bandy spelar i 
Elitserien. 
 
Hälsinglands Sparbank - Glysis Sparbanken Arena 
Hälsinglands Sparbank är en fristående fullservicebank med fem kontor i tre kommuner. 
De representeras via kontor i Hudiksvalls, Ljusdals och Sundsvalls kommun och banken 
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grundades 1848. Huvudkontoret ligger i Hudiksvall och banken hade i slutet av 2014 74 
anställda. Banken gjorde under verksamhetsåret 2014 ett resultat på 53 miljoner kronor. 
Det egna kapitalet uppgick då till 714 miljoner (www.halsinglandssparbank.se, 2015). 
Sparbanken har sitt namn på Glysis Sparbanken Arena som är en konstgräsplan för fotboll 
i Hudiksvall. De flesta fotbollslagen i Hudiksvall tränar och spelar på arenan. 
 
Sapa Group - Sapa Arena 
Sapa Group är en världsledande leverantör av aluminiumlösningar. Koncernen har 23 000 
medarbetare i över 40 länder. Sapa Profiler AB är den svenska profilverksamheten inom 
koncernen (www.sapagroup.com, 2015). Det svenska bolaget omsatte 2014 2,2 miljarder 
kronor och hade 1130 anställda (www.allabolag.se, 2015) Sapa har sitt namn på 
bandyarenan Sapa Arena i Vetlanda. Vetlanda Bandy spelar sina elitseriematcher i arenan.  

4.3 Ideella organisationer 

Friends - Friends Arena 
Friends är en stiftelse och icke-vinstdrivande organisation med 40 anställda som grundades 
1997. Huvudkontoret ligger i Solna utanför Stockholm. Friends verksamhet består av 
arbete mot mobbning genom utbildningar i bland annat skolor och idrottsföreningar. 
Verksamheten bedrivs helt utan statligt stöd och är finansierad via skolor, förskolor, 
idrottsföreningar, stiftelser, organisationer och privatpersoner (www.friends.se, 2015). 
Friends har sedan 2012 sitt namn på Sveriges nationalarena för fotboll i Solna, Friends 
Arena. Namnrättigheten till arenan har de fått som en donation av Swedbank 
(www.friends.se, 2012). Fotbollsallsvenska AIK och svenska herrlandslaget i fotboll spelar 
sina hemmamatcher på Friends Arena. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
Resultatet presenteras nedan utifrån olika tematiseringar där resultatet från 
samtalsintervjuerna inledningsvis presenteras för att sedan vävas samman med aktuell 
teoribildning på ämnet.  

5.1 Skapa relationer med intressenter  

Den övervägande delen av respondenterna menar på att genom arenasponsringen så får de 
ett stort publicitetsvärde och kännedom i TV, radio, tidningar och sociala medier, både en 
lokal, regional, nationell och i vissa fall även internationell nivå. Merparten av 
respondenterna använder arenan för att skapa relationer genom olika möten, kundevent, 
evenemang, namnsatta cuper, företagscuper och samarbeten med ungdomsverksamheter. 
Några av respondeterna använder sig inte av arenorna alls för att skapa relationer genom 
egna evenemang eller kundevent. Detta på grund av faktorer som storleken på arenan i 
relation till digniteten på evenemanget, bättre lämpade lokaler eller andra anledningar. En 
av respontenterna betonar att i och med att de har sitt namn på arenan så får de chans att 
påverka och uppfattas som seriös internationellt.  

Bruning (2002:10) menar att organisationer måste utvärdera huruvida sponsringen kan 
förstärka den ömsesidiga relationen med de viktigaste intressenterna eller om bara 
intressenternas image av organisationen förbättras. Resultaten visar att de flesta av 
respondenterna använder sig av arenorna för att skapa relationer med sina olika 
intressenter på växlande sätt. Något som skulle kunna tänkas innebära att merparten av 
respondenterna haft relationen med sina intressenter i åtanke när de valde att sponsra en 
arena mot ägandet av namnrättigheterna. Å andra sidan finns det vissa respondenter som 
av olika skäl inte använder sig av arenan för att skapa relationer med vissa intressenter, 
vilket utifrån Bruning (2002:10) skulle kunna tänkas innebära att dessa respondenters 
relation med sina viktigaste intressenter inte förstärks genom arenasponsringen. Samtidigt 
menar en respondent att de genom arenasponsringen kan skapa stolthet hos sina 
medarbetare och deras familjer:  
 

“Ett av målen med arenasponsringen är att våra medarbetare och deras familjer ska känna stolthet 
över att ABB är med och bidrar till att stan och miljöerna runt stan ska bli bättre så att de själva 
kan gå på bra idrott att titta på och deras familjer och barn ska kunna idrotta och känna att vi som 
en stor arbetsgivare gör någonting då” (ABB). 

 
Utifrån ovanstående citat i relation till Brunings (2002:10) resonemang om relationer och 
sponsring skulle man kunna tänka sig att respondenterna kan förstärka och skapa 
ömsesidiga relationer med vissa intressenter bara av att sponsra en arena mot 
namnrättigheterna då sponsringen i sig gagnar fördelar för dessa intressenter. En annan 
respondent belyser också det faktum att genom att deras namn pryder en arena så ges de 
möjlighet att prata om de frågor som de jobbar för med de människor som besöker arenan. 
Resultatet kan därför ställas i relation till en studie av Levy (2004:42f) där han menar att 
organisationer genom strategisk kommunikation kan hitta projekt att sponsra som ger mer 
än bara synlighet på en vägg.  

5.2 Ett socialt samhällsansvarstagande 

Den övervägande delen av respondenterna menar på att arenasponsringen är en del av 
deras sociala samhällsansvarstagande. Den främsta anledningen att sponsringen ses som en 
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del av organisationernas sociala ansvarstagande är på grund av att den möjliggör samt 
främjar barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna kopplade till arenan. Mer än 
hälften av respondenterna menar på att de inte kommunicerat ut det sociala 
samhällsansvarstagandet via arenasponsring idag, antingen för att de valt att inte göra det 
externt utan bara internt eller att det är något som de skulle kunna göra och/eller kan bli 
bättre på. De som kommunicerar ut det sociala samhällsansvartagandet gör det genom 
hållbarhetsredovisningar, internet, sociala medier, via föreningarna och i sin dagliga 
kommunikation. En av respondenterna menar också på att hela deras verksamhet går ut på 
att ta ett socialt samhällsansvar. Alla de tillfrågade respondenterna har någon form av 
ramverk gällande etik i sina sponsringssamarbeten. Merparten av respondenterna har 
uppfört en sponsorpolicy men en rad olika punkter som man jobbar efter. Flera av 
respondenterna berättar att de inte väljer att sponsra politiska och religiösa verksamheter. 
Vidare nämner flera att chansen till ett samarbete är betydligt större om man som förening 
har en fungerande barn- och ungdomsverksamhet. Några utav organisationerna har som 
krav att föreningarna ska jobba med utbildningar i etik och moral, både hos de aktiva och 
ledarna.  

