
Örebro universitet 
Handelshögskolan 
Företagsekonomi, Uppsats, Kandidatkurs 
Handledare: Mari-Ann Karlsson 
Examinator: Per Forsberg 
HT17 / 2018-01-05 

Sponsring av individuella elitidrottare ur ett företagsperspektiv 

Jessica Agebro 910319 
Fanny Bergetoft 960831 



 

Abstract	
	

Sponsorship has become more and more common for athletes to manage financially without 
having a job on the side. Which is essential to be able to compete on an elite level. There are 
many studies and lots of literature on sponsorship of a team or event, but for the individual part 
it is still relatively small.  
 
The purpose of this study is to gain a deeper understanding of sponsorship of individual elite 
athletes. The focus is on the motives that are important for a company when they sponsor an 
athlete on the elite level and the impact of the personal brand. 
 
The applied method in this study has been qualitative in order to answer the purpose of the 
study. Six semi-structured interviews were conducted with three elite track and field athletes 
and three companies that sponsor individual athletes. 
 
The results of the interviews show that association, exposure, relationships and performance 
are something that companies work a lot with which also have a role in selecting a sponsorship 
object. It is something that is consistent with the elite athletes. The personal brand has a major 
impact on choosing a sponsorship object, the elite athletes see themselves as a brand and it is a 
view shared by the companies. 
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Sammanfattning	
	

Sponsring har blivit allt mer vanligt för att en idrottare ska kunna elitsatsa och klara sig 
ekonomiskt utan att behöva ha ett jobb vid sidan om. Det finns många studier och mycket 
litteratur kring sponsring av ett lag eller event, men till den individuella delen är det fortfarande 
relativt lite. 
 
Syftet med den här studien är att erhålla en djupare förståelse för sponsring av individuella 
elitidrottare. Studiens fokus ligger på vilka motiv som har betydelse för ett företag när de 
sponsrar en individuell elitidrottare samt vilken inverkan det personliga varumärket har.   
 
Den tillämpade metoden i denna studie har varit kvalitativt för att kunna besvara studiens syfte. 
Sex stycken semistrukturerade intervjuer genomfördes med tre elitsatsande friidrottare samt tre 
företag som sponsrar individuella elitidrottare.  
 
Resultatet av intervjuerna visar att motiven association, exponering, relationer och prestation 
är något som företagen jobbar mycket med och som även har en betydelse vid val av ett 
sponsringsobjekt. Det är något som överensstämmer med elitidrottarna. Det personliga 
varumärket har en stor inverkan vid val av ett sponsringsobjekt, elitidrottarna ser sig själva som 
ett varumärke och det är en syn som delas av företagen.  
 
Nyckelord: sponsring, individuell, personligt varumärke, sociala medier 
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1.	Inledning 
 

Detta kapitel inleds med en introduktion följt av uppsatsens problematisering. 
Problematiseringen är uppbyggd att den börjar med sponsring generellt följt av en avsmalning 
till sponsring av individuella idrottare. Efter problematiseringen följer uppsatsens syfte samt 
frågeställningar, kapitlet avslutas sedan med de avgränsningar som gjorts.  

 
1.1	Introduktion	 
Sponsring är något som har utvecklats till en mer global industri till skillnad från för ca 30 år 
sedan då det mer var en ”småskalig” verksamhet som var begränsad i ett antal industriländer. 
En industri som växer snabbt är just sportindustrin, vilket resulterar i väldiga intäktsströmmar 
världen över (Möller, 2011). Jiffer och Roos (1999) beskriver att det är företagens inställning 
till sponsring som har förändrats. De menar att det förväntas av företagen att de ska få någonting 
tillbaka och att det mer ska vara som ett ömsesidigt utbyte. Detta är något som stärks av 
Greenhalgh och Greenwell (2013) som menar att det centrala i de flesta sponsorskap är utbytet 
mellan sponsorn, ett företag som tillhandahåller hjälp, och den som ska sponsras. Jiffer och 
Roos (1999) hävdar att det under tid har skett en förändring, att sponsringen har gått från 
välgörenhet till att istället vara en kapitalinvestering. Sponsring är något som växer och detta 
är något som styrks av Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM). I rapporten IRM (2017) 
beskrivs hur branschen har växt sedan 90-talet samt att år 2016 var omsättningen över 7 
miljarder kronor, vilket var första gången omsättningen gick över 7 miljarders strecket. De 
hävdar även att den största andelen av sponsringsintäkterna går till idrotten som ligger på ca 70 
%, de resterande 30 % går till social- respektive kultursponsring (IRM, 2017). 
 
Smith och Stewart (2015) menar att några av de mest inflytelserika och värdefulla sportmärkena 
i världen är individuella idrottare, ett exempel på detta är Usain Bolt. Usain Bolt har visat sig 
vara anmärkningsvärt skicklig på skapandet av ett personligt varumärke. Som alla kraftfulla 
varumärken har sportstjärnor skapat sig en stark identitet som skiljer sig från mängden, vilket 
gör dem lätta att känna igen, unika, svåra att duplicera samt ger ett långvarigt och positivt 
intryck (Smith & Stewart, 2015). För att locka till sig sponsorer måste den som vill sponsras 
enligt Greenhalgh och Greenwell (2013) tydligt identifiera fördelarna de kan ge en potentiell 
sponsor. Dessa fördelar kan sedan bytas ut mot pengar, varor eller tjänster som sponsorn 
tillhandahåller (Greenhalgh & Greenwell, 2013). Med ett starkt personligt varumärke blir den 
individuella idrottaren mer attraktiv för en sponsor och kan på så sätt locka till sig de mest 
attraktiva sponsorerna på marknaden. Det personliga varumärket blir allt viktigare för att kunna 
särskilja sig på marknaden, likt det som Usain Bolt har lyckats med bättre än någon annan i 
friidrottsvärlden. På Forbes (2017) lista över de bäst betalda idrottarna i världen, där Usain Bolt 
placerar sig på plats 23, är han den enda friidrottaren som platsar på listan. Den största delen av 
hans inkomst kommer från just sina sponsoravtal (Forbes, 2017). En annan individuell idrottare 
som har uttalat sig om vikten av det personliga varumärket är freestyle-åkaren Jon Olsson. På 
Shortcut har flera kända svenska profiler uttalat sig om sina personliga varumärken, där bland 
annat Jon Olsson har gjort följande uttalande:  
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”Som idrottsman blir det personliga varumärket viktigare och viktigare. Förr i tiden var det resultaten 
som talade och du skapade din exponering genom tv-tider och tävlingar. Nu för tiden bygger du 
varumärket i sociala medie-kanaler. För att bygga ett varumärke gäller det att du har en intressant profil 
som folk vill följa.” (Albinsson, uå).  

 
1.2	Problematisering	
Enligt Dolphin (2003) är sponsring ett område som ses vara relativt outforskat och det anses 
vara ett akademiskt område som är negligerat. Författaren förklarar hur begreppet sponsring 
saknar en klar teoretisk definition. Vidare nämner Dolphin (2003) att om arbetet kring 
sponsring sker aktivt och strategiskt kan det ge företaget konkurrensfördelar och även öka 
värdet på dess varumärke. Omfattningen och variationen på sponsring är stor just för att målet 
eller motivet med sponsringen är varierande beroende vilket företag som sponsrar, här spelar 
även storlek på företaget in. Det dock forskare har kommit överens om enligt Dolphin (2003) 
är att sponsring inte handlar om välgörenhet eller stöd utan är ett villkor i den hjälp som 
företaget bistår med, exempelvis finansiell hjälp. Det är likt Lamont och Dowell (2007) som 
beskriver sponsring som den finansiella ryggraden i många idrottssammanhang.  
  
Walliser (2003) förklarar hur sponsringen har utvecklats betydligt under de senaste 40 åren, att 
det har gått från enkla kortfristiga företagsdonationer till en stark kommersialiserad och global 
bransch. Sponsring ses som ett kommunikationsinstrument och anses därför vara en 
kommersiell investering, utbudet av sponsrade aktiviteter har stadigt ökat. Walliser (2003) 
förklarar vidare att risk anses vara ett attribut av sponsring på grund av att den inte är 
förutsägbar. Risken är särskilt hög om det är individuella idrottare som sponsras (Walliser, 
2003). Under de senaste åren har enligt Ukman (2015) företag mött fler och fler problem med 
att nå fragmenterade konsumentmarknader med sina traditionella marknadsföringsinstrument, 
exempelvis genom reklam- och säljfrämjande åtgärder. Det här är en utav anledningarna till att 
sponsring har blivit ett alltmer populärt marknadsföringsalternativ. Företag är mer medvetna 
idag om de positiva aspekterna av att länka sitt varumärke med en känd person eller ett 
evenemang för att nå potentiella konsumenter. Författaren förklarar att företagen även kan skilja 
sig från andra märken genom sponsring med ett bra sponsoravtal (Ukman, 2015). 
  
För att påverka konsumenters inställning till ett varumärke eller för att differentiera sig från 
konkurrenterna menar O´Reilly och Madill (2011) att sponsring då är ett effektivt sätt. Exempel 
på det kan vara image och/eller varumärkeskännedom för att uppnå konkurrensfördelar. 
Sponsorförhållanden är en svår process och enligt Renard och Slitz (2011) finns det två 
huvudfaktorer till detta och dessa är:  

1. Det finns många befintliga sponsringsmöjligheter som ett företag kan komma åt i 
näringslivet, nästan allting kan sponsras.  

2. Det finns en brist på en stark identitet hos dem som begär sponsring. Det ska även 
attrahera rätt sponsor och erbjuda en potentiell avkastning på investeringen.  
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När det kommer till sport är sponsring ett bra sätt att ge uppmärksamhet till ett varumärke, 
vilket sker genom att exponera varumärket och associera det med positiva sportupplevelser och 
attribut som prestanda, laganda och att vinna (Renard & Slitz, 2011). I tidigare forskning har 
Greenhalgh och Greenwell (2013) indikerat att sponsorer inte använder identiska riktlinjer för 
att utvärdera alla sponsringsmöjligheter, det kan vara att företag som sponsrar samma event gör 
det av helt olika anledningar. 
  
Malmsborg (2015) beskriver att det är genom sponsring som sponsorn har möjlighet att synas 
på många olika medier, till exempel tv, liveevenemang och sociala medier, dock ställs det stora 
krav på förbund, föreningar och enskilda idrottare. Ju mer pengar som är inblandade i 
sponsringsavtalet desto större affärssinne har sponsorerna på investeringen. Sponsring ses ofta 
som en affärsmässig investering som företagen på lång sikt förväntar sig att vinna på. Sponsring 
i dagsläget är en av de olika marknadsföringskanaler som finns där företagen investerar som 
mest pengar. Många gånger är uppfattningen att genom sponsring ger ett företag pengar till 
exempelvis en idrottare. Den uppfattningen är fel då det handlar i själva verket om en 
affärsuppgörelse mellan två parter. Om en idrottare kan ge ett större värde till sponsorerna 
kommer de att vara villiga att investera mer pengar (Malmsborg, 2015). Genom sponsring och 
att förknippa sig med en vald idrott är ofta ett sätt som är effektivt för ett företag att få en 
försäljningsökning på sina befintliga marknader men även på nya marknader. Det är också ett 
sätt för idrotten att introduceras på andra marknader och i nya sammanhang (Fyrberg Yngfalk, 
2014). McDowell (1999) menar att en typisk sponsring för ett lag inkluderar vanligtvis skyltar 
på arenor, reklam i spelprogram och tv/radiosändningar, märkningen som officiell sponsor för 
laget alternativt idrottsavdelningen. 
  
Idag är sponsring av individuella idrottare väldigt outforskat. Det finns många studier som har 
granskat sponsring då av lag och föreningar men betydligt färre av individuella idrottare. 
Exempel på sådana studier är bland annat studien av Carillat, Lafferty och Harris (2005) som 
undersöker i sin artikel effekterna vid sponsring, om ett varumärke som är mindre känt har ett 
större övertag än ett mer välkänt vid ett evenemang. Carillat et al (2005) studie baseras bland 
annat på de olympiska spelen som ägde rum i Aten 2004. Det är likt Lings och Owen (2007) 
som i sin artikel samlade in data från fans som var involverade i den australiska fotbollsligan, i 
studien föreslås ett modifierat ramverk som beskriver effekten av sponsorskap av fansens 
köpbeteende i samband med låg- respektive högpresterande lag.   
 
Det finns en skillnad i att sponsra en individuell idrottare gentemot att sponsra en lagidrott. Det 
finns fler risker med att sponsra en individuell idrottare såsom att sponsringsobjektet skadar 
sig, att idrottaren får en formsvacka eller får ett temperamentsutbrott som då ger en negativ 
påverkan på varumärket (Turner, 1989). Ett exempel på detta är när den amerikanska sprintern 
Justin Gatlin testades positivt för amfetamin år 2001 samt för hög halt av testosteron i kroppen 
år 2006. Nike som han då var sponsrad av valde efter den andra överträdelsen att avsluta avtalet 
med sprintern (Bloom, 2015). Det till skillnad från den ryska tennisspelaren Maria Sharapova, 
hon testades positivt för meldonium i januari 2016 och blev avstängd i 18 månader. Sharapovas 
sponsorer Porsche och Tag Heuer avslutade sitt sponsoravtal direkt, till skillnad från Nike och 
Head som trots detta valde att stanna som sponsorer (De Menezes, 2016).    
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Hoye, Smith, Nicholson och Stewart (2015) menar att individuella idrottare har sponsringsavtal 
som ger dem en extra inkomst för att komplettera till eventuella prispengar. Välvalda 
varumärken med en global profil kan förbättra en idrottsutövares övergripande bild och när det 
gäller populära idrottare kan en sponsor etablera idrottaren som ett varumärke i sig själv (Hoye 
et al, 2015). Usain Bolt har under sin karriär gått från att bara vara Usain Bolt till “The Lightning 
Bolt” och skapat sig ett personligt varumärke. Där det är främst hans personlighet, utstrålning 
och prestation som gjort han attraktiv för sponsorerna. Som tidigare nämnt var Usain Bolt 
rankad som den 23e mest betalda idrottaren i världen, när prispengar och sponsorpengar är 
inräknade. När endast sponsorpengarna räknas är Usain Bolt istället rankad på en nionde plats 
(Forbes, 2017). Usain Bolt hade år 2016 världsrekordet i både 100 och 200 meter. För en 
guldmedalj i ett världsmästerskap får vinnaren 60 000 dollar och vinner du ett Diamond 
League-lopp vinner du 10 000 dollar per event, och det är max 14 event per år. Bolt däremot 
får 400 000 dollar per event, och springer upp till åtta event/år, detta beror på hans profil och 
attraktionskraft (Badenhausen, 2016). Hoye et al (2015) menar att sponsring av professionella 
idrottare görs där det finns en marknad, oavsett om det är en massmarknad för globala idrottare 
eller en nischmarknad där det gäller små- eller kultsporter. 
  
Enligt MrBet (2017) var prispengarna för en vinst i Wimbledon, 2 200 000 pund, vilket 
motsvarar ungefär lite mer än 25 000 000 svenska kronor. Det i jämförelse med en Diamond 
Leaguefinal i friidrott, där ligger prispengarna på 50 000 dollar, ungefär 450 000 svenska kronor 
(MrBet, 2017). Som tennisspelare skulle du då kunna klara dig väldigt bra på den prissumman 
som ges i Wimbledon utan att vara i lika stort behov av sponsring. Sett då istället hur det ligger 
till inom friidrotten, där en vinst skulle ge 450 000 kronor är du som atlet i större behov av 
sponsring. I både lagidrotter och individuella idrotter är du beroende av sponsorer men som 
individuell idrottare är du mer utsatt och är i mer behov av sponsorer för att faktiskt kunna gå 
runt på din idrott. Som individuell idrottare har du inget lag som kan stötta dig utan här måste 
du sköta allt själv. I ett lag finns det ofta personal som jobbar med just sponsring och är utbildad 
inom ämnet, vilket inte är fallet om du tränar en individuell idrott.   
 
1.3	Syfte	och	frågeställningar	
Syftet med studien är att erhålla en djupare förståelse för sponsring av individuella elitidrottare. 
Studiens fokus ligger på vilka motiv som har betydelse för ett företag när de sponsrar en 
individuell elitidrottare samt vilken inverkan det personliga varumärket har.   
Det här syftet har utmynnat i följande frågeställningar: 
 

- Vilka motiv har betydelse för företag vid sponsring av individuella elitidrottare? 
- Vilken inverkan har det personliga varumärket för individen vid ett sponsringsavtal av 

individuella idrottare? 
 
 
 



 5 

1.4	Avgränsning	
Enligt Jiffer och Roos (1999) finns det två olika definitioner av sponsring, antingen är det dold 
sponsring eller ren sponsring. I den dolda har företaget som sponsrar förväntningar om att det 
kommer att ge en effekt, men de har inga motkrav på prestation från den sponsrade. Sett till ren 
sponsring förväntar sig företaget något specifikt med en förväntad effekt (Jiffer & Roos, 1999). 
I det här arbetet kommer studien fokusera på ren sponsring då det är de vanligaste i 
idrottsvärlden eftersom företagen vill ha en förväntad effekt, därför har den dolda uteslutits helt 
och hållet. Studien kommer avgränsas till individuella idrottare inom friidrott på elitnivå i 
Sverige.  
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2.	Teoretisk	referensram	
 

Detta kapitel är uppdelat i fyra olika avsnitt som anses vara relevanta till denna studie. Det 
första avsnittet handlar om sponsring, för att följas av ett avsnitt om varumärke. Därefter följer 
ett avsnitt om påverkansmixen. Hela kapitlet avslutas sedan med ett avsnitt där den teoretiska 
referensramen motiveras.  

 
2.1	Sponsring	
Enligt Roos och Algotsson (1996) omtalas ofta sponsring som en informationskanal och det är 
genom det som det kommuniceras. Det finns likheter och skillnader i olika definitioner av 
sponsring. Likheter i de olika definitionerna är att det är någon, oftast ett företag, som har något 
de bidrar med till en motpart. Med sitt bidrag förväntar sig de något eller får något tillbaka. 
Skillnaderna i definitionerna är att det ofta inte finns något exakt som beskriver vilka parterna 
är, vad utbytet mellan parterna är samt hur sponsringen ska användas (Roos & Algotsson, 
1996). Det författarna konstaterar är att sponsring är ett intressant begrepp som många försökt 
att definiera.  
 

Sponsring är tillhandahållet av stöd från en person, eller ett företag, till en oberoende aktivitet (vanligen 
kopplat till sport eller kultur, men fältet ökar), som inte är direkt knuten till personens eller företagets 
normala verksamhet, men som ändå uppbär ett stöd som sponsorn förväntar sig ha nytta av (Turner, 
1987, s 9).  

 
Sponsring är en affärsmässig metod för kommunikation och marknadsföring som på kort och lång sikt 
syftar till ökad försäljning för sponsorn. Sponsringen ska gagna alla inblandade parter och ge ett resultat 
som kan mätas och jämföras med på förhand uppsatta mål (Roos & Algotsson, 1996, s. 16). 

  
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 att utnyttja en association (med t ex ett evenemang, en person, 
organisation, ett projekt etc.) (Grönkvist, 2000, s. 10). 

 
2.1.1	Sponsring	av	en	individ	
Sponsring av en individ och inte ett lag är ett av de största risktaganden en sponsor kan ta. Det 
är många faktorer som spelar in för att få en lyckad sponsorinvestering. En formsvacka, skada 
eller ett eventuellt temperamentsutbrott är faktorer som kan ha en negativ inverkan (Turner, 
1989). Enligt Fyrberg och Söderman (2009) brukar sponsringen inom idrotten normalt vara på 
individ- eller organisationsnivå. Sett till individnivå är det idrottaren som är ett eget varumärke, 
som en enskild individ skapar du sponsormöjligheter. Är det istället sett till organisationsnivå 
är det enligt Fyrberg och Söderman (2009) föreningen eller förbundets varumärke som skapar 
sponsormöjligheter. Relationen mellan idrotten och sponsorn tenderar att vara komplex. 
Fyrberg och Söderman (2009) förklarar detta med ett exempel då det kan vara att den enskilde 
idrottaren är sponsrad av ett klädmärke, men idrottarens förening är sponsrad av ett annat. De 
olika avtalen har då en negativ påverkan på varandra där risken då finns för att en konflikt skulle 
kunna uppstå. Här menar Fyrberg och Söderman (2009) att idrottsrörelsen fortfarande har en 
del att jobba med för att kunna hantera eventuella avtalskrockar som uppstår.  
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Fetchko, Roy och Clow (2012) hävdar att den huvudsakliga anledningen till att ett sponsoravtal 
dras tillbaka är vid ett oacceptabelt beteende från elitidrottaren eller att hen är involverad i en 
skandal. En negativ association till varumärket kan uppstå när den sponsrade får negativ 
publicitet, den associationen speglas då tillbaka på företaget som sponsrar. Fetchko et al (2012) 
menar att sponsorerna skyddar sig själva mot sådana händelser genom en så kallad ”moral 
klausul” i sponsorkontrakten. Klausulen ger sponsorn en möjlighet att avsluta kontraktet ifall 
den sponsrade hamnar i en juridisk, etisk eller moralisk kontrovers som medför en negativ 
publicitet. Ett företag måste skydda sitt varumärkesrykte när de associerar sig med en extern 
enhet som ett sportmärke eller en elitidrottare (Fetchko et al, 2012). 
 
Mårtenson (2009) menar att det finns tre anledningar som ligger till grund för ett företag vid 
val av att sponsra en individ: 

1. Hur välkänd individen är 
2. Vilken attraktionskraft som individen kan ha 
3. Hur trovärdig individen är 

En trovärdig individ kommer locka till sig fler människor som identifierar sig med produkten 
som individen är sponsrad med. Detta i sin tur kommer ge produkten en ökad acceptans 
(Mårtenson, 2009). 
  
2.1.2	Företagets	syfte	med	att	sponsra	individuella	idrottare	
Anledningen till att sponsringen har växt är enligt Roos och Algotsson (1996) att konkurrensen 
mellan företag och deras varumärke har ökat. Konkurrensen blev mer påtaglig när företagen la 
in sponsringen som en del i deras marknadsföringsstrategi, för att lättare nå ut till sin valda 
målgrupp. Sponsring visade sig vara ett effektivt sätt för företag att kunna exponera sitt 
varumärke och budskap till omgivningen, sponsringen gav företaget möjligheter att skapa en 
profil samt image. Till en början var det vanligt att ett företag sponsrade ett evenemang vilket 
ledde till att allmänheten kunde identifiera sig med varumärket till företaget. Den 
identifieringen ledde till en imageuppbyggnad till varumärket och kunde lättare nå ut och 
kommunicera med allmänheten. Sponsring innebär att det köps rättigheter eller skapas 
associationer till den/det som sponsras. Det som är unikt med sponsring är att det ska tillföras 
en ny dimension till företaget, vilket är något som inte finns i andra marknadsföringsverktyg 
(Roos & Algotsson, 1996). Wakefield, Becker-Olsen och Cornwell (2007) diskuterar om den 
naturliga associationen som en konsument uppfattar mellan ett event och en sponsor. 
Författarna menar att till ett idrottsevent är det mer relevant med en sportdryck som sponsor än 
exempelvis ett tandkrämsmärke som sponsrar en basebollmatch. Ju större sponsorn relaterar till 
evenemanget desto större avtryck kommer sponsorn göra (Wakefield et al, 2007). 
  
Enligt Grönkvist (2000) är sponsring så pass vanligt att den sällan ifrågasätts. Innan ett företag 
bestämmer sig för att vara sponsor bör de i första hand fundera över produkternas 
konkurrensförmåga. En annan viktig aspekt är hur marknaden ser ut - om det handlar om den 
lokala marknaden, rikstäckande eller inkludera export. Något som även bör tas i beaktning är 
vilket segment som det kommer rikta sig mot. För att sponsringens resultat ska nå framgång 
måste den integreras i den övriga marknadskommunikationen. Grönkvist (2000) belyser även 
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risken som finns vid sponsring av en individuell idrottare, då är det nämligen inte bara 
idrottarens prestationer som hamnar i fokus utan även idrottarens personlighet spelar en stor 
roll. Personen som företaget väljer att sponsra bör gå i linje med deras varumärke. I exempelvis 
världseliten i tennis utstrålar de aktiva olika personligheter samt har olika utstrålningar, detta 
resulterar i att de attraherar olika sorters människor, vilket är något företag bör beakta i valet av 
sponsorer (Mårtenson, 2009). Företag använder idrottssponsorer för att förbättra bilden av sina 
produkter och skapa konkurrensfördelar på marknaden när det gäller unika egenskaper. 
Forskning har visat att företagen bör föredra reklam som en sportsponsorteknik för att öka 
varumärkeskännedomen. På senare tid är sponsring en nyckelfaktor av 
marknadskommunikation och varumärkesbyggande (Mehdi, 2017). I likhet med Mehdi (2017) 
diskuterar Jiffer och Roos (1999) att produkter ofta används i sponsorsituationer för att 
demonstrera dess kvalitét. Exempelvis så kan en sportsko få en helt ny dimension om en 
världsmästare använder den, med implikationen att om den är tillräckligt bra för en 
världsmästare så är den tillräckligt bra för målkonsumenten (Jiffer & Roos, 1999).  
 
Herrmann, Kacha och Derbaix (2016) menar att när en konsument identifierar sig med en 
organisation eller individ känner hen sig aktivt involverad i deras fram- och motgångar. En 
konsument som gör detta kommer också med stor sannolikhet också stödja sponsorerna som 
finns (Herrmann et al, 2016). Meenaghan (1994) indikerar i sin forskning att sponsring är en 
investering i ett lag, individuell idrottare eller ett event. Företag sponsrar för att öka attraktionen 
till deras märke. Ett exempel på detta är Nike som sponsrade basketspelaren Michael Jordan 
för att få konkurrensfördelar. Nike gjorde där en kampanj tillsammans med Michael Jordan och 
lanserade skomärket ”Air Jordan”, vilket visade skulle bli den bästsäljande sportskon genom 
tiderna (Mehdi, 2017).  
 
Jobber (2007) menar att det finns fem huvudsakliga mål med sponsring:  

1. Hur ett företag kan få en ny uppmärksamhet som tidigare har varit svår att uppnå.  
2. Sponsring ger nya möjligheter till underhållning.  
3. Stärka associationerna till varumärket.  
4. Målet är att visa att företaget är en god samhällsmedborgare och förbättra det ryktet. Att 

stärka sina associationer till varumärket genom sponsring når företaget ut till nya 
målgrupper, det kan exempelvis handla om att sponsra nya idrottsstjärnor som i 
startskedet på sin elitidrottskarriär. Företaget visar då att de är en god 
samhällsmedborgare genom att stötta de nya stjärnorna.  

5. Det femte och sista målet riktar sig mer till om ett företag sponsrar ett event då det enligt 
Jobber (2007) handlar om att skapa möjligheter men även tillfällen för företaget att visa 
upp sitt varumärke. Det kan vara allt från t-shirts eller väskor som delas ut med 
företagets logotype på.  

 
2.1.3	Bakomliggande	motiv	till	varför	företag	väljer	att	vara	sponsorer	till	individuella	idrottare	
Enligt Grönkvist (1999) finns det olika motiv från företag varför de väljer att gå in som sponsor. 
Vissa motiv har funnits med under en längre tid men är fortfarande aktuella. Det vanligaste 
motivet för företag är exponering. Förr fanns det inte många kanaler för företagen att synas i 
och företagen la då mycket tid för att få synas i tv. Det har utvecklats då allt fler 
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idrottsevenemang tv-sänds, och då är dräkt- och arenareklam främst det som efterfrågas. Ett 
annat motiv till sponsring är kommunikation, som är en viktig drivkraft hos vissa sponsorer. 
Företag vill ofta nå ut med sitt budskap och då kan sponsring vara till hjälp med uppbyggnaden 
av strategiska kommunikationsplattformar. Association är ett viktigt motiv, genom det kan 
företag synas i olika sammanhang. Ett företag kan exempelvis kopplas samman med ett 
välgörenhetsföretag vilket då ökar företagets goodwill. Med en sådan sponsring kan det sägas 
att de köper en imageöverföring. För företag är det viktigt att bygga upp sina nätverk och sedan 
kunna expandera. Ett annat motiv till sponsring är nätverksmotivet. Företag som ofta sponsrar 
större evenemang träffar vanligtvis andra företagsrepresentanter regelbunden eftersom 
planeringstiden är lång. Under dessa träffar får företagen möjligheter att skapa nya kontakter 
och utöka sitt egna nätverk, något som kan gynna dem i framtiden (Grönkvist, 1999).  
 
Parker och Fink (2010) hävdar att när relationen mellan ett lag och en sponsor är etablerad blir 
sponsorn medlem i ett tätt nätverk av fans. Det är viktigt att förstå den laglojalitet som fansen 
har vid utvärdering av företagens sponsorer (Hong, 2011). Parker och Fink (2010) och Hong 
(2011) hävdar att vara ett fan till ett lag bidrar positivt till attityden gentemot sponsorerna. Det 
med tanke på den välvilja som fansen känner till laget kan överföras till sponsorns varumärke 
via lagets sponsring (Parker & Fink, 2010; Hong, 2011). När fans ser att deras lag är sponsrade 
av ett företag händer det ofta att de köper sponsorns produkter av välvilja för laget eller som 
tack till företaget att de sponsrar laget (Parker & Fink, 2010). McDonald (1991) menar att 
sponsring kan vara ett värdefullt och kostnadseffektivt verktyg som kan förbättra ett företags 
image och rykte om det genomförs med försiktighet. Därför anser Mehdi (2017) att sponsring 
ska betraktas som en värdefull resurs.  
 
2.1.4	Sponsring	enligt	A-ERIK	modellen	
A-ERIK modellen skapades redan 1991 av Sponsor Strategi, men har sedan dess varit under 
konstant utveckling och har blivit ett värdefullt verktyg när sponsring undersöks (Jiffer & Roos, 
1999). I modellen beskrivs sponsring i termer om fyra element, Associationer, Exponering, 
Relationer och Integrerad kommunikation, som då blir A-ERIK. Modellen är ett resultat av 
författarnas jobb kring sponsring och kan användas som både ett analytiskt och utvärderande 
ändamål. Exponeringselementet är traditionellt det vanligaste som används för sponsring men 
när de tre andra elementen (relationer, integrerad kommunikation och association) läggs till 
menar Jiffer och Roos (1999) att sponsring blir en mycket effektiv marknadsföringsmetod.  

- Association: Association är enligt Jiffer och Roos (1999) kärnan och det viktigaste 
elementet inom sponsring. Trots det är det många sponsorer som fokuserar på hur deras 
varumärke kan exponeras. Association kan även användas som en direktlänk till 
företaget, exempelvis hur Nike sponsrar atleter och att Volvo sponsrar motorsport.  

- Exponering: Ett företag som sponsrar är exponerad på olika sätt genom den sponsrade 
aktiviteten, det kan vara företagsnamnet, deras logotyp eller en produkt. Exponeringen 
kan exempelvis ske genom tv, tidningar eller ett event (Jiffer & Roos, 1996).  

- Relationer: Sponsring ger ett företag möjligheter att skapa viktiga relationer. Att vara 
sponsor till exempelvis olympiska spelen eller friidrotts-VM förmedlar en högre status 
än mindre tävlingar och öppnar upp möjligheter för VIP-evenemang för högt värderade 
kunder. Andra vinklar av sponsring kan vara att öka sammanhållningen på företaget 
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genom att de exempelvis sponsrar ett maratonlopp och de anställda måste då träna 
tillsammans (Jiffer & Roos, 1996).  

- Integrerad kommunikation: Kommunikation genom sponsring sker enligt Jiffer och 
Roos (1999) till definierade målgruppen via ett antal olika medier. För att sponsring ska 
lyckas är det viktigt att sponsorn och den sponsrade parten har ett bra förhållande och 
att sponsoraktiviteten gynnar båda parter. Sponsorprojektet måste också ha ett 
fördefinierat mål för att möjliggöra en utvärdering av resultatet.  

Enligt Jiffer och Roos (1999) förklarar denna modell vad sponsring är och bör vara samt vilka 
möjligheter som finns med just sponsring. Modellen kan också användas ifall ett företag 
funderar på att använda sponsring som ett marknadsföringsverktyg för att öka sin försäljning. 
Modellen är också ett bra verktyg till utvärdering efter ett sponsorsamarbete är slut (Roos & 
Algotsson, 1996). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	

	
 
2.2	Varumärke 
” Like people, brands can have emotions” och ”Like people, brands can have personalities” 
(Davies & Chun, 2003, s. 50). Davies och Chun (2003) menar att den största skillnaden mellan 
två konkurrerande varumärken, där produkterna är likartade, ligger i de olika personligheterna 
som projiceras av varje varumärke. 
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Figur 1. A-ERIK-modellen, översatt (Jiffer & Roos, 1999, s 64) 
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”Ett varumärke är ett namn, en symbol, logotyp, design eller en kombination av dessa som gör 
att det går att identifiera en säljares, eller en grupp av säljares, produkter och särskilja dem från 
konkurrenterna” (Mossberg och Sundström, 2012, s 222).  
  