Att respondenterna tar ett socialt samhällsansvar genom arenasponsringen skulle 
utifrån teorin kunna bero på att CSR har en stor betydelse för dess image och varumärke 
(Larsson 2014:128; Borglund et al., 2012:258). En respondent resonerar bland annat såhär: 
“Sponsringen är en affär som driver vårt varumärke och vår affär framåt. Vilket är ett bra 
argument, vi ger tillbaka och står för det” (Sundsvall Energi). Vidare skulle 
organisationernas CSR-arbete utifrån en studie av Skarmeas & Leonidou (2013:1831) 
kunna bero på att de vill få ett bättre rykte eller lojala och tillfredsställda kunder och/eller 
medarbetare. Merparten av respondenterna säger dock att de tar ett socialt samhällsansvar 
genom arenasponsringen på grund av att de vill hjälpa barn och ungdomar eller för att de 
förväntas göra det och inte explicit att de gör det för att stärka sitt varumärke och image 
eller vill uppnå ett förbättrat rykte och/eller tillfredsställda kunder och/eller medarbetare. 
Något som kan sammankopplas med Klincewicz (2008:1110) som menar att sponsring är 
ett viktigt område i organisationers arbete med CSR. Å andra sidan menar en respondent 
att hela deras verksamhet går ut på att ta ett socialt samhällsansvar, och alltså inte bara är 
någonting som görs vid sidan om den dagliga verksamheten för att stärka organisationens 
varumärke och image. Respondenten resonerar som följande: “Hela vår ideella organisation 
handlar om att ta socialt ansvar för utsatta barn och ge dem chansen till en trygg uppväxt” 
(Friends). 

Som resultatet vidare pekar på kommunicerar vissa respondenter inte ut sitt sociala 
samhällsansvarsantagande externt, något som dock Borglund et al. (2012:258) menar är 
vitalt att göra för att CSR ska ha en inverkan på en organisations varumärke och image och 
för att den ska bli attraktiv för intressenter. Vidare ställer sig en respondent sig frågan 
varför det är intressant att kommunicera ut ett lokalt förankrat CSR-arbete. Några 
respondenter kommunicerar å andra sidan ut sitt sociala samhällsansvar, Hälsinglands 
Sparbank menar dock på att det alltid kan göras mer och beskriver det såhär: 

"Vi kommunierar ut att ”vi gör skillnad” och ”vi ger tillbaka” väldigt mycket men vi gör ju också 
kundundersökningar och då kommer det fram att det är väldigt många kunder som inte förstått det så det 
finns jättemycket mer att göra där så det behöver vi jobba med hela tiden” (Hälsinglands Sparbank). 

 
Vidare har Skellefteå Kraft som bland annat kommunicerar ut sitt sociala 
samhällsansvarstagande genom hållbarhetsredovisningar, sociala medier och via lokala 
föreningar följt upp sitt CSR via ett Sustainable Brand Index och beskriver det såhär: 
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“Vi kom på 26:e plats av alla varumärken i Sverige oavsett bransch och vi var bäst av de 
energibolag som är producerande. Och när vi tittar bakomliggande faktorer så ser vi att trots att vi 
inte sponsrat så mycket i södra Sverige så är det många som har uppmärksammat att vi sponsrar 
och genom det så tycker dom att vi tar ett socialt ansvar så vi får väldigt höga värden på det trots 
att vi kanske inte är i Örebro, Stockholm eller Linköping” (Skellefteå Kraft).  

 
Att organisationer idag kan att följa upp sitt CSR-arbete via olika typer av index precis som 
en respondent gjort menar Borglund et al., (2012:12) beror på att kraven på att 
organisationer tar ett sociala samhällsansvar fått en större ställning i den allmänna debatten 
och i näringslivet. Å andra sidan är det bara en av respondenterna som faktiskt lyfter att de 
följt upp sitt CSR-arbete via index, Hälsinglands Sparbank följer å andra sidan upp det 
genom kundundersökningar. Skellefteå Krafts resonemang kring att det finns kunder i 
södra Sverige som uppmärksammat deras sponsring lokalt på andra orter kan knytas an till 
en studie av Wagner et al. (2009:77) där de kommer fram till att konsumenter i 
välutvecklade länder har organisationers sociala samhällsansvar i åtanke när de fattar ett 
köpbeslut.  

Den övervägande delen av respondenterna har någon form av ramverk gällande etik i 
sitt avtal med arenan och föreningen och/eller föreningarna som verkar där. Avtalen hävs 
också om någon bryter mot de inskrivna etiska reglerna. Resultaten tyder på, precis som 
Jupp (2013:96) hävdar, på att i utvecklade samhällen och organisationer publicerar etiska 
koder som ger regler, normer och riktlinjer om vad som är och inte är acceptabelt praxis. 
Resultatet kan också kopplas ihop med en studie av Klincewicz (2008:1110) som menar på 
att etiska problem i ett sponsoravtal kan undvikas genom att man upprättat etiska 
uppförandekoder.   

5.3 Att arbeta med sitt varumärke  

Alla respondenter menar på att arenasponsringen är en del av deras varumärkesbyggande 
på grund av olika faktorer som att det skapar igenkänning, varumärkeskännedom, fler 
kunder och skapar innehåll att prata om. Några av respondenterna menar att genom 
arenasponsringen så kan de särskilja sig från sina konkurrenter medan en del anser att den 
inte gör det eller att det inte är intressant på grund av att de inte säljer produkter mot 
konsumenter. Vidare menar flera av respondenterna att sponsringen bidrar med positiva 
associationer till deras varumärke som exempelvis att de tar ansvar lokalt eller att de hjälper 
föreningarna att gå framåt. Vid valet av att namnsätta en idrottsarena och i merparten av 
fallen också gå in med pengar så har de flesta av organisationerna inte reflekterat över om 
den sponsrade arenan och de involverade föreningarnas associationer överensstämmer med 
de etablerade associationerna som intressenterna redan har av deras organisation. 
Merparten menar istället att det som styrde valet av sponsrad enhet var istället faktorer som 
var deras målgrupp finns, hur många de kan nå ut till, storleken på föreningen, slumpen 
och/eller intresset hos medarbetarna. En av respondenterna menar å andra sidan att de 
dels såg det som spännande att namnsätta en arena med tanke på deras organisation och att 
det sänder en signal till samhället men att det också finns en naturlig sammankoppling 
mellan deras arbete och idrottsverksamhet och barn.  
 
Som resultatet pekar på så menar många respondenter på att genom att de namnsatt en 
arena så kan de hålla uppe sin kännedom om sitt eget varumärke och att det finns en 
varumärkesbyggande dimension av deras arenasponsring. En respondent resonerar som 
följande: “Stor del, syns man inte så finns man inte, folk känner igen och blir man matat 
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med att Sapa syns så kommer man ihåg det. Syns man så främjar det naturligt varumärket 
och dess byggande” (Sapa). 

Att många respondenter ser arenasponsringen som ett sätt att öka sin 
varumärkeskännedom kan kopplas samman med Jiffer och Roos (1999:25) som menar på 
att sponsring är en typ av marknadskommunikation som används för att öka sponsorns 
varumärkeskännedom. Å andra sidan har en av respondenterna själva blivit sponsrade med 
namnexponeringen på arenan, vilket är något som skiljer sig från Jiffer och Roos (1999:25) 
resonemang om att varumärken genom sponsring kan öka varumärkeskännedomen och 
även försäljningen. Detta med tanke på att respondenten istället själv har blivit sponsrad 
för att kunna synas på en arena för att öka deras varumärkeskännedom och för att kunna 
kommunicera ut sitt budskap med arenan som utgångspunkt. Samtidigt som en annan 
respondent menar på att deras arenasponsring inte handlar om att öka 
varumärkeskännedomen eller för att sälja mer utan för att öka sina medarbetares stolthet 
och vara “top of mind” vid nya rekryteringar. Att respondenten menar på att de inte 
sponsrat för att sälja mer är samtidigt något som kan ställas i relation till Dahlén och Lange 
(2009:538) som menar att sponsring är en typ av marknadskommunikation som inte har 
direkt kommersiella mål. Att några respondenter inte har som mål att öka sin försäljning 
genom arenasponsringen är något som skiljer sig åt från Jiffer och Roos (1999:25) 
resonemang om att sponsring används som en marknadskommunikativ metod för att, 
förutom att öka varumärkeskännedomen, också öka försäljningen.  

En del respondenter menar på att genom deras arenasponsring så kan de särskilja sig 
från sina konkurrenter och en del respondenter använder även arenasponsringen som ett 
argument för varför konsumenter ska välja dem. Utifrån teorin om varumärkesvärde 
(Aaker, 2010:7f; Kotler et al. 2013:257; Amis, et al. 1999:269) kan man således resonera att 
arenasponsringen kan vara en positiv tillgång till ett varumärke som gör att de särskiljer sig 
från sina konkurrenter. En respondent menar dock på att arenasponsringen inte särskiljer 
dem från sina konkurrenter då sponsring idag är ganska vanligt utan att den endast handlar 
om att hålla uppe varumärkeskännedomen. Vidare resonerar en annan respondent att det 
känns som att de måste sponsra en arena med tanke på att flera av deras konkurrenter har 
gjort det. Samtidigt menar en annan respondent att genom att de arbetar mot andra företag 
och inte till konsumenter så hjälper inte sponsringen dem att särskilja sig från sina 
konkurrenter.  

Resultatet visar också på att flera respondenter menar att genom arenasponsringen så 
associeras deras varumärke med olika positiva saker och att de hade sin egen image i åtanke 
när de valde arena att sponsra. En respondent resonerar som följande kring vad 
arenasponsringen ger för associationer till deras varumärke: “Jag tror det lite grann är att vi 
tar ansvar och att vi stöttar och är en aktör lokalt, jag tror att man ser det mycket så, som 
en lokal sponsring så jag tror absolut att det är positivt hos våra kunder och andra 
intressenter att vi gör sådana här saker” (ABB). Samtidigt som en annan respondent menar 
på att genom att de gick in som arenasponsor samma år som elitlaget i arenan gick upp en 
division så associerade många det med att de som sponsor hjälpte idrottslaget att lyckas och 
att det samtidigt blev en positiv draghjälp för deras eget varumärke att idrottslaget lyckades. 
Resultatet tyder, precis som Gwinner och Eaton (1999:47) hävdar, att sponsring är ett 
effektivt sätt att bygga upp intressenternas bild av organisationen.  

 
Både Tollefsen och Riskild (2015:13) och Törn (2010:7) menar att inkongruenta 

sponsorskap är väldigt vanliga trots att de avråds inom forskningen på grund av faktorer 
som att de kan äventyra redan etablerade associationer och medföra att konsumenterna inte 
uppfattar sponsorskapets budskap. Att flertalet respondenter inte reflekterat över om 
associationerna av deras organisation stämmer överens med associationen av föreningarna 
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som verkar i arenan de namnsatt skulle kunna tolkas som ett svar på varför inkongruenta 
sponsorskap är vanliga. Törn (2010:7ff) menar dock att inkongruent kommunikation kan 
väcka intresse och kan slå igenom det mediala bruset hos redan etablerade varumärken. En 
respondent menar i intervjun på att deras namnsättning av arenan hade en spännande 
aspekt som sänder signaler till hela samhället, något som utifrån teorin om inkongruent 
kommunikation skulle kunna tolkas som ett sätt för respondenten att genom inkogruent 
kommunikation väcka intresse. Respondenten sammanfattar det som följande: 
 

“Det som gör det extra spännande på det sättet är att en nationalarena som handlar om barns 
rättigheter, tycker det är en så viktig signal för hela samhället, alla kan hjälpa till, alla kan göra 
något för att stoppa mobbing. Sen är idrottsvärlden intressant, jag menar alla våra barn växer upp i 
skolan men också många i idrotten och det är lika viktigt att arbeta med värdegrundande frågor 
inom idrotten” (Friends).     

5.3.1 Varumärkesallianser 

Den övervägande delen av respondenterna menar på att det inte spelar någon roll för 
vilken typ av sport de valt att sponsra, men att faktorer som vilken typ av verksamhet 
sporten tillhanda har exempelvis ekonomiskt, för barn och ungdomar, för tjejer och killar 
och om det finns något intresse hos medarbetare och andra intressenter spelar roll. 
Flertalet av respondenterna upplever att det uppstår ett nära partnerskap mellan 
organisationen och den föreningen/föreningarna anknutna till arenan medan ett fåtal av 
respondenterna upplever att det endast handlar om ett sponsoravtal. Samtidigt nämner 
flera respondenter att arenasponsringen inte är deras enda sponsorsamarbete. Flera 
respondenter uppger att idrottsföreningarnas starka varumärken är något som 
organisationerna vill bli associerade med och att det ger dem ett mervärde, men ingen 
respondent anser sig ha anpassat sitt varumärke på något sätt. Några av respondenterna 
nämner också att partnerskapet innebär att man tillsammans kan dra nytta av varandra. De 
flesta av respondenterna gör något tillsammans med den sponsrade parten. Det kan vara 
gemensam reklam, namnsatta cuper, företagscuper, samarbeten kring 
ungdomsverksamheterna och andra evenemang där man drar nytta av varandra. Samtidigt 
som samtliga respondenter menar på att deras varumärkesnamn omnämns i media i 
samband med matcher eller andra event på arenan. Respondenterna belyser även sin 
medvetenhet om riskerna med sponsring. Några av respondenterna svarar att de tror att 
allmänheten inte kopplar ihop en skandal hos en idrottsförening med en av lagets 
sponsorer medan vissa tror att det skulle kunna bidra negativt till organisationens 
varumärke. Merparten av respondenterna väljer att inte sponsra enskilda idrottare då 
flertalet berättar att de upplever att riskerna är betydligt större med att sponsra en 
individuell idrottare än en förening. De allra flesta organisationer medger också att de har 
rätt att avbryta ett sponsoravtal om det exempelvis sker ekonomiska oegentligheter, om 
någon idrottare skulle vara dopad eller om det framkommer andra skandaler i större skala. 
De flesta respondenterna medger dock att det väldigt sällan eller aldrig uppstått stora 
problem under deras tid i branschen.  
 