Mårtenson (2009) menar att ett företag måste kunna leverera hög kvalité på sina produkter och 
tjänster men de måste också försäkra sig om att kunderna även uppfattar eller upplever det på 
det sättet. Tjänster bedöms efter hur effektivt de utförs, vilken design som används, priset på 
produkt och tjänst samt vilken bild och upplevelse produkten eller tjänsten har av användaren. 
Bilden och upplevelse av produkten kan påverkas av vem som upplevs använda märket format 
av demografiska faktorer såsom ålder, kön, kultur, inkomst. Det kan även påverkas av 
psykografiska faktorer såsom politisk inställning eller attityd. Det finns ofta en förutfattad 
mening om var eller vem som kan/ska använda/bära märket (Mårtenson, 2009). Mossberg och 
Sundström (2012) menar hur varumärket uppfattas i betraktarens ögon, det vill säga kunders 
bedömning av märket samt vilka känslor det väcker, även kallad varumärkesimage. Imagen 
påverkas av vem som är mottagaren av budskapet samt hur det tolkas. Varumärkesidentitet 
däremot är bilden av varumärket som företaget själv förmedlar och är något som företaget 
kontinuerligt måste jobba med (Mossberg & Sundström, 2012).   
 
I artikeln av Hung (2014) beskrivs det att ett kändisskaps bekräftelse är en hög effektiv strategi 
för att få ett konsumentintresse och för att få varumärket lojalt i en plottrig marknadsplats. Hung 
(2014) har även granskat eskapism och underhållning, han menar att människor idag söker 
underhållning för att fly från vardagen. Författaren förklarar hur människor idag investerar och 
fantiserar in känslor i kändisar och hur det kan påverka varumärket. Känslorna som kändisarna 
skapar hos människor även kan överföras till ett varumärke som hen representerar. Denna 
underhållningsapproach byggs på ett antagande om kändisar. Att de idag anses vara dels 
trovärdiga talespersoner men också opinionsexperter vilket resulterar i att konsumenternas 
köpbeslut påverkas. De erfarenheter som konsumenter har av kändisen kan skapa speciella band 
som då kan påverka konsumenternas beteende, livsstil och/eller attityder. När en kändis 
används som ett marknadsföringsverktyg kan dessa känslor via relationerna överföras till ett 
varumärke (Hung, 2014). 
 
2.2.1	Personligt	varumärke	
Idag drar många kända personer nytta av sitt kändisskap för att på så sätt skapa och bygga ett 
varumärke. De använder de förmågor, värden samt personliga egenskaper som de blir 
associerade med för att utveckla och skapa sitt personliga varumärke. Att en person använder 
sin personlighet samt sitt inflytande är grunden för att skapa ett personligt varumärke och kan 
leda till att andra personer påverkas av detta i form av attityder, handlingar samt beslut 
(Mossberg & Sundström, 2012).  
 
Mossberg (2015) menar att kompetens och erfarenheter bidrar till en social status detta gäller 
även bekräftelse i form av berömmelse och uppmärksamhet av andra människor. Hon beskriver 
att det blir en bekräftelse av identiteten och att tillhörigheten då kopplas ihop med en bestämd 
livsstil. Strannegård (se Mossberg, 2015) hävdar att en identitet tar lång tid att bygga och att 
det är något som kan upprätthållas, skapas och förändras. Green och Jones (se Mossberg, 2015) 
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förklarar att det är en process som kräver social träning. Identitetsskapande är även något som 
skapas relaterat till idrott. Sociala medier är ett marknadsföringsverktyg som används frekvent 
idag och Mossberg (2015) skriver att vi är medvetna om förväntningarna som finns på oss idag 
i olika sociala grupperingar däribland sociala medier. Hon menar även att vi förändrar vårt 
beteende beroende på situation. 
 
2.2.2	Varumärkets	funktion	
Nästintill alla företag har en strävan efter ett starkt varumärke eftersom det i sin tur leder till 
fördelar både för företaget men också för kunderna. Enligt Melin (se Mossberg & Sundström, 
2012) har varumärket fem funktioner sett till ett företagsperspektiv: 

- Varumärket är något som är identifierande samt individualiserande vilket gör att det är 
en bra informationsbärare. Det innebär att det kan ge detaljerad information om 
exempelvis produktens kvalité samt dess funktionella egenskaper. 

- Varumärket hjälper till att bygga en varumärkesidentitet. Skillnader gentemot andra 
varumärken blir det extra tydligt, exempelvis geografiskt ursprung, namn och historia. 

- Då kunderna särskiljer varumärket gentemot konkurrenternas kan varumärket användas 
som ett positioneringsinstrument. 

- Då omvägen via detaljister inte behöver användas utan att företaget istället 
kommunicerar direkt via kunden kan varumärket då användas som en konkurrensfördel. 

- Har företaget många lojala kunder kan varumärket användas som en tillväxtgenerator. 
Detta genom att lojala kunder ger stabilitet eftersom sannolikheten att ett återköp 
inträffar då är stor (Mossberg & Sundström, 2012). 

 
2.3	Påverkansmixen	
Mossberg och Sundström (2012) menar att marknadsföringsprocessen har som syfte att påverka 
mottagaren på ett särskilt sätt. Detta kallas för påverkansmixen och består av reklam, PR, 
säljfrämjande åtgärder (sales promotion, SP), direktmarknadsföring (DM) och personlig 
försäljning. De beskriver även att de har lagt till ytterligare ett arbetssätt som är kommunikation 
online. Författarna menar att en sådan påverkan ofta är relaterat till hur väl man lyckas att 
behandla data och eftersom att internet har haft en sådan genomslagskraft är det naturligt att 
den ingår i påverkansmixen (Mossberg & Sundström, 2012). Denna marknadsföringsprocess 
visar olika sätt hur företaget kan nå ut till valda målgrupper men även till nya målgrupper för 
att få ytterligare publicitet till sitt varumärke. Marknadsföringsprocessen går även att applicera 
på individuella elitidrottare som med dessa delar kan exponera sig och ge ett ytterligare värde 
till sitt personliga varumärke och till det företag som de sponsras av.  
 
Reklam: 
Reklam kan enligt Mossberg och Sundström (2012) starkt kopplas ihop med påverkan då 
reklamens syfte är att få kunden att köpa en produkt eller tjänst. Reklam handlar mycket om att 
höras och synas samt att det sker ett flertal gånger. Detta har resulterat i att reklam har blivit ett 
av de vanligaste redskapen för att väcka uppmärksamhet. Reklam kan vara defensiv, utbildande, 
påminnande, övertygande och informativ. Det finns även olika typer av reklam, det kan 
exempelvis vara tv-reklam, radioreklam, reklam i mobiltelefonen, skyltning, internet och 
direktreklam (Mossberg & Sundström, 2012).          
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PR: 
PR står för ”Public relations” och används för att få fram sitt budskap. Mossberg och Sundström 
(2012) menar att det handlar om att hantera relationen mellan en organisation och dess omvärld. 
PR kan exempelvis användas vid presentationer av nya forskningsrön, produktlanseringar och 
när nya marknader/målgrupper ska påverkas. PR kan också användas vid event och har samma 
syfte där, att få fram sitt budskap och skapa uppmärksamhet (Mossberg & Sundström, 2012).     
  
Säljfrämjande åtgärder (SP): 
I SP är tanken att få kunden att köpa produkten omedelbart. Det är en kort aktivitet som ska 
främja köp. För att få kunden att köpa produkten där och då låter de i ett flertal butiker uppleva 
produkten med flera sinnen, ju fler sinnen som får användas desto bättre (Mossberg & 
Sundström, 2012).  
 
Direktmarknadsföring (DM): 
I DM samlar företaget in betydelsefull information om sina kunder och kommunikationen är 
individuellt utformad. En central del i DM är att kommunikationen alltid ska vara mätbar samt 
att responsen från mottagaren ska gå att utvärdera. Företaget ska hela tiden få in mer kunskap 
om den målgrupp som de vänder sig till vilket bland annat resulterar i bättre träffsäkerhet och 
effektivare kommunikation (Mossberg & Sundström, 2012).         
 
Personlig försäljning: 
Personlig försäljning innebär en tvåvägskommunikation och är försäljning som sker ansikte 
mot ansikte. Detta gör att sannolikheten för att budskapet tolkas på rätt sätt är högre i och med 
att kunden kan ställa frågor om det skulle finnas några oklarheter. Nackdelen med detta sätt är 
att det är ett dyrt kommunikationssätt för företaget (Mossberg & Sundström, 2012).  
 
Kommunikation online: 
Kommunikation online innebär att ett budskap framförs i realtid men när mottagaren känner att 
den kan ta emot det. Anledningen till att kommunikation online presenteras som ett eget 
arbetssätt är för att användandet av onlinetjänster idag är otroligt hög. Detta har resulterat i att 
företag idag har ett större behov att synas på internet. Viljan av att komma högt upp på 
träfflistorna när kunder söker information är hög. För att kunna kommunicera med sina 
målgrupper använder sig företag av sociala medier, genom det kan en diskussion kring olika 
inlägg föras. En kanal under kommunikation online är att blogga. Det är något som både 
privatpersoner och företag gör, dock skiljer sig deras skäl åt. Ett företag bloggar nästan endast 
för att kommunicera med sin marknad samt för att utöka sin kundkrets och sina affärer. För att 
företaget ska lyckas med det krävs det att bloggen har många läsare samt att läsarna väcker 
uppmärksamhet kring bloggen. Privatpersoner däremot bloggar oftast för sin egen skull men 
det finns även privatpersoner som bloggar i ett kommersiellt syfte (Mossberg & Sundström, 
2012).    
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2.3.1	Sociala	medier	i	påverkansmixen		
Uppkomsten av internetbaserade sociala medier har enligt Mangold och Faulds (2009) gjort det 
möjligt för en person att kommunicera med hundratals eller till och med tusentals andra 
människor om produkter och de företag som tillhandahåller dem. Mangold och Faulds (2009) 
hävdar att sociala medier är ett hybridelement i påverkansmixen. De verktyg och strategier för 
företagen att kommunicera med sina kunder har förändrats väsentligt med framväxten av 
fenomenet sociala medier. Mangold och Faulds (2009) menar att det är ett hybridelement 
eftersom de kombinerar egenskaper hos traditionella marknadsföringskommunikationsverktyg 
med en mycket förstorad form av word-of-mouth, varigenom marknadsförare inte kan 
kontrollera innehållet och frekvensen av sådan information. Sociala medier är en hybrid, 
eftersom de ursprungligen kommer från blandad teknik och media som möjliggör 
kommunikation i realtid. Sociala medier använder olika multimedieformat, exempelvis ljud och 
visuella presentationer, och många leveransplattformar med global räckvidd, exempelvis 
Facebook, YouTube och bloggar (Mangold & Faulds, 2009). 
 
2.4	Val	av	teoretisk	referensram		
För att kunna analysera resultatet och besvara studiens syfte kommer A-ERIK modellen, 
påverkansmixen samt begrepp som sponsring och varumärke ligga som grund. Detta kommer 
även att ligga till grund vid utformningen av intervjuguider. Sponsring lyfts fram i Roos och 
Algotsson (1996) som att vara en metod för marknadsföring och även Grönkvist (2000) menar 
att sponsring integreras i marknadskommunikationen. Mehdi (2017) tar också upp att sponsring 
är en nyckelfaktor av marknadskommunikation och varumärkesbyggande, därför har 
påverkasmixen blivit ett komplement för att visa vilka kanaler som finns för marknadsföring. 
Varumärket har en naturlig roll inom sponsring då Fyrberg och Söderman (2009) ser idrottaren 
som ett eget varumärke, vilket i sin tur skapar sponsormöjligheter. Därav har avsnittet om 
varumärket benats ut i personligt varumärke samt vilken funktion ett varumärke har. A-ERIK 
modellen har valts i syfte att få en utvecklad förståelse om sponsring, vilka påverkande faktorer 
som finns och på vilket sätt de påverkar. Jiffer och Roos (1999) beskriver att det är en modell 
som är ett värdefullt verktyg när sponsring undersöks och vilken effektiv 
marknadsföringsmetod det är när elementen i modellen sätts ihop.   
 
Sponsring är ett komplext begrepp där det inte finns några tydliga riktlinjer som förklarar hur 
företagen tänker när de väljer att sponsra en individuell elitidrottare. Företag har olika motiv 
och syften till varför de sponsrar och vad de vill ha ut av ett sponsoravtal. Därför kommer ingen 
specifik teori eller modell kunna användas för att förklara detta, det har istället kombinerats 
ihop i ramverket. Ramverket blir istället med empirin ett hjälpmedel till att kunna tolka och 
förstå vilka motiv företagen drivs av vid val av sponsringsobjekt. Det kommer även ge hjälp 
till att se vilken inverkan det personliga varumärket har vi ett sponsringsavtal.   
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3.	Metod 
 

Detta kapitel inleds med ett avsnitt om studiens metodval för att sedan efterföljas av 
datainsamlingsmetoden. Efterföljande avsnitt är sedan metodkritik, reliabilitet och validitet, 
kunskapssyn, källkritik, etiska överväganden. Kapitlet avslutas sedan med reflektioner över den 
valda metoden.  

 
I vår studie har vi använt oss av intervjuer av individuella elitidrottare samt av företag som 
sponsrar elitidrottare för att ta reda på våra frågeställningar. Utgångspunkten i studien har varit 
i de artiklar och modeller som berör problematiken inom sponsring, men det har utvecklats 
genom att dels fokusera på individuella elitidrottare samt vilken inverkan det personliga 
varumärket har. 
 
3.1	Metodval	
Enligt Jacobsson (2002) är det av vikt att granska olika tillvägagångssätt för att på så sätt utse 
den undersökningsmetod som är bäst lämpad för undersökning till det valda problemområdet. 
Det finns enligt Bryman och Bell (2011) två olika tillvägagångssätt, kvalitativ- och kvantitativ 
metod. I denna studie har den kvalitativa metoden använts, vilket enligt Bryman och Bell (2011) 
är en metod där tyngden ligger mer på ord än i den kvantitativa där den ligger mer på siffror. 
De beskriver vidare att i en kvalitativ metod ligger fokuset på att få en förståelse av den sociala 
verkligheten för att få reda på hur de medverkande i en specifik miljö tolkar just denna 
verklighet. Det är något som styrks av Patel och Davidson (2011) som förklarar att en kvalitativ 
intervju handlar om att identifiera och förstå exempelvis intervjupersonens uppfattningar om 
något fenomen eller livsvärld.     
 
Bryman och Bell (2011) beskriver även om olika steg som utgör den kvalitativa 
forskningsprocessen och dessa är: 
1. Generella frågor. 
2. Undersökningspersoner och platser som är relevanta ska väljas.  
3. Datainsamling 
4. Tolka den insamlade datan.  
5. Teoretiskt och begreppsligt arbete 

5a) frågeställningar ska specificeras 
5b) eventuell kompletterande datainsamling 

6. Resultat och framkomna slutsatser rapporteras. 
Dessa steg har även vi följt i vår studie.  
 
För att få svar på forskningsfrågorna har intervjuer som tillvägagångssätt använts, vilket också 
är den vanligaste metoden i kvalitativ forskning. I sådana intervjuer ligger intresset i att förstå 
ståndpunkterna för den som intervjuas, detta resulterar i att metoden är flexibel vilket enligt 
Bryman och Bell (2011) är en utav anledningarna till varför just denna metod är så attraktiv. 
De nämner även tre typer av intervjuer, ostrukturerad-, semistrukturerad- och strukturerad 
intervju. Ostrukturerad intervju är mer som ett vanligt samtal och forskaren använder sig här av 
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lösa minnesanteckningar. I den semistrukturerade däremot använder sig forskaren av en lista 
med ämnen som ska beröras, den brukar även kallas för en intervjuguide och är något som 
användes i denna studie. Patel och Davidson (2011) beskriver att detta formulär även kan 
utformas med teman eller öppna frågor samt att det då “hänger på” intervjuaren att frågorna 
diskuteras och tas upp under intervjutillfället. Bryman och Bell (2011) menar att i en 
semistrukturerad intervju har både forskaren och den som blir intervjuad stor frihet. Forskarna 
får här ställa följdfrågor och den som blir intervjuad får utforma svaren med stor frihet. Detta 
är även något som stärks av Patel och Davidson (2011) som beskriver att du som författare inte 
kan skapa svarsalternativ, utan det är respondenten som avgör vad som är väsentligt och inte. I 
en strukturerad intervju så ges inte en så stor frihet i vilka frågor som ska ställas. Upplägget till 
den intervjun är då istället att den som intervjuar strikt följer intervjuguiden och ställer inga 
följdfrågor, även om möjligheten skulle finnas (Bryman & Bell, 2011). I denna studie har 
semistrukturerade intervjuer genomförts och intervjuguiden gjorde även i två exemplar där 
frågorna var lite annorlunda riktade beroende på om det var ett företag som var respondent eller 
en elitidrottare.  
 