Resultaten visar på att den övervägande delen av respondenterna menar på att det inte 
spelar någon roll för vilken typ av sport de valt att sponsra, men att faktorer som vilken typ 
av verksamhet sporten tillhandahar spelar roll för vem de väljer att associera sig med. 
Författarna Boyle och Hayes (2009:47) menar dock på att vilken sport organisationer väljer 
att sponsra beror på hur de vill bli associerade i sina konsumenters sinne. En respondent 
menar på att de valt att sponsra sport för att det finns en tydlig koppling mellan idrott och 
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vad de arbetar redan med men att själva sporten inte spelar någon roll. Resultaten tyder på 
att till skillnad från vad Boyle och Hayes (2009:47) menar så spelar inte själva sporten 
någon roll för vilken sport man valt att sponsra för att få pryda en arena med sitt namn. Å 
andra sidan har en respondent inte själva investerat några pengar i sport, utan deras egen 
huvudsponsor, med anledningen: “Swedbank är en av våra huvudsponsorer sedan länge 
och äger namnrättigheten till arenan och 2012 valde de att ge namnet på arenan till förmån 
för barns trygghet och de valde då att ge namnet till oss för att skapa uppmärksamhet kring 
denna fråga”. (Friends)  

Keller et al. (2012:343) menar att varumärkesallianser uppstår när två varumärken 
kombineras och marknadsför sig tillsammans. Resultaten visar på att de flesta av 
organisationerna gör olika evenemang, samarbeten eller reklam tillsammans med 
föreningen och/eller föreningarna som är anslutna till arenan och associeras således 
tillsammans. Samtidigt som respondenterna även menar på att deras varumärke omnämns i 
media i samband med matcher och evenemang på arenan. Man skulle utifrån tidigare 
forskning på varumärkesallianser därför kunna tänka sig att det uppstått en 
varumärkesallians mellan organisationerna som namnsatt arenan och föreningen och/eller 
föreningarna som är knutna till den. Några respondenter nämner i intervjuerna att de 
genom sin allians med föreningarna som verkar i arenan dels får medieexponering som 
ökar deras varumärkeskännedom och som hjälper dem att nå nya kunder. De menar även 
på att de genererar nya kunder genom att de stöttar en eller flera föreningar genom 
arenasponsringen som deras kunder gillar. Resultaten tyder precis som Keller et al. 
(2012:343) hävdar att varumärkesallianser kan vara effektiva om man vill ta sig in på nya 
marknader eller öka varumärkets omfång och inflytande. Tillika menar en respondent att de 
genom arenasponsringen kan alliera sig med en förening med ett starkt varumärke som når 
ut till många. En annan respondent menar att på grund av att deras produkt är en 
lågintresseprodukt så kan de genom arenasponsringen knyta ihop sig med något som deras 
kunder har ett stort intresse för, i deras fall idrott, och där valet föll på en idrott som är 
stark i deras ursprungsort.  

Motion, Leitch, & Brodie (2003:1083) menar i en studie att sponsring är en form av 
varumärkesallians och att det i förlängningen innebär ett partnerskap. Resultaten visar dock 
att några respondenter upplever att de inte har något, eller endast ett begränsat partnerskap 
via arenasponsringen på grund av faktorer som att de sponsrar för att hjälpa eller stötta 
snarare än att se på arenasponsringen som ett partnerskap. Farelly & Quester (2005:61) 
menar å andra sidan i en studie att sponsorrelationen kan fungera som en varumärkesallians 
för att skapa mervärde för organisationerna genom att gemensamt investera i varandra, 
vilket skulle kunna tänkas svara på varför vissa respondenter inte ser arenasponsringen som 
ett partnerskap överhuvudtaget eller i en väldigt liten utsträckning. En respondent 
beskriver ovanstående resonemang på följande sätt: “Vår sponsring handlar mest om att 
hjälpa men med de största klubbarna så hittar vi på lite olika saker så där är det väl mer ett 
partnerskap. Men inte i någon större utsträckning” (Sapa, 2015). Några respondenter ser 
dock arenasponsringen som ett partnerskap som ger möjlighet att tillsammans med de 
anknutna föreningarna till arenan gemensamt investera i varandra för att skapa mervärde 
för sin organisation. En annan respondent sammanfattar det som följande i intervjun: “… 
Det handlar helt och hållet om ett partnerskap. Man betalar inte in massa pengar och sen 
gör man ingenting utan de ska gynna dem och de ska gynna oss” (Jämtkraft, 2015). Vidare 
visar resultatet att trots att vissa respondenter anser att arenasponsringen innebär ett 
partnerskap med den anknutna föreningen och/eller föreningarna och andra respondenter 
inte gör det eller endast gör det i mindre utsträckning så menar respondenterna att de inte 
har anpassat sitt varumärke till sin partner. Att anpassa sitt varumärke till sin sponsrade 
partner är något som Farelly och Quester (2005:61) menar är en förutsättning för att att en 
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varumärkesallians ska nå sin fulla potential och uppnå ett bättre resultat för involverade 
parter. Till trots svarar den övervägande delen av respondenterna att de upplevt 
arenasponsringen som mer positiv och bättre än vad de förväntade sig på förhand.   

Merparten av respondenterna nämner i intervjusituationen att arenasponsringen inte är 
det enda sponsorsamarbete som de har. Samtidigt som många respondenter nämner att de 
inte bara syns med en förening som är anknuten till arenan i de fall där det finns flera olika 
föreningar och/eller lag som utövar idrott på arenan. Apéria och Back (2004:253) pekar i 
en studie på att om en organisation ingår flertalet varumärkesallianser så kan det medföra 
negativa effekter som en försvagning av vad organisationen står för, förvirra 
organisationens konsumenter och göra att organisationen verkar mindre trovärdig. Ändock 
menar alla respondenterna att de inte upplevt några nackdelar med sponsringen utan att 
den varit som förväntat eller över förväntan. Samtidigt som många respondenter menar på 
att det gagnat fördelar som exempelvis nya kunder, nöjda medarbetare eller ökad 
varumärkeskännedom. 

Resultatet visar också på att respondenterna är medvetna om de risker som finns med 
att ingå i ett sponsoravtal och associera sitt varumärke med ett idrottslag. Merparten av 
respondenterna väljer därför att exempelvis inte sponsra enskilda idrottare. Några av 
respondenterna tror att det skulle kunna bidra negativt till organisationens varumärke om 
något negativt händer i den sponsrade föreningen. En respondent resonerar som följande: 
 

“Nu har det inte varit något större på dessa åtta år men vi har med det risktagandet och vi är 
väldigt medvetna och vi får ju också respons om det är någon i laget ibland till exempel som har 
fått matchstraff i en match för att man har slagit någon mot huvudet eller sådär så får vi ju ofta att 
kunder hör av sig och frågar om vår sponsring och hur vi ser på det. Människor är idag ganska 
medvetna och när de ser att vi är huvudsponsor och vi finns med i arenanamnet så allt som sker 
där är ju väldigt viktigt att associeras med goda värden och inte negativa värden” (Skellefteå Kraft). 

 
Resultatet tyder, precis som Amis et al. (1999:255) hävdar att det finns olika typer av 
händelser som rör ett sponsoravtal som kan vara skadliga för en nära associerad sponsor. 
Samtidigt belyser en respondent att denna typer av risker är något man får räkna med när 
man håller på med sport och sponsring, men att man får lösa dem om de dyker upp. Å 
andra sidan menar ett fåtal av respondenterna att de tror att allmänheten inte kopplar ihop 
en skandal hos en idrottsförening med de som namnsatt arenan. En respondent resonerar 
som följande: 
 

“Jag tror att de flesta kan skilja på att ha namnet och vad som händer på arenan och kan inse att vi 
inte kan lastas för det. Det händer titt som tätt att det dyker upp frågor som “kan ni stå bakom det 
här och att det här hände på arenan” och vårt svar på detta är självklart inte men vi tror ändå att 
det är mycket bättre att vara där och det ger oss stora fördelar att prata om barns rättigheter till en 
trygg uppväxt och ibland kan det till och med vara så att om någonting händer på arenan så får vi 
möjlighet att förklara varför det är viktigt att visa respekt för varandra” (Friends) 

5.4 Att kommunicera via arenasponsring 

Alla respondenterna menar på att exponeringen och publicitetsvärdet var en stor anledning 
till att de valt att namnsätta en arena. Vidare belyser alla respondenter den synlighet i media 
som arenanamnet faktiskt gagnar på TV, radio, press, internet och sociala medier. Förutom 
ett namn på exteriören så syns alla respondenter mer eller mindre på andra ställen i och 
runt arenan som på exempelvis biljetter, matchkläder, vepor, trappsteg, väggar, maskotar, 
matchblad, jumbotron, musik, sarg, is, banderoller och TV-skärmar. En del av 
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respondenterna kommunicerar ut sin arenasponsring i sin egen kommunikation i kanaler 
som sociala medier, internet, nyhetsbrev och vid vissa egna evenemang. Resterande delen 
av respondenterna integrerar sin arenasponsring i sin egen kommunikation i väldigt liten 
eller ingen utsträckning alls. 

Resultaten tyder på att respondenterna får ut mer exponering än bara ett namn på 
exteriören av arenan. Vilket kan kopplas samman med Swayne och Dodds teori om sport 
facility sponsring att genom att en organisation äger namnrättigheterna till en arena så kan 
de räkna med att synas både exteriört men också interiört och på biljetter och andra 
trycksaker (Swayne & Dodds 2011:706). Vidare pekar resultaten på att arenannamnet också 
gagnar synlighet i flertalet olika medier. Utifrån teorin om sport facility sponsring är 
synligheten i både printmedia och television ytterligare en fördel som organisationerna får 
genom att namnsätta en arena (Swayne & Dodds 2011:706). Exempelvis nämner Sapa detta 
i sin intervju att: “det som är en fördel är att det skrivs om det och att vi syns mycket, både 
lokalt, regionalt och nationellt. Det gäller både TV när Vetlanda spelar hemma och i annan 
media som tidningar” (Sapa, 2015). Synligheten i media är någon som Jämtkraft beskriver 
ytterligare i sin intervju: “… de nämner ju Jämtkraft i varenda TV-sändning, i varenda 
radiosändning, alla pressmeddelanden, de klubbar som spelar skriver säkert att de ska till 
Jämtkraft Arena och spela på sina sociala kanaler så att man får ganska bra utveckling på 
pengarna”. (Jämtkraft, 2015).  

Att arenanamnet omnämns i media och andra kanalers rapportering från matcher och 
andra event är något som teorin om sport facility sponsring tar upp som en ytterligare 
exponeringsfaktor vid namnsättningen av en arena (Swayne och Dodds 2011:706). Å andra 
sidan menar Levy (2004:42f) att genom strategisk kommunikation kan organisationer 
vägledas till att sponsra projekt som producerar massiv medieexponering. Man skulle 
således utifrån resultaten som pekar på att organisationernas arenanamn gagnar exponering 
i media kunna tänka sig att organisationerna därför använt sig av strategisk kommunikation 
för att hitta en arena att sponsra som ger stor exponering i media. En respondent nämner 
dock att de fick namnrättigheterna till arenan av deras egen sponsor och alltså inte själva 
sponsrade arenan för att få synas där. 

Några respondenter nämner i intervjuerna att trots den stora investering pengar som 
det innebär att få synas på arenan så är synligheten de får genom arenan mer värd än de 
lagda pengarna. Resultaten kan relateras till Swayne & Dodds teori om sport facility 
sponsring som menar att trots att ägandet av namnrättigheterna till en arena är en kostsam 
inventarie så gagnar den många fördelar (Swayne & Dodds 2011:706). Nedan följer 
exempel på hur Skellefteå Kraft resonerar: 
 

“Ja vi har faktiskt gjort nedslag, inte varje år men vi har ju gjort värderingar via Sponsor Insider 
Institute och de tittar på hur mycket det publicerats på radio, tv och i tidningar om själva 
arenanamnet och det är ju mycket högre än den insats som vi sätter, det är det vi försöker titta på 
/---/då kan vi ju se vilket genomslag det fått liksom Skellefteå Kraft. Så det finns ju ett 
ekonomiskt värde på den publicitet som namnet fått” (Skellefteå Kraft). 

 
Å andra sidan har som, ovan nämnt, en respondent själva inte investerat några pengar för 
att inneha namnrättigheterna till sin arena utan har fått den av en av sina egna 
huvudsponsorer. Detta resultat skiljer sig därför från hur de andra respondenterna gått 
tillväga för att få äga namnrättigheterna till arenan som de namnssatt. I relation till Swayne 
& Dodds teori om att organisationer betalar stora summor pengar för att äga 
namnrättigheterna till en arena (Swayne & Dodds 2011:706) så skiljer sig fallet åt även där. 

Att respondenterna syns på flera ställen i och runt arenan och att en del respondenter 
även kommunicerar arenasponsringen i egna kanaler skulle utifrån ICC:s (2003:1) 
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resonemang om sponsring som marknadskommunikation kunna bero på att effekten av 
sponsringen kan maximeras genom att den integreras med andra typer av 
kommunikationsverktyg.  