3.2	Datainsamlingsmetod	
Den primärdata som vi har använt oss av är telefonintervjuer med tre friidrottare på elitnivå, 
Michaela Meijer, Andreas Otterling och Kaiza Karlèn samt telefonintervjuer med tre företag 
som sponsrar individuella elitidrottare, Atea, Craft och Future Eyewear.  
	
3.2.1	Intervju	
Bryman och Bell (2011) menar att telefonintervjuer sällan tillämpas i kvalitativa studier utan är 
mer vanliga i surveyundersökningar. Det finns enligt författarna fördelar att genomföra en 
telefonintervju, en aspekt är kostnader att ta hänsyn till ifall personerna befinner sig på olika 
orter. En annan aspekt är att det ibland kan vara lättare att ställa men även svara på känsliga 
frågor om det är över telefon. En nackdel som Bryman och Bell (2011) tar upp gällande 
telefonintervjuer är att det inte går att se kroppsspråket på intervjupersonen och det kan även 
uppstå störningar under telefonsamtalet. Det är även lättare för intervjupersonen i fråga att 
snabbt avsluta en intervju om den genomförs över telefon, till skillnad om intervjupersonen 
behöver göra det ansikte mot ansikte (Bryman & Bell, 2011). Olsson och Sörensen (2011) 
nämner tre punkter som är viktiga att ha i åtanke när en intervju genomförs. 
1. För att få ut ett så bra resultat som möjligt är det viktigt att det skapas ett samarbetsvilligt 
klimat. Intervjupersonen ska vara i centrum och det är viktigt att låta en prata till punkt. 
2. Intervjupersonens upplysningar måste vara pålitliga så att inte ovidkommande faktorer 
påverkar. 
3. Svaren som fås under intervjun måste ha giltighet, det vill säga svaren kan relateras till de 
frågor som ställs (Olsson & Sörensen, 2011). Det är enligt Patel och Davidsson (2011) viktigt 
att informera intervjupersonen om ljudinspelningar kommer att göras samt att intervjupersonen 
godkänner detta. En fördel att spela in intervjun är att intervjupersonens svar registreras korrekt 
(Patel & Davidsson, 2011). Alla intervjuer utom en genomfördes per telefon och spelades 
samtidigt in med en annan telefon, detta efter godkännande från intervjupersonerna. En av 
intervjuerna genomfördes över facetime, vilket gav möjlighet att intervjupersonens kroppsspråk 
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kunde uppfattas under samtalets gång. Intervjun som genomfördes över facetime spelades 
också in med en telefon. 
 
3.2.2	Tillvägagångssätt	vid	val	av	respondenter	
Enligt Patel och Davidsson (2011) bör en beskrivning göras hur kontakt togs med 
intervjupersoner, hur genomförandet av intervjun gjordes samt nämna genomsnittslängden. 
Kontakten med de aktiva elitidrottarna togs till en början genom en gemensam kontakt för att 
undersöka vilka elitidrottare som hade en egen sponsor. Efter det fanns det en direktkontakt till 
elitidrottarna. Valet av elitidrottare kategoriseras enligt Bryman och Bell (2011) som ett 
bekvämlighetsurval då våra respondenter fanns lättillgängliga för oss. Till företagen som 
planerades att intervjua gjordes ett första försök genom telefon samt mailutskick, efter en 
bristande respons behövdes alternativa vägar eftersökas. Kontakten togs då istället med svenska 
friidrottsförbundet som med ett stort engagemang tog kontakt med sponsorer och återkopplade 
med kontaktuppgifter till sponsorföretagen. Tack vare svenska friidrottsförbundet kunde sedan 
en direktkontakt med företagen inledas och intervjuer bokades in. Studien är ur ett 
företagsperspektiv trots detta valdes elitaktiva inom friidrotten ut för intervjuer. Det gjordes för 
att få en bredare och en mer djupgående bild och förhoppningsvis ledde det till ett mer rättvist 
resultat. Totalt genomfördes sex intervjuer, tre stycken med företag som sponsrar individuella 
elitidrottare samt tre elitaktiva inom friidrott. Innan studien genomfördes, planerades det att det 
ska vara lika många intervjuer med de olika företagen som med de aktiva för att få en så objektiv 
bild som möjligt. En bedömning gjordes att två intervjuer vardera skulle bli för lite och att fyra 
intervjuer vardera skulle bli för mycket, därav slutade det med tre företag och tre elitaktiva. 
 
3.2.3	Utformandet	av	intervjuguide		
Bryman och Bell (2011) tar upp fem olika råd vid utformningen av en intervjuguide och dessa 
är: 

- Skapa en ordning i de teman som anses vara aktuella. 
- Formulera intervjufrågor/teman som underlättar svaren på studiens frågeställningar. 
- Se till att språket är begripligt och passar intervjupersonerna. 
- Ställ ej ledande frågor. 
- Fråga om bakgrundsfakta, namn, ålder, kön och exempelvis position i organisationen. 

Detta för att lättare kunna sätta sig in i hens svar i ett sammanhang. 
  
Dessa råd var något som utgicks ifrån vid skapandet av intervjuguiderna. Utformningen av 
intervjufrågorna baserades på frågeställningarna och referensramen, därav två områden som 
också intervjuguiden var uppdelad i, sponsring och varumärke (se bilaga 1 och 2). Det 
resulterade i en ordning i de teman som ansågs vara viktiga. Till en början ställdes frågor till de 
aktiva där de fick lite frågor om deras karriär och till företagen lite om deras anställning samt 
erfarenheter inom området. Detta gjordes för att lättare kunna sätta in i intervjupersonen i ett 
sammanhang och för att få intervjupersonerna bekväma i situationen. För att få ett naturligt 
avslut med både företagen och de aktiva valdes frågor om hur framtiden kan tänkas se ut. I en 
kvalitativ studie är det enligt Bryman och Bell (2011) av vikt att kunna sätta sig in i 
respondentens verklighet och för att inte färga deras svar ställdes inga ledande frågor, utan 
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fokus låg på öppna frågor för att få intervjupersonerna att välja ut vad de ansåg vara viktigt 
kring de olika ämnena. 
 
3.2.4	Transkribering  
Med transkription så menas att det insamlade materialet skrivs ned ordagrant. En transkribering 
genomförs oavsett om materialet är en skriven personberättelse eller tal (Olsson & Sörensen, 
2011). En transkribering har gjorts för att lättare kunna samla in data från intervjuerna. Vid en 
transkribering ligger fokus enligt Bryman och Bell (2011) på hur och vad intervjupersonerna 
har att säga. De menar att det är av vikt att transkriberingen är fullständig ifall informationen 
skall användas vid analys, vilket har beaktats i studien. Under transkriberingen skrevs det 
ordagrant ned vad intervjupersonerna sa, detta för att inte förvränga eller vrida informationen 
till studiens fördel. Under intervjuns gång ställdes det följdfrågor vilket gjorde att informationen 
blev bredare och mer djupgående. Risken för tekniskt fel finns och för att minska den spelades 
intervjun in med en telefon samtidigt som anteckningar fördes. Detta för att ha ett stöd ifall det 
skulle ha uppstått ett problem med inspelningen. Bryman och Bell (2011) menar att det inte 
finns något specifikt spann för hur lång tid en kvalitativ intervju är, utan att det varierar vilket 
också erfarades intervjuerna. Intervjuerna med företagen var betydligt längre än med 
friidrottarna, vilket kan bero på att företagen sitter med mer kunskap än friidrottarna. En snittid 
på intervjuerna uppskattades till 45 minuter. 
 
3.2.5	Litteraturinsamling	
I studiens referensram har sekundärdata insamlats, det vill säga vetenskapliga artiklar, böcker 
och diverse hemsidor som vi anser vara relevanta. Detta är enligt Bryman och Bell (2011) för 
att det ger en bred kunskap inom ämnet och är en förutsättning för fortsatt undersökning inom 
området. Söktjänsterna som användes var Google Scholar, Primo och SportDiscus samt sökord 
som ansågs vara relevanta till studien. Begrepp som användes var Sponsorship, Social Media, 
Sport sponsorship, Brand, Image och Individual Sponsorship.  
 
3.3	Metodkritik	
Det finns dock kritik mot den kvalitativa metoden. Bryman och Bell (2011) hävdar att när den 
metoden beskrivs görs den det genom att beskriva vad den kvantitativa forskningen inte är, 
vilket enligt dem är ett potentiellt problem inom detta område. Silverman (se Bryman och Bell, 
2011) har även han kritiserat den kvalitativa forskningen. Det finns många olika former som 
den kvalitativa metoden kan anta men han menar att beskrivningen av denna forskningsstrategi 
inte tar upp de olika formerna. Bryman och Bell (2011) beskriver att kvantitativa forskare 
brukar kritisera den kvalitativa metoden för att vara för subjektiv, de menar att resultatet i en 
kvalitativ metod bygger för mycket på forskarens uppfattningar, vad som är av vikt och vad 
som inte är det. För att minimera denna risk har vi varit väldigt noga med att inte förvränga det 
intervjupersonerna har sagt samt att under intervjuerna ställa öppna frågor för att 
respondenterna då tar upp vad hen tycker är viktigt inom det området som frågan ställs inom. 
Bryman och Bell (2011) förklarar att problem med generalisering brukar tas upp av forskare 
som en nackdel av kvalitativa studier. De förklarar att i en kvalitativ studie görs oftast 
observationer eller ostrukturerade intervjuer, kritikerna menar att det resulterar i att det då blir 
svårt att göra en generalisering till andra omgivningar. I studien har detta beaktats och vi anser 
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även att denna studie inte bara kommer gå att applicera på friidrott utan även på andra 
individuella idrotter.  
 
3.4	Reliabilitet	och	validitet	
Reliabilitet och validitet är något som i den kvantitativa metoden har varit väsentligt i den 
mening om du som forskare vill få en helhetsbild av kvaliteten i en undersökning. Det har även 
skapats en diskussion mellan forskare kring dess relevans i den kvalitativa metoden (Bryman 
och Bell, 2011). Fejes och Thornberg (2015) förklarar att validitet är ett begrepp som används 
för att beskriva kvaliteten i en forskning och att de har sina rötter i den kvantitativa forskningen 
men att det även har börjat anammats i den kvalitativa forskningen. Enligt Bryman och Bell 
(2011) anses begreppet vara ett ord som är kopplat till de föreställningar som är förknippade 
med ordet mätning. I kvalitativa metoder är du inte intresserad av mätningar, vilket resulterar i 
att validitet är av mindre vikt i sådana undersökningar. Forskare har därför olika ståndpunkter 
när det kommer till denna fråga. 
 
Utifrån dessa förklaringar visar det på att dessa begrepp används på liknande sätt som i en 
kvantitativ metod, det vill säga att utveckla kriterier för att genom det utveckla sin forskning. 
För att kunna bedöma och/eller etablera kvalitén i en kvalitativ studie anser bland annat Licoln 
och Guba (se Bryman & Bell, 2011) att det viktiga är att specificera termer och metoder inom 
detta område samt att formulera andra alternativ för vad reliabilitet samt validitet betyder och 
står för. För att kunna bedöma kvaliteten i en sådan undersökning föreslår de två kriterier som 
är äkthet samt trovärdighet. Trovärdigheten har även fyra delkriterier, dessa kriterier har även 
en motsvarighet i den kvantitativa forskningen (Bryman & Bell, 2011).     
 
3.5	Kunskapssyn	
Enligt Fejes och Thornberg (2015) handlar hermeneutik om att tolka men även att förstå 
mänskliga beteenden. Denna kunskapssyn är speciellt lämpad att använda om studiens syfte när 
uppsatsens författare fritt får välja vad de önskar skriva om (Fejes & Thornberg, 2015). 
Eftersom denna studies tillvägagångssätt har varit kvalitativt så har vi som uppsatsförfattare 
använt våra känslor och tankar när vi vill tolka och förstå sponsring av individuella elitidrottare.  
 
3.6	Källkritik	
Insamlingen av sekundärdata till den teoretiska referensramen gällande sponsring har till stora 
delar byggts upp på böcker. Kritik som kan riktas till den delen är att många av de böcker som 
har använts är skrivna i slutet av 1990-talet. Anledningen till att dessa ändå har valts att använda 
i teorin är då det inte har skrivits så många böcker på senare år, och finns det så ligger deras 
grund i de böcker som använts. Detsamma gäller när det kommer till artiklar, många artiklar 
refererar till studier som genomförts mellan 1991–1994. Vi anser därför att dessa böcker är av 
relevans och kan användas för att ge en förståelse för sponsring.  
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3.7	Etiska	överväganden	
Bryman och Bell (2011) och Patel och Davidson (2011) beskriver att det finns etiska regler när 
en företagsekonomisk undersökning äger rum, det nämns etiska principer som är 
grundläggande för en sådan undersökning och dessa är:   

- Informationskravet: här ska forskaren informera om syftet med undersökningen samt 
vilka steg/moment som ingår i den.     

- Samtyckeskravet: denna princip innebär att deltagarna ska veta om att de i 
undersökningen har frivilligt deltagande samt möjligheten att avbryta om de så känner.  

- Konfidentialitetskravet: de personer som är med i undersökningen ska ges största 
möjliga konfidentialitet vilket innebär att personuppgifter som finns om dem ska 
förvaras så att de inte går att ta reda på att det är just dem som har deltagit i studien.   

- Nyttjandekravet: Uppgifter som har samlats in om enskilda personer ska enbart 
användas för forskningsändamål (Bryman & Bell, 2011; Patel & Davidson, 2011).  

När intervjuerna bokades in informerades alla om studien syfte och vilka frågeställningar vi var 
intresserade av, det för att respondenterna skulle få en chans att förbereda sig och se om de var 
lämpade. Alla intervjuer som genomfördes inleddes sedan med att respondenterna fick en 
upprepning av studien syfte för att ge en inblick i vilka områden frågorna skulle hamna. 
Intervjupersonerna fick även frågan om det gick bra att spela in intervjun samt om det var något 
som de inte ville/fick svara på så var det helt okej. I slutet av intervjun ställdes frågan om de 
ville vara anonyma eller om deras namn kunde användas, skulle de har velat vara anonyma 
hade det inte varit några problem.  
 
3.8	Reflektioner	kring	vald	metod	
Ett problem som vi har haft under arbetets gång har varit att få kontakt med företagen. Första 
tanken var att intervjua företagen som de aktiva är sponsrade av i dagsläget det vill säga Nike, 
Adidas och Puma. Efter många försök att få dem att ställa upp på intervju fick vi tänka om. 
Som tidigare nämnts så togs istället en kontakt med friidrottsförbundet och därigenom uppstod 
kontakten med Atea, Craft och Future Eyewear. Till en början var tanken att enbart intervjua 
företagen då studien var ur ett företagsperspektiv, men för att få en djupare förståelse och en 
mer rättvis empiri valdes det att även intervjua aktiva inom samma område. Ju fler perspektiv 
av en händelse desto mer nyanserat och rättsinnig blir bilden.   
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4.	Empiri	 
 

I följande kapitel kommer empirin att presenteras. Kapitlet börjar med en kort presentation av 
våra respondenter för att sedan följa den teoretiska referensramens uppbyggnad. 
Respondenterna kommer att presenteras i samma följd genom hela kapitlet.  

 
4.1	Presentation	av	respondenter	
Kort beskrivning om våra respondenter:  
Michaela Meijer elitsatsar i stavhopp och är från Göteborg, idag tävlar hon för klubben Örgryte 
IF. Hon har tagit silver i U23-EM år 2015, tre SM-guld och har idag det svenska rekordet för 
damer som ligger på 4,71meter. Hon är född år 1993, har varit med i det svenska landslaget 
sedan EM 2015 och är i dagsläget sponsrad av Nike.  
 
Kaiza Karlén elitsatsar i längdhopp och är från Arvika, hon är född år 1998 och tävlar för 
klubben IF Göta Karlstad. Hon har varit med i landslaget sedan 2013, tagit silver i U18-VM år 
2015, tagit brons i U20-EM år 2017 och är i dagsläget sponsrad av Puma.   
 
Andreas Otterling elitsatsar i längdhopp och är från Örebro, idag tävlar han för klubben IFK 
Lidingö. Han är född år 1986 och har bland annat tagit brons i inomhus-EM i Prag år 2015. Han 
har varit aktiv i det svenska landslaget sedan år 2007 och är i dagsläget sponsrad av Adidas.   
 
Craft är ett företag som sedan år 1973 har producerat funktionella idrottskläder. De är nu med 
i den professionella idrottsvärlden och samarbetar med elitidrottare över hela världen (Craft, 
uå). Henrik Åbom jobbar på marknadsavdelningen som sponsorkoordinator på företaget och 
hans främsta arbetsuppgifter är att jobba med de samarbeten som Craft har när de sponsrar 
individuella idrottare och lag. Han har haft sina arbetsuppgifter i lite drygt ett år och innan dess 
jobbade han med de internationella delarna när det kommer till sponsring. Craft sponsrar i 
dagsläget svenska landslaget i längdskidor och svenska landslaget i friidrott, men även några 
individuella elitidrottare i både längdlandslaget och friidrottslandslaget. 
  
Atea är ett it-företag som sedan år 2007 har jobbat med sponsring på olika sätt. Sedan starten 
har de enligt Mia valt att ”gå all in på svensk friidrott”. Mia Nyqvist jobbar på 
marknadsavdelningen på företaget och har väldigt många olika arbetsuppgifter, och ett av 
områdena är den nationella sponsringen som företaget har hand om. Hennes kunskaper inom 
sponsring kommer från att hon själv är väldigt idrottsintresserad. Hon tycker att sponsringen är 
en spännande del av marknadsföringen och hon har även skrivit en c-uppsats inom ämnet. Atea 
sponsrar i dagsläget svenska landslaget i friidrott men har även individuella sponsorkontrakt 
med elitfriidrottare i landslaget.  
 
Future Eyewear grundades 1984 och har sedan dess gått från framgång till framgång och fick 
på en sportmässa 2006 utmärkelsen “årets sportvarumärke”. De har sina största framgångar 
inom sponsring av svenska och norska längdskidlandslaget (Future Eyewear, uå). Peter Larsson 
jobbar som affärsutvecklare och försäljningschef på Future Eyewear. Företaget har fem egna 
varumärken men det är bara ett som är kopplat till sponsring, Bliz. Bliz är sportglasögon till 
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olika sporter som bland annat skidåkning och löpning. Sett till sponsring av individuella 
elitidrottare har de över 100 olika sponsoravtal i både Sverige, Norge och övriga världen, men 
några av deras största framgångar är med Charlotte Kalla, Marit Björgen och Mustafa 
Mohamed. Företaget är i dagsläget i startgroparna för sponsring med fler elitidrottare inom 
friidrott, men har några löpare i svenska friidrottslandslaget som är sponsrade av Bliz.  
 
4.2	Intervjusammanställning	-	sponsring	
4.2.1	Definition	av	sponsring	
Nedan följer intervjurespondenternas definition av begreppet sponsring.  

Sponsring är en person eller ett företag som vill hjälpa en aktiv på något sätt, det kan vara mat, pengar 
eller annat. Företaget hjälper till på något sätt och i utbyte får företaget någonting från den aktiva, 
kanske att företaget får använda den aktivas namn, är med på bilder eller något liknande [Michaela 
Meijer]. 

 
Sponsring är ett företag eller en person som hjälper en person med saker eller pengar för att den aktiva 
ska kunna göra det man är bra på och få göra det så bra som möjligt. En stor hjälp helt enkelt [Kaiza 
Karlén].  

 
Sponsring kan vara ett samarbete mellan en idrottsman och ett företag, där man ger och tar av varandra 
[Andreas Otterling].   

 
Sponsring är att de ska kunna bli förknippade med sitt varumärke, om det är en enskild atlet eller ett lag 
spelar inte så stor roll [Henrik Åbom, Craft] 

 
Det är väldigt viktigt att sponsring ska vara givande för bägge parter och för ett företag som Atea ska 
det vara en affärsmässig relation, lika dem som de i dagsläget har med sina kunder och leverantörer. 
Det ska även finnas ett värde för bägge parter och ska sponsringen ge maximal utdelning bör samarbetet 
vara aktivt och engagerat [Mia Nyqvist, Atea].  

 
Sponsring är två olika saker, det första är att som framgångsrikt företag ge tillbaka till idrottare och 
samhället. Det andra är att bygga ett varumärke för att sälja mer produkter och varor i butik [Peter 
Larsson, Future Eyewear].   

 
4.2.2	Sponsring	av	en	individ		
I intervjun med Meijer lyfter hon fram att det är genom sponsring av en individuell idrottare du 
som företag blir exponerat på ett annat sätt. Om du som en individuell idrottare vinner en stor 
tävling så får dina sponsorer en större exponering av sitt varumärke. En nackdel som Meijer ser 
är just att du som idrottare är ensam. Vid missbruk av ett kontrakt, exempelvis använder 
konkurrenternas varumärken så ger det inte så bra publicitet till hennes egna sponsor. Sedan 
menar Meijer även att som individuell idrottare så kan du få erbjudanden från flera olika företag 
att välja bland, så det svåra för företagen kan då bli att sticka ut så idrottaren ska välja just dem.  
  
En nackdel att sponsra en individuell idrottare menar Karlén är om idrottaren blir skadad och 
inte kan tävla, då får företaget ingen exponering. Till skillnad från om det istället är ett lag som 
sponsras, i det fallet kan en spelare vara skadad utan att det märks av på samma sätt. Fördelar 
med att sponsra en individuell idrottare är istället enligt Karlén att det är lättare att få en bra 
relation och bygga upp ett bra samarbete. Hon tror att du som företag ibland kan få ut mer av 
en individ än att behöva göra ett helt lag tillfredsställt hela tiden.  
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Otterling menar i sin intervju att ur ett varumärkesmässigt synsätt finns det inte några nackdelar 
att sponsra en individuell idrottare eftersom du som företag får exponering av varumärket. 
Nackdelen som Otterling ser är mer till det ekonomiska från företaget, att det ibland inte är 
självklart vad företaget kommer få tillbaka. Fördelen han ser är att den individuella kan ge 
mycket tillbaka, vid rätt personlighet kan utdelningen bli större än planerat.  
 
Craft sponsrar både landslag och individuella elitidrottare och i intervjun berättar Henrik att det 
är skillnad hur företaget får framställa idrottaren. Vill de exempelvis använda en idrottare 
enskilt i en reklamkampanj krävs det enskilda avtal med idrottaren. Till landslaget skriver de 
ofta ett trepartsavtal, vill Craft marknadsföra landslaget måste de då använda minst tre idrottare. 
Fördelen enligt Henrik att sponsra en elitidrottare individuellt är att ett företag då får rättigheter 
som är unika till just den elitidrottaren och hur de kan använda elitidrottaren i olika 
sammanhang. Det till skillnad menar Henrik om ett företag sponsrar ett lag istället så sprider 
företaget ut riskerna som kan uppstå med ett sponsringskontrakt, då det inte bara är en 
elitidrottare i fokus. En nackdel med att sponsra en individuell elitidrottare kan vara att skulle 
elitidrottarens framgångar utebli så uteblir även allt med exponering och intresse kring 
elitidrottaren. En annan nackdel som ibland kan uppstå menar Henrik är möjligheten att vara 
spontan, att få några dagar tillsammans med elitidrottaren måste nämligen oftast bokas upp i 
god tid.  
 
Vid val av en individuell elitidrottare har Craft alltid med sig sina grundvärderingar inom 
företaget som elitidrottaren ska uppfylla. Henrik menar även att det är viktigt att elitidrottarna 
först och främst är kopplade till deras idrotter, men att Craft nu även börjar gå utanför sina 
sporter när de tittar på sponsringsobjekt. Att en elitidrottare har fler sponsorer ger Craft 
möjligheter att utöka sitt nätverk och skapa bra affärer mellan partners. Fler sponsorer menar 
Henrik öppnar upp dörrar för samarbeten som kanske annars inte existerat.  
 
Skulle den sponsrade hamna i exempelvis en dopingskandal har Craft i sina avtal en möjlighet 
att kunna avsluta samarbetet direkt. Innan ett eventuellt avslut förs en dialog med idrottaren och 
dess representant för att undersöka vad som kan ha hänt. Vid en eventuell långtidsskada så har 
Craft, beroende på hur allvarligt det är, en klausul som säger att idrottaren måste uppfylla en 
viss mängd tävlingar och vara aktiv över en viss tid. Skulle elitidrottaren gå skadad under en 
längre tid kan det hända att ersättningen blir mindre eller att avtalet hävs.  
 
Mia förklarar ifrån sin intervju att sponsring för Atea handlar mycket om att skapa en familjär 
känsla i samarbetet, de individuella elitidrottarna ser Atea som nära samarbetspartners. 
Elitidrottarna blir som ambassadörer för Atea och går under ett gemensamt namn, team Atea. 
När det kommer till individuell sponsring så krävs det lite mer än sett till landslaget eftersom i 
landslaget har de en kontakt med förbundet som hjälper till, även fast de också hjälper till lite 
vid individuell sponsring. Fördelen med att sponsra en individuell elitidrottare är att det enligt 
Mia blir en mer personlig relation och att de känner att elitidrottarna är som deras nära 
kompisar. “Hittar man rätt person som man knyter an till, blir då som en ambassadör och en 
förebild för bolaget. Jag menar vi har 2200 anställda idag [...] vi tycker ju alla att vi känner 
de som vi sponsrar jättebra”. En nackdel med att sponsra en individuell elitidrottare menar Mia 
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kan vara att du som företag inte har full kontroll över den individuella elitidrottaren. Exempelvis 
vilka val elitidrottaren väljer att göra eller hur hen uttalar sig i media. En annan negativ aspekt 
är ifall företaget signar fel person och engagemanget istället blir bristfälligt och en dålig 
relation. Här menar dock Mia att det är svårt att veta innan och det är en risk ett företag ibland 
måste ta. Att en elitidrottare har flera sponsorer har Atea inte något problem med, förutom att 
de helst inte ska vara sponsrade av en konkurrent. För Mia är det något som kanske inte ska 
behövas skrivas in i avtalet utan mer vara en självklarhet. Om en elitidrottare kan genom att ha 
fler sponsorer ägna sig mer åt sin sport så är det bara något som Atea ser som positivt.  
 
Mia menar att Atea ser lite annorlunda på ifall en elitidrottare skulle bli skadad, i ett sådant fall 
har de vid ett flertal tillfällen valt att stanna trots en långtidsskada. För några år sedan var de 
sponsorer till en längdhopperska som skadade sig, men då var det viktigt för Atea att 
kommunicera att de ville stanna som sponsorer oavsett om hon är skadad eller inte. “Vi kände 
själva att både som bolag och individ har man ju ups and downs i livet [...] de vi har valt tror 
vi på så det är inte att vi har drivits av att de ska ta medaljer”. Skulle dock elitidrottaren 
bestämma sig för att avsluta sin karriär eller dopa sig har de rätt att avsluta kontraktet. Mia 
menar att det är ganska naturliga klausuler att ha med i avtalet vid sponsring av en idrottare.  
 
Peter på Future Eyewear berättar att till en början började företaget sponsra olika skidlandslag 
för att sedan börja med de bästa idrottarna inom lagen. De har i dagsläget även kvar vissa 
landslag. Future Eyewear börjar ofta med att sponsra de bästa för att sedan gå nedåt, det för att 
kunna synas i tv och få en bra exponering. Peter ser egentligen inga nackdelar med att sponsra 
en individuell elitidrottare. Det enda som skulle kunna vara är den ekonomiska biten att 
företaget inte får något tillbaka eftersom elitidrottaren inte syns så mycket i media. Samtidigt 
menar Peter att det är en risk som företaget ofta tar. Fördelen han ser med individuell sponsring 
är att sponsrar ett företag en elitidrottare som är på väg uppåt och hen blir populär så exponeras 
idrottaren och det sponsrade varumärket i media. Företaget får i takt med elitidrottaren en 
framgång. I slutänden menar Peter att sponsring är en chansning företaget måste ta och att det 
hela landar i hur elitidrottaren utvecklas och hur företagets investering tas emot av 
konsumenterna. Vilket med en individuell elitidrottare kan bli en riktig framgångssaga.  
 
För att en individuell elitidrottare ska vara attraktiv för Future Eyewear har de samma 
personlighetsförväntningar som de har på sina anställda i företaget. Personen ska vara ödmjuk, 
snäll, glad och härlig som person “det är lugnt och sansat vad man kan förvänta sig av alla i 
världen”. Vid ett dåligt beteende så kan de inte direkt säga upp avtalet med sponsringsobjektet, 
dock så kommer inte avtalet att förlängas när det är dags för det. Doping är inte heller något 
som inte är acceptabelt hos Future Eyewear, de vill inte synas eller förknippas i sammanhang 
där elitidrottaren har misskött sig. Peter menar på att företaget vill att sponsringsobjekten ska 
vara bra föredömen för ungdomar och det är ett karaktärsdrag som de värdesätter väldigt högt. 
Vid ett eventuellt kontrakt med en individuell idrottare så krävs det ett möte med elitidrottaren, 
det räcker inte bara med att agenten är på plats, utan den fysiska elitidrottaren måste vara på 
plats. Eftersom de är ett mindre företag och inte har mångmiljonsummor att dela ut så är det 
extra viktigt att de får träffa elitidrottaren innan kontraktet signeras.  
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4.2.2.1	Krav	
Kraven som har ställts på Meijer berättar hon i sin intervju är att från hennes sponsor Nike, är 
det främst att deras kläder ska användas på träningar och tävlingar. En eventuell krock som kan 
uppstå är när det är olika sponsorer i föreningen och i landslaget. I Meijers fall står det 
nedskrivet i avtalet med Nike att på individuella tävlingar är det Nikes kläder som skall 
användas, på SM är det föreningens och på landskamper är det landslagsdräkten som skall 
användas. Innan Meijer var sponsrad av Nike berättade hon att hon hade mindre företag som 
sponsrade henne och då var utbytet att vara med på några utvalda kickoffer. Ett annat 
huvudsakligt krav som Nike har berättar Meijer är hennes prestationer, vid en bättre prestation 
på en tävling så ökar möjligheterna att säga till om det gällande avtalet. Så länge Nike följer 
avtalet gällande kläder och utrustning menar Meijer att några ytterligare krav inte behövs.  
 
Puma har ställt lite krav på Karlèn, ett exempel på det är att vill de använda henne på 
fotograferingar eller i andra reklamsammanhang är hon skyldig att ställa upp på två till tre om 
året. Puma har här en skyldighet att höra av sig ett visst antal veckor innan händelsen och Karlèn 
har även själv möjligheter att ändra sig om datumet inte skulle passa. Hon hade några 
förutfattade meningar om hur ett sponsoravtal skulle se ut med exempelvis krav på sociala 
medier, men i avtalet fick hon veta att det inte stod något specifikt förutom att tala väl om Puma. 
Även i Karlèns fall kan det bli krock gällande kläder på olika tävlingar, det står tydligt i avtalet 
att så länge de inte är med landslaget måste hon använda Pumas kläder. På SM har hon dock en 
annan sponsor då hennes förening är sponsrade av ett annat märke, “det borde inte vara några 
problem alls, men jag har hört om andra där sponsorföretaget blivit arga när de inte bar deras 
kläder på ett SM”. I en sådan eventuell situation trycker Karlèn på att kommunikation är viktigt 
och kontrolleras allt innan borde det inte vara några problem.  
 
Otterling berättar i intervjun att i hans fall har han inte så jättemycket krav på sig från sina 
sponsorer, men menar samtidigt att det finns andra där det ställs väldigt höga krav och att det 
då nästan kan bli som ett jobb att vara sponsrad. Otterling ställs inte heller inför eventuella 
krockar när han ska tävla individuellt eller på SM och då han representeras av sin förening, just 
för att föreningen har samma sponsor. “När du kör landslagstävlingar måste du ha 
landslagskläder på dig, Adidas skulle aldrig kunna gå in och säga något annat”. Ett eventuellt 
problem skulle kunna komma vid OS att det krockar, men då menar Otterling att det kan finnas 
undantag. Otterling var innan Adidas sponsrad av New Balance och det var innan Instagram 
och sociala medier var stort. Det fanns inga jättestora krav från New Balance i det avtalet utan 
var mer att ställa upp om de hade några möten och liknande. Det huvudsakliga kravet från 
Adidas enligt Otterling är att Adidas vill att deras kläder ska bäras vid tävlingar och att 
elitidrottaren ska leverera bra resultat, men att ytterligare krav skiljer sig från avtal till avtal.  
 
Ett outnämnt krav som Craft har framkommer i intervjun att vid val av sponsringsobjekt är att 
elitidrottaren bör ha en koppling till det som Craft gör, främst deras kollektioner och i dagsläget 
är den andelen mellan 90–95%. Ett krav som Craft har på sina sponsringsobjekt är att de 
generellt ska vara sunda och bra förebilder för idrotten. Vilka personlighetsdrag som är viktiga 
för Craft menar Henrik är lite en tolkningsfråga “det är ju lite från fall till fall, det är ju svårt 
att sätta ord på det men sköna personligheter på något sätt liksom”. Enligt Henrik har de inga 
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specifika krav på elitidrottaren att de ska lägga upp ett visst antal bilder i månaden på sina 
sociala medier. Det är ett krav som de försöker undvika, istället vill Craft att det ska skötas med 
lite bollkänsla, låta det komma naturligt och inte vara för påklistrat. Ibland gör det inget menar 
Henrik om det syns att ett inlägg är köpt, men generellt sett vill Craft att det ska skötas med lite 
finess och känsla.  
 