5.4.1 Målet med att namnge en arena  

Några av organisationerna påtalar vikten av varumärkesbyggande och kännedomen om 
organisationen som det primära målet med arenasponsringen. Flertalet av de övriga 
organisationerna lyfter fram att de vill främja det lokala föreningslivet med ekonomiska 
medel samtidigt de får möjlighet till synlighet och kommunikation, främst via exponering 
av varumärket samt publicitet i diverse medier. Vidare belyser en organisation att de vill att 
deras medarbetare med familjer ska känna stolthet över organisationen samtidigt som de 
gör staden de verkar i bättre.  

En respondent menar att deras främsta mål med namnge en arena är att deras 
medarbetare och deras familjer ska känna stolthet över att organisationen är med och 
bidrar till en bättre stad att leva i. Utifrån Greenhalgh och Greenwells (2013:102f) teori om 
sponsringsmål ser vi här ett exempel på ökad relation och motivation hos medarbetarna. 
Fyra respondenter har som primärt mål att öka varumärkeskännedomen genom 
exponeringen. Vilket kan kopplas samman med Greenhalgh och Greenwells teori om att 
målet med sponsring kan vara att öka just varumärkeskännedomen (Ibid). Å andra sidan 
vill några av respondenterna även vara med och bidra till det lokala samhället genom att de 
namnsatt en arena. Tre andra respondenter berättar i intervjuerna att de vill genom att 
namnge en arena ge det lokala samhället möjligheten till att ha en arena att vara på, främst 
för att ge barn och ungdomar en bra förutsättningar för sitt idrottsutövande. Att öka 
allmänhetens medvetande om organisationen och att involvera sig i det lokala samhället är 
två andra mål som Greenhalgh och Greenwell pekar ut som uttalade mål för organisationer 
som jobbar med arenasponsring (Ibid). Samtidigt visar resultaten att några respondenter vill 
nå ut till nya kunder genom att namnsätta en arena, vilket kan kopplas samman med 
Greenhalgh och Greenwells teori om att ett populärt mål med arenasponsring är att öka 
försäljningen (Ibid). 

En respondent har förutom som mål att öka allmänhetens kännedom om 
organisationen genom namnsättningen av en arena men de har även som mål att med 
arenan som utgångspunkt hitta nya sätt att kommunicera kring rättighetsfrågor med arenan 
som utgångspunkt. Att använda arenan som en plattform för att kommunicera specifika 
budskap är inget uttalat mål som Greenhalgh och Greenwell (2013:102f) tar upp i sin teori 
om organisationers mål med arenasponsring.  

Till skillnad från de olika målen som Greenhalgh och Greenwell (2013:102f) menar 
ligger till grund för arenasponsring menar författarna Urriolagoitia & Planellas (2007:165) 
att den vanligaste fördelen som sponsorer räknar med att uppnå med sponsring att stärka 
eller förändra företagets image och rykte. Utifrån respondenternas olika mål för sin 
arenasponsring är det dock tydligt att ingen uttalat pratat om sin egen image som en fördel 
för att de valt att sponsra en arena.  

5.4.2 Lokalt förankrad sponsring 

Resultatet visar att den övervägande delen av respondenterna belyser vikten av lokal 
förankring vid valet av idrottsarena att namnsätta. Detta på grund av faktorer som att de är 
starka på orten som arenan finns på, att deras främsta målgrupp finns där, att deras 
ursprung kommer därifrån eller att de har flest medarbetare på orten. Vidare menar ett fåtal 
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av respondenterna att trots den lokala förankringen så kan arenanamnet hjälpa dem att nå 
ut regionalt, nationellt och i ett fall även internationellt.  

Det är utifrån resultatet tydligt att många respondenter vill engagera sig lokalt för att 
stötta något som spelar roll för deras målgrupp eller det samhälle som organisationen 
verkar i. Detta stämmer väl överens med Swayne och Dodds (2011:616) resonemang kring 
gräsrotssponsring om att det handlar om att vända sig till det lokala samhället och 
identifiera sin målgrupp och stödja något som ens målgrupp identifierar sig med. Vidare 
belyser flertalet av respondenterna barn, ungdomar och familjer och som en faktor för sin 
sponsring. Det kan liknas med Swayne och Dodds teori om gräsrotssponsring (2011:616) 
som menar på att familjer, konsumenter och andra medborgare spelar roll för sponsringen. 
Jämtkraft beskriver ovanstående resonemang i följande citat: 
 

“Vi har så mycket kunder här lokalt så det är ett sätt för oss att vi är engagerad och visa att vi bryr 
oss om det som händer lokalt i länet. Så en återtagning till kunderna så deras barn kan vara med i 
idrotter så att de kanske inte behöver höja medlemspriser osv, det blir en annan vinkel på det och 
det blir mer en lojalitet mot kunderna, de ska tycka att vi gör en bra insats där de har sina 
intressen.” (Jämtkraft, 2015). 

 
En respondent har namnsatt Sveriges nationalarena i fotboll, vilket kan tänkas inte knyter 
an till teorier om gräsrotssponsring då den inte bara främjar det lokala samhället. Trots 
detta menar respondenten själv i intervjun att den lokala förankringen är viktig och de säger 
i intervjun att: 
 

“vi sitter ett stenkast från arenan från vårt kontorsfönster och vi har flera av våra partners som 
sitter i det här området också så vi har en jättegod relation med Solna stad där vi sitter så dels finns 
det en stor potential i den lokala förankringen även om vi jobbar över hela Sverige” (Friends, 
2015).  
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6. SLUTSATSER  
Denna punkt inleds med att frågeställningarna besvaras för att sedan besvara studiens syfte. 

6.1 Vilka incitament ligger till grund för att sponsra en arena och dess verksamhet?  

De incitament som respondenterna uppger för sin arenasponsring skiljer sig åt. Några av 
respondenterna menar på att varumärkesbyggande och kännedomen om organisationen är 
det primära incitamentet för arenasponsringen. Andra respondenter lyfter fram att de vill 
främja det lokala föreningslivet med ekonomiska medel samtidigt de får möjlighet till 
synlighet via exponering av varumärket samt publicitet i olika typer av medier. Några 
respondenter belyser även det faktum att de genom arenasponsringen kan nå ut till sin 
målgrupp då idrott är ett stort intresse bland deras målgrupp. Samtidigt belyser en 
respondent att deras incitament till sin arenasponsring grundar sig i att de vill att deras 
medarbetare med familj ska känna stolthet över organisationen samtidigt som de bidrar till 
staden där de har mest medarbetare. Den övervägande delen av respondenterna menar 
samtidigt på att arenasponsringen är en del av deras sociala samhällsansvarstagande.  