Mia förklarar i sin intervju att Atea inte har några specifika krav utan att det är lite olika, men 
skulle hon säga något så är det främst namn- och bildrättigheter då de vill använda sina 
sponsringsobjekt i marknadsföringssammanhang. Dessa sammanhang kan enligt Mia vara att 
Atea ska genomföra en fotografering någon gång per år och vill då ha med elitidrottarna med 
en Atea-nummerlapp. Det kan också handla om att elitidrottarna ska finnas tillgängliga under 
Ateas landslagsläger eller en kickoff och då ställa upp med en intervju under sammanträdet. 
Mia förklarar vidare att det är en ganska gedigen process när Atea ska välja vilka individuella 
sponsringsavtal de ska teckna. De generella kraven som Atea har på elitidrottarna är att de ska 
representera företaget på ett bra sätt och passa in i företagskulturen. Atea går enligt Mia både 
på deras personligheter men sen även självklart efter hur framgångsrika de är.  
 
Future Eyewear har en lista på vad som förväntas av elitidrottaren vid ett sponsringsavtal. Enligt 
Peter handlar det främst om att de ska synliggöra sig själva och deras produkter i sina egna 
sociala medier. Framställningen av Future Eyewears produkter ska vara på ett korrekt sätt 
menar Peter, “solglasögonen ska sitta på ögonen och inte ligga i kavajfickan eller sitta i 
pannan, sedan ska de också finnas till hands på prispallen och inte ligga gömd bakom”. 
Elitidrottarna ska även komma med konstruktiv kritik till företaget under ett par möten under 
året, det för att produkterna ska kunna utvecklas till nästkommande säsong. I och med detta får 
både företaget bättre produkter att sälja till sina kunder och elitidrottarna får bättre produkter i 
tränings- och tävlingssammanhang. I sponsringskontraktet står det även inskrivet att inga 
konkurrerande varumärken får användas och att de inte bara ska synliggöras i idrottsliga 
sammanhang utan även privat.   
 
4.2.3	Syfte	och	motiv	med	sponsring		
Meijer förklarar några motiv för varför företag väljer att sponsra en elitaktiv. När företagen ser 
en aktiv som har kommit upp på internationell nivå, är med på internationella tävlingar 
exempelvis Diamond League och visas mycket i tv får företaget stor chans att visa upp sitt 
varumärke, vilket gör det attraktivt för sponsorn. Vidare menar Meijer att i en del startfält på 
långdistansen har en stor andel Nike-dräkter. Det är då jättebra reklam för dem, ju fler som har, 
i det här fallet Nike, desto bättre är det för företaget.  
 
Karlèn berättar att hon blev attraktiv för Puma under EM i somras när hon presterat bra och tog 
ett brons. Karlén menar att utan en större framgång under den tävlingen hade hon nog inte varit 
lika attraktiv som ett sponsringsobjekt. Anledningen till att de ville starta ett samarbete tror 
Karlén beror på att de såg en talang och förhoppningar om framtida framgångar. De hade även 
från Pumas sida berättat att hon skulle göra bra ifrån sig på fotograferingar och att hon skulle 
bli Pumas ansikte utåt från Sverige i och med att det idag inte är någon annan friidrottare som 
från Sverige är sponsrad av dem. Karlén förklarar även andra faktorer som hon tror har 
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betydelse när ett företag ska sponsra en elitaktiv. Är du som elitidrottare en speciell person utåt, 
har en stark personlighet som hörs och syns mycket på sociala medier, en person som människor 
lyssnar till och har respekt för syns företagets märke mer menar Karlén att du är mer attraktiv 
för en sponsor.    
 
Otterling beskriver varför företag väljer att sponsra en elitaktiv, vilka motiv som finns från 
företagets sida. Otterling menar att det har en stor betydelse för vilka som är med på vilka 
tävlingar, att det är ganska svårt om en aktiv inte är med på tävlingar som visas på tv. Otterling 
förklarar att på stora tävlingar har alla deltagare sponsorer och är man då inte med på de 
tävlingarna anser han att det blir svårare att få sponsorer. Otterling tror även att det inte är så 
många andra faktorer som spelar in och att företagen inte har sådan bra koll på vilka 
personligheter den aktiva ha.    
 
Motiv och syfte till sponsring är enligt Henrik att det ger en möjlighet för Craft att visa upp sina 
produkter och få en spridning på varumärket. Craft vill med sin sponsring inspirera till idrott 
och hälsa, men även träning generellt. I och med att Craft ständigt jobbar med att utveckla sina 
kollektioner med antingen nya produkter eller modeller så menar Henrik att de har ett aktivt råd 
med sina sponsringsobjekt. “[...] där bollar vi ganska mycket, framförallt nu när vi håller på 
att ta fram en ny kollektion till friidrottslandslaget. Då är dem med i bilden och tycker till om 
saker som har varit bra och dåligt med tidigare kollektioner och saker som vi kan förbättra 
[...]”. Här menar Henrik att det blir ett ömsesidigt utbyte då det leder till att Craft gör bättre 
produkter och elitidrottarna får träna i bättre produkter.  
 
För Atea handlar det om att kunna ge friidrottare chansen att lägga så mycket tid som möjligt 
på träning och tävling. Enligt Mia så är det många i dagsläget som inte kan göra det eftersom 
de måste ha ett jobb vid sidan om för att få ihop sin ekonomi. Även fast många tävlar 
individuellt inom friidrott finns det enligt Mia fortfarande en lagkänsla. Därför vill Atea gärna 
kopplas samman med svensk friidrott eftersom de tycker att de adderar positiva värden till 
företaget, “och vi kan säga till våra anställda att det här är våra förebilder och ja vi vill vara 
som dem”. Atea har under åren anordnat Sverigestafetten där kontoren runt om i Sverige 
tillsammans skulle förflytta sig genom Sverige, från norr till söder. Då har Atea tagit hjälp av 
sina sponsringsobjekt som sprungit några delsträckor eller kommit med träningstips till 
medarbetarna.  
 
Motiv och syfte med individuell sponsring är enligt Peter ganska enkelt för Future Eyewear. 
Peter menar att även om elitidrottarna inte köper och konsumerar deras produkter så synliggör 
de deras varumärke, och på lång sikt skapar det en vetskap hos individer. I första hand handlar 
sponsring för Future Eyewear om att de vill sälja fler varor, de vill öka sin försäljning genom 
att synliggöra sina produkter och deras varumärke. I dagsläget är Future Eyewear enligt Peter 
fortfarande ett relativt litet varumärke sett till exempelvis Oakley. Peter lyfter fram att Oakley 
i dagsläget har väldigt få sponsorkontrakt men att de fortfarande är ett väldigt attraktivt 
varumärke. Något som Future Eyewear hoppas kommer ske för dem också i framtiden. Målet 
är att slutkonsumenterna ska ha det intresset att de ringer till Future Eyewear och vill köpa deras 
produkter. 
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4.2.4	A-ERIK	modellen	
Av de olika variablerna i modellen så anser Henrik på Craft att det är exponeringen som är den 
viktigaste. Exponering är extra viktigt för Craft eftersom endast ungefär tio procent av deras 
kollektioner visas upp hos återförsäljare som Intersport och Stadium. Därför behöver Craft 
enligt Henrik kunna exponera resterande kollektioner på exempelvis event. Henrik nämner även 
att de andra delarna också är viktiga, exempelvis blir kommunikation bara viktigare och 
viktigare för dem. Variabeln relationer spelar också en stor roll hos Craft eftersom de enligt 
Henrik jobbar väldigt mycket med kontakt till atleterna. Så i deras fall går kommunikation och 
relationer lite ihop eftersom de vill ha mycket feedback från atleterna för att kunna utveckla 
exempelvis deras kollektioner. 
 
För Mia var det svårt att lyfta ut någon specifik variabel som hon kände att Atea jobbade extra 
med, alla är viktiga i sig. Association har alltid varit viktigt för dem, så fick Mia välja någon så 
skulle det vara association och relationer. Dömt utifrån hur de är som bolag och den typ av 
företagskultur som Atea har i dagsläget. Enligt Mia så är exponeringen också jätteviktig, men 
när hon tänker efter så är kommunikationen ändå viktigare. “Det är ju bra att finnas med på 
idrottsarenor och synas där också, men för oss är liksom sponsringen mer än bara en skylt”.  
 
Av de fyra variablerna i modellen menar Peter att alla är oerhört viktiga men att det tillslut 
landar i relationer. Med det menar Peter att, kan ett företag skapa relationer så får du association, 
exponering och kommunikation på köpet. Det är något som alltid kommer högst upp på listan 
för Future Eyewear när det handlar om sponsringsobjekt, försäljning eller kunder. Det är genom 
din relation som du kan ha en kommunikation och lösa allting annat. Ett problem som Future 
Eyeware har är att de inte säljer sina produkter direkt till slutkonsument utan går genom en 
återförsäljare, det gör det lite svårare att ibland nå ut till kunder. Därför brukar företaget vara 
med när deras återförsäljare har event för att exponera och marknadsföra varumärket. Ibland 
har det även med sina sponsringsobjekt på dessa event så de får en chans att synliggöra sig 
själva och visa upp produkterna.  
 
4.3	Intervjusammanställning	-	varumärke	
4.3.1	Definition	av	varumärke	
Nedan följer intervjurespondenternas definition av begreppet varumärke.  

Ett varumärke är något som man vill visa upp i det här fallet Nike, deras kläder är deras varumärke. 
Deras varumärke är något som uttrycker vad de står för och är även det dem erbjuder att sponsra med 
[Michaela Meijer].  

 
Som idrottare är du ett varumärke för dig själv, din sponsor och din klubb, i och med det blir du själv en 
produkt som säljer in och gör reklam för sig själv [Kaiza Karlén].  

 
Ett varumärke påverkas av många variabler, exempelvis hur man som företag vill framställa sin 
produkt, sitt märke och i vilka sammanhang man vill synas [Andreas Otterling].   

 
Ett varumärke associeras ganska snabbt till någonting, det kan exempelvis vara att varumärket står för 
en viss kvalité eller uttrycker en form av känsla [Henrik Åbom, Craft].  
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Ett varumärke är laddat med otroligt mycket, att det egentligen är alla intryck som man får av att se ett 
varumärke. Ett varumärke ska ge en känsla för vad det är för typ av bolag, det kan baseras på hur ett 
företag syns i media samt hur personalen framställer sig själva i olika möte, som företag vill man ladda 
varumärket med olika värden [Mia Nyqvist, Atea].    

 
Ett varumärke är någonting där du kan ställa frågan till ett antal olika individer om det hört talas om det, 
får du svaret ja så är det ett varumärke [Peter Larsson, Future Eyewear]. 
 

4.3.2	Personligt	varumärke	
Meijer ser sig själv som ett eget varumärke. Företaget Nike i det här fallet, har sina kläder som 
är deras varumärke men de måste ha människor som har på sig kläderna och visar upp dem på 
rätt. I det avseendet förklarar Meijer att hon också blir deras varumärke med tanke på att hon 
går runt i deras kläder. Karlèn ser även hon sig som ett eget varumärke. Hon beskriver att hon 
gör reklam för Puma i och med att hon har sina kläder på sig. Karlén menar att vid dåligt 
beteende samtidigt iförd Pumas kläder är det båda varumärkena som får dålig publicitet. 
Otterling ser också sig själv som ett varumärke. Otterling menar att det visas framförallt i 
mediesammanhang, hur han är i mediesammanhang påverkar chanserna för fortsatta 
samarbeten med sponsorer samma sak gäller även sociala medier. Otterling förklarar att där är 
det viktigt att framställa sig på ett visst sätt för att en del märken ska gilla en som person men 
även för att andra människor ska göra det 
 
I intervjun med Craft förklarar Henrik att de ser sina sponsringsobjekt som ett eget varumärke. 
Han menar på att detta gäller framförallt när de aktiva blir lite duktigare och en stor andel av 
dem jobbar också som ett varumärke. Henrik förklarar även att det då finns en bra koppling 
mellan en duktig idrottare till Crafts varumärke, vilket ger positiv publicitet för båda parter.  
 
Mia förklarar att det är tydligt att sponsringsobjekten ser sig själva som egna varumärken i och 
med hur de väljer att exponera sig på sociala kanaler och att det är så de bygger sitt egna 
varumärke. Från Ateas sida ser de även dem som egna varumärken och Mia betonar även hur 
viktigt det är att få publicitet med de aktiva i sin naturliga miljö. Hon tar upp ett exempel om 
Michael Tornèus, “de har aldrig velat fota honom i en serverhall i Umeå” utan hon förklarar 
att Atea vill visa bilder där han är i sin naturliga miljö som är i längdhoppsgropen eller i 
gymmet. Detta för att Atea vill ha den kopplingen till sponsringsobjektet, där de känner att de 
kan tillföra något till den aktivas varumärke. Hon trycker på att Atea inte vill att de ska göra 
något utanför sitt element, utan få vara i sin naturliga miljö. I och med detta förklarar Mia att 
Atea lyfter de friidrottsstjärnor och fantastiska idrottare som de faktiskt är. Resultatet av detta 
blir enligt Mia att Atea hjälper till att bygga sponsringsobjektens varumärke samtidigt som de 
aktiva hjälper dem att bygga Ateas varumärke.    
 
I dagsläget ser inte Future Eyewear sina sponsringsobjekt som ett varumärke, eftersom enligt 
Peter så utnyttjar de inte situationen på det sättet. Future Eyewears huvudfokus är att de tittar 
på sin produkt och försöker få den att synliggöras så bra som det bara går, själva 
sponsringsobjektet tänker de inte så mycket på i dagsläget. Det är ett mål som de har att kunna 
göra i framtiden, men Peter menar att de har inte riktigt kommit dit ännu.     
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4.4	Intervjusammanställning	-	påverkansmixen		
I Meijers avtal finns det inget krav att lägga ut bilder på sociala medier och tagga Nike, men 
menar att det står lite i undertexter att det ska göras. Det är bra att lägga ut bilder på sociala 
medier och hashtagga Nike när produkterna används, att det då blir tydligt att det är Nike-
produkter som hon använder. Meijer beskriver även att det finns andra aktiva som har de kraven 
på sig men att det oftast gäller när en elitidrottare har flera sponsorer.  
 
I Karlèns avtal står det inte heller att hon måste lägga upp ex antal bilder på sociala medier, 
men Karlén förklarar att trots det så är det en del av hennes jobb. Karlén menar att du som aktiv 
ska veta att du ska lägga upp bilder när produkterna används även fast det inte står i kontraktet. 
Karlèn berättar att det var hennes manager som kom med det rådet för att förbättra relationen 
mellan henne och Puma. En viktig kanal för Karlèns karriär och hennes friidrott är hennes 
Instagram, den är viktigast för att “det känns som att det är flest folk som hänger där”. Hon 
förklarar även att på det forumet visar hon upp “friidrotts-Kaiza”, hon gör allt för friidrotten 
och för att andra människor ska se henne som en motivation, framförallt yngre och 
“friidrottsfolk”.  
 
Att tagga sponsorn i olika inlägg på sociala medier är inget krav som Otterling har, han gör det 
för att han antar att det ska göras. Otterling berättar att han inte är så aktiv på sociala medier, 
att det inte är något fokus han har. Han förklarar dock att det finns aktiva som har det som krav 
och då skulle det forumet vara av större vikt.  
 
Enligt Henrik är den bäst lämpade kanalen för att framställa Craft som varumärke de digitala 
kanalerna, webbsida och sociala medier. Craft jobbar idag mycket kring sociala medier, men 
enligt honom är det något som företaget bör jobba mer med. På Craft har de idag en ansvarig 
som jobbar med det här vilket innefattar att sätta upp en plan på hur de ska jobba men också 
hur Craft ska kommunicera på digitala kanaler. Henrik förklarar att genom det ska konsumenten 
få en känsla för varumärket, exempelvis ge inspiration till träning och genom det få en viss 
direktkoppling till produkterna.   
 
Enligt Mia jobbar Atea mycket med sociala medier och en hel del är kopplat till just friidrott. 
De samarrangerar exempelvis idrottsgalan och då lägger de ut information om det. De kanaler 
som Atea använder sig av är Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Mia beskriver att de 
ofta använder friidrotten för att sticka ut ur flödet. Mia berättar att Instagram är en kanal som 
de jobbar extra mycket med, detta för att Atea som företag känner att friidrotten fungerar bättre 
där jämfört med andra kanaler. För att få en sådan bra effekt för detta ser Atea till att följa de 
personer som de sponsrar och ibland repostar deras inlägg. Mia förklarar att Atea jobbar mycket 
med sociala medier genom att aktivt bära ut svensk friidrott på deras sociala kanaler.       
 
Den bäst lämpade kanalen för Future Eyewear är tv. Peter menar att digitala medier och 
liknande är väldigt bra kanaler men för dem passar fortfarande tv bäst. Företaget anser sig själva 
ha en familjär produkt med målgrupper från yngre barn till vuxna och att därför passar tv bäst 
när hela familjen är samlad.     
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5.	Analys 
 

I det här kapitlet analyseras empirin med hjälp utav den teoretiska referensramen. Kapitlet är 
uppdelat i tre större avsnitt likt den teoretiska referensramen: sponsring, varumärke och 
påverkansmixen. I efterföljande kapitel kommer analysen att diskuteras med en grund till 
forskningsfrågorna som ställdes i första kapitlet.  

 
5.1	Sponsring		
Det finns både likheter och skillnader i de olika definitionerna av sponsring enligt Roos och 
Algotsson (1996). Likheter som har identifierats av intervjupersonerna är att det i linje med 
Roos och Algotsson (1996) är en part som bidrar med något och som i gengäld förväntar sig 
något tillbaka. Skillnaderna i de olika definitionerna går också i Roos och Algotsson (1996) 
linje att det ofta inte finns någon exakt beskrivning av vilka parterna är samt vad utbytet är. Sex 
intervjupersoner har fått ge sin definition av vad sponsring är, och inget av definitionerna 
överensstämmer direkt med varandra, vilket är något som styrks av Dolphin (2003) då han 
menar att det saknas en klar teoretisk definition av begreppet.  
 
Sponsring enligt Turner (1987) är någon form av stöd från en person, ett företag och oberoende 
av någon typ av aktivitet. Turner (1987) menar att det är ett stöd på något sätt som också 
sponsorn förväntar sig ha nytta av. Denna beskrivning stämmer bra överens med Meijers och 
Karlèns förklaring från intervjuerna om vad sponsring är för dem. De båda nämner att det är 
just ett stöd och en hjälp för dem och att det är något som sponsorn även kan ha nytta av vilket 
Turner (1987) också tar upp i sin definition. Meijer förklarar att i utbyte får sponsorn använda 
exempelvis den aktivas namn, att den aktiva är med på bilder eller något liknande. I Turners 
(1987) definition finns även likheter om hur Future Eyewear definierar sponsring, att det är är 
ett företag som ska ge tillbaka till en idrottare. Detta är något som stöds av Grönqvist (2000) 
som beskriver att ingår ett företag ett sponsringssamarbete betalar företaget för rättigheter att 
ta del av en association som exempelvis vara en person, använda deras namn, organisation eller 
ett evenemang. Det är något som också Henrik tar upp i intervjun att från Crafts sida är 
sponsring något som resulterar i att de ska kunna bli förknippade med sitt varumärke, vilket 
kopplas ihop med association. Denna förknippning med företagets varumärke är något som 
även Peter på Future Eyewear lyfter fram i intervjun att genom sponsring så kan du bygga ditt 
varumärke och få en ökad produktförsäljning.  
  
I Otterlings och Mias definition från intervjuerna vad sponsring är betonar de att det ska finnas 
ett värde för båda parter och att det är ett samarbete där man ger och tar av varandra. Detta är 
något som styrks av Roos och Algosson (1996) som hävdar att sponsringen ska vara till nytta 
för alla parter och på så sätt ge resultat. Mia beskriver även hur sponsringen är en affärsmässig 
relation som också ska vara lika oberoende om det är ett sponsringsobjekt, kund eller en 
leverantör. Det är även något som Roos och Algotsson (1996) förklarar, att det är en 
affärsmässig relation som också ska ge en ökad försäljning för sponsorn.  
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5.1.1	Sponsring	av	en	individ	
Turner (1989) menar att vid sponsring av en individ och inte ett lag är det ett av de största 
risktaganden en sponsor kan ta. Det överensstämmer med vad både företagen och elitidrottarna 
tycker, även fast det finns fördelar med individuell sponsring så är fortfarande risktagandet 
stort. Enligt Craft så kan det risktagandet uppstå ifall elitidrottarens framgångar uteblir medan 
Atea menar att risken ligger i att råka signa fel person men att det samtidigt är en risk företaget 
ibland måste ta. Det Future Eyewear ser som ett risktagande är främst den ekonomiska biten, 
eftersom företagen vill tjäna på sina investeringar. Dock är dessa risker något som lätt kan 
vändas till något positivt om elitidrottaren når stora framgångar i sin karriär. Elitidrottaren 
Meijer menar istället att en nackdel att sponsra en individuell idrottare är olika erbjudanden 
som elitidrottaren kan få från olika företag, och då ställa krav som är högre än normalt. 
Elitidrottarna Karlén och Otterling ger en annan synvinkel då de ser utifrån sitt egna perspektiv 
och lyfter mer fram faktorerna som Turner (1989) nämnt, vilka är formsvacka, skada eller ett 
eventuellt temperamentsutbrott. Karlén menar att blir hon skadad får inte Puma någon publicitet 
vilket hon jämför med ett lag där risken sprids ut, då det alltid finns lagkamrater som kan lyfta 
märket. Otterling lyfter fram liknande perspektiv från intervjun att det inte alltid blir samma 
exponering på en individuell idrottare jämfört med ett lag, att företagen gör en ekonomisk 
investering som kanske inte återbetalar sig lika snabbt. 
  
Fyrberg och Söderman (2009) diskuterar om en eventuell krock som kan uppstå ifall 
elitidrottaren är sponsrad med ett klädmärke medan hens förening är sponsrad av ett annat 
märke. Här menar Fyrberg och Söderman (2009) att avtalen kan ha en negativ påverkan på 
varandra och en eventuell konflikt kan uppstå. Varken elitidrottarna eller företagen som 
intervjuats ser detta som ett eventuellt problem då i elitidrottarnas fall står det tydligt i deras 
respektive avtal vad som gäller med kläderna för varje tävling. Otterling var den enda som 
påpekade att det skulle kunna uppstå ett problem kring OS men menade samtidigt att det då 
skulle kunna finnas undantag. Atea lyfte fram att det kanske inte är något som skrivs in i avtalet 
men att företaget inte skulle vilja att de sponsras av en konkurrent. Craft menar istället att har 
en elitidrottare fler sponsorer så kan ett större nätverk bildas av de partners som är inblandade. 
För Future Eyewear är det viktigt att sponsringsobjekten inte är sponsrade av deras konkurrenter 
och har det inskrivet i sina avtal.  
  
Craft och Atea är båda noggranna vid val av sina sponsringsobjekt, som tidigare nämnt så har 
Atea en gedigen process vid val av sina sponsringsobjekt. I Ateas fall går de efter elitidrottarnas 
personligheter men även efter hur framgångsrika de är. Craft har sina grundvärderingar med sig 
och vill att deras sponsringsobjekt ska vara kopplade till deras idrotter och vara bra förebilder. 
Personlighetsdragen är också viktiga för Craft men vad som är en bra personlighet är för Craft 
lite av en tolkningsfråga. Personligheten är också något som Future Eyewear lägger stor vikt 
vid, då de inte vill synliggöra sig med någon som har misskött sig. Till en början går Future 
Eyewear även på prestation, då de börjar med de som är mest framgångsrika för att få 
möjligheter till störst exponering. Hur företagen jobbar går i linje med vad Mårtensson (2009) 
tar upp om sina tre anledningar som ligger till grund för ett företag vid val att sponsra en individ. 
Nämligen hur välkänd individen är, vilken attraktionskraft som individen kan ha samt hur 
trovärdig hen är (Mårtenson, 2009). Elitidrottarnas syn går också i linje med Mårtenson (2009) 
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tre anledningar. Meijer lyfter fram från intervjun att när en elitaktiv kommer upp på 
internationell nivå får hen större exponering och blir mer attraktiv för sponsorer. Det styrks 
även av Karlén som blev attraktiv för sin sponsor när hon presterade bra på ett EM. Karlèn 
berättar även att Puma var extra intresserade av henne eftersom hon då skulle bli den enda 
svenska friidrottaren som var sponsrad av Puma, vilket skulle göra henne “ansiktet utåt” från 
Sverige. Mehdi (2017) förklarar att företag idag använder idrottssponsorer för att förbättra 
bilden av sina produkter och att skapa konkurrensfördelar på marknaden genom unika 
egenskaper, det är också något som går i linje med Roos och Algotsson (1996) som menar att 
sponsring är något som ska tillföra en ny dimension till företaget. I och med att Karlèn i det här 
fallet var den enda friidrottaren som blev sponsrad av Puma är det en unik egenskap i sig. Det 
tillför då en ny dimension till företaget och på så sätt skapar Puma konkurrensfördelar på 
marknaden genom denna strategi. Även Otterling indikerar att det främst är prestation som har 
betydelse när ett företag sponsrar en elitaktiv, men också hur välkänd idrottaren är. Otterling 
menar att det är svårt för ett företag att veta hur en elitidrottares personlighet är och att företagen 
därför går efter attraktionskraft, trovärdighet och hur välkänd elitidrottaren är.  
 
Craft, Atea och Future Eyewear har i sina sponsoravtal en klausul för att skydda sig mot 
eventuella negativa händelser som exempelvis kan uppstå genom en dopingskandal eller ett 
felaktigt uttalande från elitidrottaren. En sådan klausul menar Fetchko et al (2012) är vanligt att 
företag har i sina sponsoravtal, klausulen ger möjligheter att avsluta kontraktet ifall den 
sponsrade hamnar i en juridisk, etisk eller moralisk kontrovers. 
 
5.1.2	Syfte	och	motiv	med	sponsring		
Karlén är idag ensam friidrottare från Sverige som är individuellt sponsrad av Puma och har i 
och med det sponsorskapet blivit deras ansikte utåt. Det går att basera på vad Roos och 
Algotsson (1996) diskuterar att sponsringen har växt på grund av att konkurrensen mellan 
företag och deras varumärke har ökat. I och med det sponsringskontraktet kan Puma lättare nå 
ut till sin nya målgrupp då sponsring enligt Roos och Algotsson (1996) är ett effektivt sätt för 
företag att exponera sitt varumärke. Att Craft som är ett företag som tillverkar träningskläder 
sponsrar friidrottslandslaget är en naturlig association mellan friidrotten och deras 
träningskläder. Den naturliga association som finns menar Wakefield et al (2007) är viktigt för 
att sponsorn ska göra ett större avtryck till konsumenterna.  
 
Future Eyewear går mycket på personligheten när de väljer elitidrottare att sponsra, då de vill 
ha naturliga personligheter som lätt går att identifiera sig med. Denna identifiering går i linje 
med Herrmann et al (2016) som menar att när en konsument identifierar sig med en elitidrottare 
så ökar sannolikheten att de stödjer sponsorerna som finns. Det är också en anledning till att 
företag väljer att sponsra då Mehdi (2017) menar att de gör det för att öka attraktionen till sitt 
varumärke.  
  
Otterling beskriver varför han tror att företag väljer att sponsra en elitaktiv från företagets sida. 
Otterling betonar att det har stor betydelse för vilka som är med på vilka tävlingar, är 
sponsringsobjektet med på de stora galorna som visas på tv anser han att det är lättare att få 
sponsorer. Detta är något som stärks av Meijer när hon förklarar vad hon anser att ett företag 



 34 

värdesätter när ett företag sponsrar en elitaktiv. Meijer menar att när en elitaktiv är med på de 
internationella tävlingarna likt Diamond League som visas på tv får företaget chans att visa upp 
sitt varumärke vilket är attraktivt för sponsorn. Detta går i linje med Jobbers (2007) 
huvudsakliga mål med sponsring, att då företaget vill stärka associationerna till deras 
varumärke genom att sponsra en elitaktiv som visas mycket på tv. Genom att stärka 
associationerna till varumärket menar Jobber (2007) att företaget då når ut till nya målgrupper 
vilket kan vara ett mål för olika företag. Grönkvist (1999) skriver även han om association och 
att det kan vara ett motiv till varför företag ingår sponsringsavtal. Han betonar vikten av att 
synas i olika sammanhang vilket då företagen gör om de sponsrar en elitaktiv som är med på 
stora tävlingar som visas i tv exempelvis Diamond League. Jobber (2007) ger ett exempel på 
hur ett företag kan stärka associationerna till ett varumärke och det är genom att sponsra nya 
idrottsstjärnor som är i startskedet på sin karriär vilket inte Otterling eller Meijer är idag. Karlèn 
däremot är i starten av sin karriär vilket då gör det till ett tydligt exempel på hur, Puma i det här 
fallet, tar hjälp av en elitaktiv för att på så sätt stärka associationerna till varumärket och genom 
det nå ut till nya målgrupper.  
 
Både Karlèn och Meijer understryker hur prestationen också är en viktig del i det hela. Presterar 
du inte är du inte lika attraktiv för en sponsor. Detta är något som går i linje med Mia på Atea 
som betonar vikten av att sponsringsobjekten ska prestera, Hon menar att uteblir deras 
framgångar uteblir även allt med exponering och intresset kring elitidrottaren vilket då inte är 
lika attraktivt för företagen. Denna syn som Atea har att sponsringsobjekten ska prestera för att 
vara attraktiva delas av Peter på Future Eyewear, då Future Eyewear börjar nya sponsringsavtal 
med elitidrottare som är högt rankade och presterar bra på tävlingar. Meijer förklarar att 
presterar du på mästerskap eller tar medalj kan du som sponsringsobjekt kräva mer. Detta styrks 
av Grönkvist (2000) som förklarar att idrottarens prestationer är viktiga, men författaren betonar 
att personligheten har även den en stor betydelse av sponsring av en individuell idrottare. Det 
är något som även Karlèn anser har en betydelse. Karlén förklarar i sin intervju att är 
elitidrottaren en speciell person utåt, har en stark personlighet som hörs och syns mycket syns 
också företagets märke mer vilket då gör det attraktivt för sponsorn. Detta är också något som 
går i linje med Mårtensson (2009) som tar tennisen som exempel. Författaren menar att där 
utstrålar de aktiva olika personligheter och har olika utstrålningar vilket attraherar olika typer 
av människor, det är då något som företag bör beakta när de sponsrar en individuell idrottare. 
Det är något som även beaktas av Atea när de ska välja vilka sponsringsavtal de ska teckna. 
Mia förklarar att sponsringsobjektens prestation har en stor betydelse men också deras 
personlighet, hon menar att det är av vikt i och med att de ska representera företaget på ett bra 
sätt och då har personligheten en stor betydelse. Denna syn som Atea har är även något som 
Future Eyewear delar, då de inte vill bli förknippade med någon som har en dålig personlighet. 
Vilket går i linje med Mårtensson (2009) att olika utstrålningar attraherar olika typer av 
människor. Future Eyewear vill att deras sponsringsobjekt ska vara bra föredömen för de yngre. 
Otterling förklarar dock i hans intervju att han inte har fått uppfattningen om att företagen har 
så bra koll på vilka personligheter sponsringsobjekten har, utan att det i princip är enbart 
prestationen som har betydelse. Den uppfattningen är något som går emot vad Mehdi (2017) 
diskuterar då sponsring ska betraktas som en värdefull resurs och att sponsringen kan enligt 
McDonald (1991) förbättra företagets image och rykte om den genomförs med försiktighet.  
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En anledning till att Atea sponsrar svenska friidrottare är enligt Mia att företaget vill kopplas 
samman med svensk friidrott för att det adderar positiva värden till företaget. Positiva värden 
genererar också positiva känslor, det vill säga hur företaget uppfattas. Det är något som 
Mårtensson (2009) trycker på, hon menar att ett företag måste kunna leverera hög kvalité på 
sina produkter men även försäkra sig om att kunderna uppfattar det på samma sätt. Ateas 
förhoppning är att friidrotten uppfattas positivt och därmed också Ateas varor. Denna 
uppfattning som Atea vill förmedla till sina kunder menar Parker och Fink (2010) och Hong 
(2011) att den välvilja fansen känner till friidrottslandslaget kan då överföras till Ateas 
varumärke.  
 