6.2 Vad ser organisationerna för kommunikativt värde i arenasponsring?  

Det kommunikativa värdet som respondeterna ser i arenasponsring grundar sig dels i att de 
får ett stort publicitetsvärde i medier som TV, radio, tidningar och sociala medier på både 
en lokal, regional, nationell och i vissa fall även internationell nivå. Dessutom främjar 
arenasponsringen organisationernas varumärkesbyggande då synligheten som deras 
varumärkesnamn gagnar genom arenasponsringen skapar igenkänning, 
varumärkeskännedom och innehåll att prata om. Några respondenter menar också att 
arenasponsringen är ett kommunikativt argument som kan särskilja dem från sina 
konkurrenter. Samtidigt ser flera respondenter arenasponsringen som något som bidrar till 
positiva associationer med deras varumärke. En del respondenter menar vidare att de 
genom arenasponsringen kan associera sig med ett starkt varumärke, i detta fall en 
idrottsförening, för att främja sitt eget varumärke. 

6.3 Hur kommunicerar organisationerna i och runt arenan? 

Förutom att organisationerna kommunicerar med ett namn på exteriören av arenan så syns 
och/eller hörs alla respondenter mer eller mindre på flera andra ställen i och runt arenan. 
Dels på tryckt material som biljetter, matchblad, banderoller och vepor, dels på 
matchkläder hos föreningarna, maskotar, trappsteg, väggar, jumbotron, sarg, is men vissa 
respondenter syns och hörs även på TV-skärmar och i en musikjingel. En del av 
respondenterna kommunicerar även om sin arenasponsring i sina egna 
kommunikationskanaler som sociala medier, hemsida, nyhetsbrev och vid vissa egna 
evenemang. Några av respondenterna nämner också att det partnerskap som 
arenasponsringen ger med de anslutna föreningarna på arenan medför att man tillsammans 
kan dra nytta av varandra genom till exempel gemensam reklam, namnsatta cuper, 
företagscuper, samarbeten kring ungdomsverksamheterna och andra evenemang. 
Dessutom menar merparten av respondenterna att arenan används för att skapa och 
upprätthålla relationer med sina intressenter genom olika möten, kundevent, evenemang 
och samarbeten med ungdomsverksamheterna.  
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6.4 Besvarande av syfte 

Syftet med studien är att skapa ökad förståelse för kommersiella, kommunala och ideella 
aktörers kommunikativa arbete via arenasponsring. Resultatet visar på att de olika 
aktörerna använder sin arenasponsring för att kommunicera dels genom att namnsätta 
arenan, dels kommunicera på plats eller i egna kanaler samt för att ha egna 
relationsskapande aktiviteter i anknytning till arenan.  

De kommunala bolagen arbetar i större utsträckning än övriga organisationer i studien 
med att använda arenasponsringen som ett verktyg för att i förlängningen öka 
organisationens försäljning. De kommersiella aktörerna i studien arbetar mer filantropiskt 
med sin arenasponsring och fokuserar mer på att ta ett socialt ansvar och ge 
ortsbefolkningen en bra möjlighet för att kunna bedriva olika typer av idrottsverksamheter. 
Den ideella aktören i studien har inte själv köpt namnrättigheten till arenan utan fått den av 
en kommersiell aktör. De arbetar främst med varumärkesbyggande och opinionsbildning 
genom sin namnsättning av arenan. De har inga kommersiella avsikter utan vill enbart 
kommunicera de värden som organisationen står för.  

Det kan således utifrån studiens syfte och resultat konstateras att trots att de olika 
aktörerna har olika incitament till sin arenasponsring så arbetar de ganska likvärdigt och 
använder arenasponsringen för att främst gagna publicitet i media, öka 
varumärkeskännedomen och för att skapa eller förbättra relationen med sina intressenter. 
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7. SLUTDISKUSSION 
Studien visar på att de olika aktörerna i studien använder sin arenasponsring för att 
kommunicera dels genom att namnsätta arenan, dels kommunicera på plats eller i egna 
kanaler samt för att ha egna relationsskapande aktiviteter i anknytning till arenan för att 
gagna publicitet i media, öka varumärkeskännedomen och för att skapa eller förbättra 
relationen med sina intressenter. Resultatet från studien överensstämmer med tidigare 
forskning på området som visar på att arenasponsring är ett sätt för organisationer att 
kommunicera, bygga varumärken samt skapa relationer. Då studiens resultat besvarar dess 
syfte och frågeställningar är studien således ett fall av kommunala, kommersiella och ideella 
aktörers kommunikativa arbete med arenasponsring. Vidare bidrar denna studie till att ge 
ett svenskt perspektiv på hur organisationer kan arbeta kommunikativt med arenasponsring 
inom forskningsfälten strategisk kommunikation och marknadskommunikation då den 
tidigare forskningen på området främst varit internationellt fokuserad.  

Genom att resultatet från studien verifierar tidigare forskning på området medför också 
att en teoretisk generalisering av resultatet är rimlig att göra. Då studien undersöker ett 
begränsat antal analysenheter och vill belysa olika aktörers sätt att arbeta med 
arenasponsring kan studiens resultat dock inte generaliseras empiriskt på andra fenomen av 
arenasponsring. Studien har å andra sidan inte för avsikt att uttala sig empiriskt och tillför 
ändå forskningen kunskap om hur verkligheten ser ut, dock behövs ytterligare och mer 
heltäckande studier för att kunna generalisera resultatet empiriskt. Detta är något som dock 
möjliggör för framtida fortsatta studier. För fortsatta studier är studier av fler namnsatta 
arenor i Sverige av intresse. Likväl som studier som inkluderar föreningarna som är 
anslutna till arenorna som undersökts i denna studie för att lyfta ett annat perspektiv på 
saken. Samtidigt som studier som både inkluderar organisationerna som namnsatt 
idrottsarenor och föreningarna som är anslutna till arenorna är av intresse. Dessutom kan 
en kvantitativ studie av kommunikationen som organisationer som har namnsatt en arena 
vara en intressant fördjupning av forskningsområdet. En studie som tar ett större grepp på 
likheter och skillnader mellan organisationer som säljer direkt till konsumenter kontra 
direkt till andra organisationer vore även det spännande för fältets utveckling.  

Ett problem vi stött på under arbetet med studien är att få respondenter att ställa upp i 
studien då den genomfördes strax innan jul och årsskiftet. Med facit i hand rekommenderar 
vi därför nästkommande forskning att kontakta respondenter i studiens tidiga skede. Detta 
för att motverka stress och oro över arbetet. Trots att vi dock hade problem med att få 
respondenter att ställa upp i studien så fick vi till slut sju respondenter att ställa upp som 
vilka alla gav otroligt intressanta svar på varför de arbetar med att kommunicera sitt 
varumärke genom en liten eller stor idrottsarena i Sverige. 

En sak som vi anser anmärkningsvärd med studien är att inte alla respondenterna 
nyttjar arenan för egna aktiviteter. Som kommunikationsstudenter finner vi de 
kommunikativa möjligheterna med att anordna diverse olika evenemang för 
relationsskapande som enorma men det verkar vara en punkt som organisationerna inte 
hunnit med att se över. Ponera att exempelvis en organisation anordnar en stor mässa för 
yrkesverksamma över hela världen där de varje år släpper sina största nyheter i sin egen 
namnsatta arena. Något som vi finner mycket spännande är Swedbanks donerande av 
namnrättigheten till Friends, att en kommersiell organisation genom sina ekonomiska 
resurser hjälper en ideell organisation på detta innovativa sätt är något som vi tror kommer 
växa och bli allt mer påtagligt i framtiden.  

Vidare kan man resonera om huruvida medborgarna i en kommun att det är värt att 
lägga kommunala pengar på just arenasponsring? Som individ kanske man tycker att det 
finns flera kommunala verksamheter som behöver pengarna mer än att stadens kommunala 
energibolag har namnet på någon av stadens arenor. Detsamma gäller banker som gör höga 
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vinster medan småspararna kan känna att de nästan utnyttjas. Några organisationer pratar 
mycket om att de gör detta för sina medarbetare, men kan man med säkerhet veta att det 
här är vad medarbetarna vill?  

Avslutningsvis hoppas vi att studien kommer bidra till en djupare förståelse för hur 
olika organisationer arbetar med arenasponsring samtidigt som vi hoppas att den kan bidra 
med insikter till organisationer som överväger eller har börjat arbeta med arenasponsring, 
främst ur ett kommunikativt perspektiv.  
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9. BILAGOR 

9.1 Bilaga 1 - Intervjumanual 

De kursiverade frågorna i intervjumanualen är uppföljningsfrågor till de ovanstående icke-
kursiverade frågorna. 
 
Öppningsfrågorna  

 Kan du berätta lite om dig själv, din bakgrund och ditt nuvarande arbete? 
 
Introduktionsfrågorna  

 Kan du berätta lite om hur ni arbetar i dag kring er kommunikation? 
 
Övergångsfrågorna  

 Vi ser att ni arbetat en del med så kallad arenasponsring. Kan du berätta lite mer 
om detta? 

 Vad är målet med er arenasponsring? 
 Vad är det som driver er att inleda ett samarbete?  

 
Nyckelfrågorna  

 Kan du berätta lite hur er relation till er sponsrade enhet ser ut? 
 Vad anser du att ni som företag får ut av er sponsorskapsrelation till er sponsrade enhet? 
 Anser ni att er sponsring hjälper er skapa, upprätthålla och/eller förstärka er relation med era 

intressenter?  
 Vilka utbytesprocesser finns i relationen? 

 
 Hur använder ni er av er arenasponsring för att skapa relationer? 
 Anordnar ni några event, cuper, m.m. i anknytning till arenasponsringen för att skapa relationer? 

 
 Vad var viktigt vid valet av sponsrat enhet? 
 Var relationen till era intressenter (kunder, investerare, media, medarbetare) viktig vid valet av 

sponsrad enhet? 
 Påverkades valet av sponsringsenhet på faktorer som exponering i exempelvis media? 

 
 Hur tar ni ett socialt samhällsansvar genom er sponsring? 
 På vilket sätt tar ni ett socialt samhällsansvar genom er sponsring? 
 Berätta varför är det viktigt för er att ta ett socialt samhällsansvar genom sponsring? 

 
 Hur kommunicerar ni ut ert sociala samhällsansvar genom sponsring? 

 
 Hur ser ni på den etiska aspekten av arenasponsring? 
 Har ni ett ramverk för vilka företag som ni väljer att sponsra? 
 Är det viktigt för er att allierade parter har samma åsikter om etik, normer, värderingar? 
 Har ni uppfört några etiska ramverk för hur ni och er sponsrade enhet arbetar? 
 Lyfter ni fram era etiska värderingar och ert sociala samhällsansvar för andra?  

 
 Vad ser ni för värde i att sponsra en arena? 
 Vad är målet med er sponsring? 
 Hur stor del av sponsringen är kopplat till affärsnyttan kontra personliga intressen? 
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 Hur tänker ni angående risken med sponsring? (att exempelvis skandaler som 
drabbar den sponsrade parten kan även skada er själva) 

 Har ni upplevt några nackdelar med att ingå i ett sponsoravtal? 
 

 Hur kommunicerar ni runt arenan?  
 Vilka kanaler använder ni rörande kommunikationen? 

 
 Hur arbetar ni med ert varumärke? 
 På vilket sätt är sponsring en del av ert arbete med varumärkesbyggande? 
 Om så, hur hjälper sponsring er att bygga ert varumärke? 

 
 Hade ni i åtanke ert företags varumärke och image i åtanke då ni valde arena att 

sponsra? 
 Är det viktigt för er hur kunder, investerare, media m.m uppfattar er organisation? 
 Vad för associationer står er sponsrade enhet för? 
 Vilka associationer hos era kunder tror ni att er arenasponsring medför till ert varumärke? 

 
 Hur kom ni fram till att sponsra något som inte har en naturlig sammankoppling till 

ert varumärke? (Mobbing vs. fotboll, energi vs. hockey, el vs. sport osv)  
 Ville ni utmana ert eget varumärke? 
 Ville ni skapa intresse hos era konsumenter? 

 
 Vad räknar ni med att er sponsorrelation ska uppnå? 
 Arbetar ni tillsammans med er sponsrade enhet för att er relation ständigt ska förbättras och att 

ni ska vara samspelta utåt sett? 
 Anser ni att sponsring skapar värde för ert varumärke, och om så - hur? 

 
 Hur integrerar ni sponsring i er kommunikation till marknaden och era kunder? 
 Hur ser kommunikationen ut i sponsorskapsrelationen? 
 Vilka värden vill ni få fram med er kommunikation? 
 Hjälper sponsringen er att särskilja er från era konkurrenter? 

 
 Vad går er sponsorrelation ut på? 
 Varför ingår ni i en sponsorrelation? 
 Ser ni i er sponsorrelation som ett partnerskap och om så - på vilket sätt är det ett partnerskap? 

 
 Hur har ni anpassat ert varumärke till den sponsrade enhetens varumärke?  
 Arbetar ni för att associera er med er sponsrade enhets varumärke?  
 Vad är det hos det sponsrade varumärket står för som ni vill förknippas med? 

 
 Vad är anledningen till att ni valt att investera sponsringsresurser i sport? 
 Spelar det någon roll för er vilken sport och idrottslag som ni väljer att sponsra? 

 
 Vad får ni ut av arenasponsringen mer än ett arenanamn på exteriören? 
 Vad ser ni för kommunikativa fördelar respektive nackdelar i arenasponsring? 
 Syns ni på biljetter och annan tryckt reklam iom er arenasponsring? 
 Syns ni på något annat sätt inuti arenan? 

 
 Vad är era mål med arenasponsringen? 
 Upplever ni att arenasponsringen har vart bättre eller sämre än förväntat? 
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 Hur ser ni på den lokala förankringen vid sponsring? 
 Hur är en lokalt förankrad sponsring viktig för er? 
 Om inte - varför fokuserar ni inte på en lokal basis? 

 
Avslutande frågor  

 Har du något mer som du vill tillägga som vi inte frågat om? 
 
 
 
 