5.1.4	A-ERIK	modellen	
Av variablerna som finns i modellen anser Mia på Atea att det är svårt att lyfta ut någon speciell 
som de värdesätter högst, det dem jobbar mycket med är variablerna association och relationer. 
Atea använder sina sponsringsobjekt i marknadsföringssammanhang med namn- och 
bildrättigheter, då får de sitt varumärke exponerat men samtidigt blir det en association till 
företaget genom i det här fallet elitidrottaren. Jiffer och Roos (1996) menar att association är 
det viktigaste elementet inom sponsring eftersom det kan användas som en direktlänk till 
företaget. Trots detta är det även många företag som fokuserar på hur deras varumärke kan 
exponeras, och det är den variabel som traditionellt sett är den vanligaste som används för 
sponsring (Jiffer & Roos, 1996). Det är en variabel som även styrks av Grönkvist (1999) som 
beskriver exponering som ett motiv till varför företag väljer att sponsra. Han förklarar att 
eftersom idrottsevenemang idag syns i tv så är arena- och direktreklam något som är relevant 
för många företag att jobba med. Craft värdesätter exponering som den viktigaste variabeln för 
dem, då de ofta har stora kollektioner som inte alltid når ut till alla. Endast ungefär tio procent 
brukar exponeras i butiker och därför blir exponering på olika event viktigt för att kunna visa 
upp resterande kollektion. Denna exponering blir också viktig för Future Eyewear, eftersom de 
inte har någon kontakt med sina slutkonsumenter, blir en exponering vid olika event som 
återförsäljare har viktiga. Future Eyewear får du möjligheten att visa upp sig och prata med 
slutkonsumenterna om sin produkt.  
 
Sponsring ger ett företag enligt Jiffer och Roos (1996) möjligheter att skapa viktiga relationer. 
Att skapa viktiga relationer är något som Future Eyewear lägger stor vikt på, då Peter på 
företaget menar att har du bra relationer får du association, exponering och kommunikation på 
köpet. I och med att både Craft och Atea sponsrar svenska friidrottslandslaget öppnar det upp 
till ett större nätverk där båda parterna kan dra nytta av varandra. Samarbetet mellan Craft och 
Atea menar Henrik på Craft fungerar jättebra, ett samarbete han inte trodde hade funnits om 
inte båda varit sponsorer. Relationer kan också handla om de interna relationerna menar Jiffer 
och Roos (1996) då företag ibland kan sponsra ett maratonlopp och företaget ska delta, de 
anställda måste då träna tillsammans vilket leder till en ökad sammanhållning. Dessa interna 
relationer jobbar Atea mycket med och har Sverigestafetten som ett exempel. Till det har de 
ofta då sina sponsringsobjekt med, antingen att de har fått springa en delsträcka eller att de ger 
träningstips. Craft jobbar mycket med sina relationer till elitidrottarna och kombinerar det med 
kommunikation. Jiffer och Roos (1996) förklarar den integrerade kommunikationen, att ska 
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sponsring bli så lyckat som möjligt är det viktigt att båda parterna har ett bra förhållande och 
att aktiviteten ska gynna båda parter. Craft har en stående kommunikation till elitidrottarna och 
jobbar för ett ömsesidigt utbyte där företagen får chansen att förbättra sina kollektioner och 
elitidrottarna får bättre träningskläder.  
 
Elitidrottarnas uppfattning överensstämmer med vad Jiffer och Roos (1996) menar med att 
association är det viktigaste men samtidigt att det jobbar väldigt mycket med exponering. För 
elitidrottarna är det viktigt med exponering för att vara attraktiv till en sponsor, visar de inte 
upp sig eller deltar i stora tävlingar så är det svårt att få ett attraktivt sponsorsamarbete. Meijer 
menar också att när en elitidrottare presterar bra på en tävling är de också mer attraktivt för en 
sponsor då företag vill associeras till idrottare som kan prestera. Meijer förklarar även att 
presterar hon bättre ökar hennes möjligheter att säga till om det gällande avtalet, hon får ”mer 
kött på benen” som hon uttrycker själv. Associationen blir därmed mer positiv jämfört med om 
hon inte hade presterat, därav är hon mer attraktiv vilket gör att hon kan kräva mer.  
 
5.2	Varumärke	
Det finns olika definitioner av begreppet varumärke men det finns även likheter. I 
intervjupersonernas svar betonar både företagen, Otterling och Meijer att ett varumärke ska ge 
en känsla och associeras till någonting, att det är hur företaget vill framställa sina produkter, 
det vill säga vad företaget också står för. De lägger vikt på hur företaget vill framställa sig men 
också hur det uppfattas av kunder. Detta är två begrepp som Mossberg och Sundström (2012) 
skiljer på, varumärkesidentitet är bilden av varumärket som företaget själv förmedlar medan 
varumärkesimage är kunders bedömning av märket samt vilka känslor det väcker i betraktarens 
ögon.   
 
5.2.1	Personligt	varumärke	
Mossberg och Sundström (2012) beskriver att många personer idag använder sitt kändisskap 
för att på så sätt skapa ett varumärke. Mossberg och Sundström (2012) förklarar vidare hur de 
personliga egenskaperna som de blir associerade till används för att på så sätt utveckla och 
skapa sitt personliga varumärke. Alla de elitaktiva ser sig själva som ett eget varumärke, 
Otterling menar att det framförallt syns i mediesammanhang. Hur du framställer dig påverkar 
också chanserna för fortsatta samarbeten med sponsorer. Karlèn förklarar att hon är ett 
varumärke för henne själv, ett varumärke för Puma och ett varumärke för hennes nuvarande 
klubb. Karlén menar att skulle hon bete sig på ett dåligt sätt skulle det inte enbart bli dålig 
reklam för sig själv utan också för Puma eftersom hon är sponsrad av dem och använder deras 
kläder. Det är något som styrks av Meijer som beskriver att, Nike som är hennes sponsor, är ett 
varumärke i sig men att de som företag också måste ha någon som bär upp deras kläder på ett 
bra sätt. I det avseendet blir hon även Nikes varumärke. Både Craft och Atea ser deras 
sponsringsobjekt som egna varumärken. Henrik menar att detta beror på att när de aktiva 
kommit upp på en hög nivå jobbar de som ett varumärke. Både Craft och Atea menar att kopplas 
deras företag ihop med duktiga idrottare leder det till positiv publicitet vilket då gynnar båda 
parter. Det är något som går i linje med den fjärde punkten i A-ERIK modellen, integrerad 
kommunikation, då Jiffer och Roos (1996) menar att en sponsoraktivitet ska gynna båda parter. 
Att kopplas ihop med kändisar anser Hung (2014) kan skapa speciella band som då kan påverka 
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konsumenters livsstil och/eller attityder. Hung (2014) menar att används en kändis som ett 
marknadsföringsverktyg kan också dessa känslor via relationer överföras till ett varumärke, 
vilket också är förhoppningen som både Craft och Atea delar. Till skillnad från Atea och Craft 
ser inte Future Eyewear sina sponsringsobjekt som ett personligt varumärke. Future Eyewear 
har istället sin produkt i fokus eftersom de enligt Peter är en sådan liten produkt som behöver 
allt fokus. Samtidigt går Future Eyewear i linje med Hung (2014) eftersom de är noga med hur 
attityderna hos sina sponsringsobjekt framställs.  
 
5.2.2	Varumärkets	funktion	
Ett företag strävar enligt Mossberg och Sundström (2012) efter att få ett starkt varumärke som 
kan ge fördelar både till företaget men också för kunderna. Craft jobbar ständigt med att 
utveckla sina kollektioner för att ge företaget en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter. 
Det aktiva rådet Craft har med sina elitidrottare gör att de kan stärka sitt varumärke och då ge 
fördelar till företaget men även att kunderna får bättre kläder att träna i. Future Eyewear jobbar 
likt det som Craft gör, att de efter varje säsong utvärderar sina produkter tillsammans med 
sponsringsobjekten för att kunna komma med förbättringar till nästkommande säsong. Att Craft 
inte endast går genom detaljister kan enligt Mossberg och Sundström (2012) också ge 
konkurrensfördelar då de kommunicerar direkt till sina kunder. Denna kommunikation sker då 
på exempelvis idrottsevent när Craft finns på plats. En sådan konkurrensfördel är något som 
Future Eyewear saknar eftersom de endast går genom detaljister och inte har någon egen 
försäljning. Atea har en historia sedan 2007 att kopplas ihop med svensk friidrott, vilket gör att 
de särskiljer sig mot sina konkurrenter. Den historia Atea har gör att de är i linje med Mossberg 
och Sundström (2012) då deras varumärke hjälper till att bygga en varumärkesidentitet och 
skillnader mot andra varumärken i samma bransch blir extra tydliga. Ateas kunder kan även 
särskilja deras varumärke just för att de är sammankopplade med svensk friidrott. Den 
särskiljning menar Mossberg och Sundström (2012) kan användas som ett 
positioneringsinstrument på marknaden.  
 
5.3	Påverkansmixen	
Grönkvist (1999) lyfter exponering som ett motiv till varför företag väljer att sponsra, för att 
kunna synas på event och tävlingar. Craft ser den exponeringen som ett sätt att nå ut med hela 
sin kollektion till valda målgrupper. Denna exponering är något som Mossberg och Sundström 
(2012) i sin påverkansmix skulle kategorisera som reklam, då det handlar om att få kunden att 
köpa en produkt eller tjänst. Då Craft får möjligheter att visa upp sin resterande kollektion kan 
de då få sina kunder att köpa produkter som inte bara finns i butiker. Reklam handlar också om 
enligt Mossberg och Sundström (2012) att höras och synas och att det sker ett flertal gånger. 
Elitidrottarna blir för sitt sponsorföretag som reklampelare, där de på varje tävling har 
sponsorernas märken på sina kläder. Sponsorerna får då exponering av sitt varumärke, denna 
exponering blir då även ett reklamtillfälle och kan få befintliga eller nya kunder att köpa 
produkter från sponsorn. I Crafts fall blir det då deras klädkollektion medan för Atea som är ett 
It-företag att personer alternativt företag får upp ögonen för dem och börjar använda deras 
tjänster. Eftersom Future Eyewear inte har någon egen försäljning till slutkonsument sponsrar 
de inte heller något eget event, istället är de med när sina distributörer har ett event. Att vara 
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med på dessa event får Future Eyewear möjlighet att göra reklam för sin produkt och få 
slutkonsumenten att köpa deras produkter.  
  
Kommunikation online har presenterats som ett eget element i påverkansmixen eftersom 
användandet av onlinetjänster har ökat och företag har ett större behov att synas på internet 
(Mossberg & Sundström, 2012). Elitidrottarna menar att det är inget krav från sina sponsorer 
att de ska lägga upp ett visst antal bilder i månaden och promota företaget, men samtidigt 
instämmer alla tre i att även fast det inte står inskrivet i kontraktet så är det ett underförstått 
krav. Mangold och Faulds (2009) la till sociala medier som ett hybridelement i påverkansmixen 
då internetbaserade sociala medier har gjort det möjligt att kunna kommunicera med tusentals 
andra människor. Företagen kan genom detta hybridelement kommunicera med sina kunder 
(Mangold & Faulds, 2009). Sociala medier är något som är en viktig del både för de aktiva men 
också för företagen. Karlèn förklarar att Instagram är hennes mest viktiga 
kommunikationskanal eftersom där når hon ut till flest människor. Karlén betonar också hur 
hon framställer sig på den kanalen och menar att där visar hon upp ”friidrotts-Kaiza”. Hon vill 
att andra ska se henne som en motivation, framförallt yngre. Mossberg (2015) menar att 
erfarenheter och kompetens bidrar till en social status, detta i form av berömmelse eller 
bekräftelse från andra människor som också sker på sociala medier i form av likes, 
kommentarer och så vidare. Mossberg (2015) menar även att det blir en bekräftelse av 
identiteten som då kopplas ihop med en bestämd livsstil. Det människor visar upp på 
exempelvis sin Instagram kopplas som Mossberg (2015) menar till en bestämd livsstil. I 
Karlèns fall är den livsstilen ”friidrotts-Kaiza”, med det menas att bilder läggs enbart ut om det 
har någonting med friidrott att göra. Atea och Craft jobbar mycket med sina sociala medier och 
både Henrik och Mia menar att det är den bäst lämpade kanalen att framställa sig på och att det 
är ett område som hela tiden måste arbetas med. Craft har i dagsläget en ansvarig för de sociala 
medierna som jobbar med hur de ska kommunicera varumärket genom de sociala medierna. 
Atea har mycket av sina sociala medier kopplade till friidrott och finns på de flesta 
plattformarna, det är också med hjälp av friidrott Mia anser att de sticker ut i flödet. Arbetssättet 
som Craft och Atea använder sig av går i linje med det Mossberg och Sundström (2012) menar 
att företagen använder sociala medier för att kunna kommunicera med sina målgrupper. Denna 
kommunicering jobbar även Future Eyewear med att de aktiva ska använda produkterna både i 
idrottsliga- och privata sammanhang. Där ställer företaget krav på sina elitidrottare, att de ska 
använda produkten på ett korrekt sätt och genom det visas produkten upp på fler kanaler och 
forum.  
 
Mårtensson (2009) förklarar hur ett företag inte enbart ska kunna leverera produkter med bra 
kvalité, utan de måste också se till att produkterna även uppfattas på samma sätt, så kallad 
varumärkesimage. Varumärkesimagen påverkas enligt Mårtensson av vem som upplevs 
använda märket. När företagen då sponsrar idrottsstjärnor som exempelvis bär upp deras kläder 
på ett bra sätt påverkar de också konsumenternas syn på märket. Detta är något som styrks av 
Jiffer och Roos (1999) som menar att företag använder sponsringsobjekt för att demonstrera 
produktens kvalité. De betonar hur en sko kan få en helt ny dimension om en idrottsstjärna 
använder den, är den tillräckligt bra för en idrottsstjärna är den också tillräckligt bra för 
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målkonsumenten. När då exempelvis Meijer använder Nikes kläder påverkar hon dels 
konsumenters syn på märket men också kvalitén på produkten. 
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6.	Diskussion	och	slutsats 
 

I det här kapitlet diskuteras det som framkommit i föregående kapitel med en koppling till 
forskningsfrågorna som ställdes i det första kapitlet. Kapitlet avslutas med slutsatser, bidrag 
samt rekommendationer till framtida studier inom området.  

 
6.1	Diskussion	
Något som vi anser intressant är hur företagen och Otterling ser på personligheten, vilken 
betydelse den har när två parter ingår i ett sponsringsavtal. De tre företagen menar att 
personligheten har en stor betydelse vid val av sponsringsobjekt. Företagen vill sponsra 
människor som de anser kan representera företaget på ett bra sätt och menar då att 
personligheten är en del utav det. Detta styrks av Grönkvist (2000) som beskriver att 
personligheten hos sponsringsobjektet spelar en stor roll och att den bör gå i linje med företagets 
varumärke. Henrik på Craft förklarar att de vill ha sponsringsobjekt med ”sköna 
personligheter” och Mia på Atea menar att de inte bara kollar på prestation, utan även vilken 
personlighet det eventuella sponsringsobjektet har. Peter på Future Eyewear förklarar att de går 
på prestation och personlighet. En intressant vinkel på detta är att Otterling inte håller med. 
Utifrån hans erfarenheter anser han att hans sponsor inte har så bra koll på vem han är som 
person, utan de vet mer hur långt han har hoppat. Intressant i den här situationen är att det ena 
inte behöver utesluta det andra. Kan det ha någon betydelse hur stort företaget är? Är det ett 
stort företag som Adidas kan det vara svårare att ha bra koll på sina sponsringsobjekt vilket gör 
att många kan försvinna i mängden. I och med att de är ett sådant pass etablerat företag har de 
inte heller svårigheter i att hitta sponsringsobjekt eftersom då många vill vara sponsrade av 
dem. Det behöver dock inte betyda att de väljer vem som helst, utan att det kan vara en skillnad 
beroende på storlek av företag. Är det ett stort företag som Adidas går de kanske mer på 
prestation eller enbart på prestation till skillnad från Craft, Atea och Future Eyewear. Är det ett 
mindre företag som alla tre företag i denna studie kan en eventuell skandal göra större skada, 
vilket resulterar i att de måste vara mer noga med vem de sponsrar. Utifrån denna diskussion 
ser vi hur personligheten har en betydelsefull roll när ett sponsringsavtal ska ingås, med 
undantag för Otterlings avtal. Mossberg och Sundström (2012) beskriver att grunden till att 
skapa ett personligt varumärke är just personligheten. De förklarar hur många kända personer 
använder sin personlighet och sitt inflytande som de blir associerade med för att skapa och 
utveckla sitt personliga varumärke. Har du som elitidrottare ett starkt och utvecklat personligt 
varumärke är du också mer attraktiv för en sponsor. Detta är något som styrks av Karlèn. Hon 
förklarar att har du en stark personlighet som hörs och syns mycket i exempelvis media där en 
stor del av ditt personliga varumärke skapas syns också märket mer vilket då är attraktivt för 
en sponsor. Otterling förklarar även han om vikten av att synas i olika sammanhang. Han menar 
att hur du framställer dig i olika mediesammanhang påverkar också dina chanser för fortsatta 
och nya samarbeten med olika sponsorer.   
 
En utav Mårtenssons (2009) tre anledningar till varför företag väljer att sponsra en individuell 
idrottare är hur välkänd individen är. Det anser vi beror på många faktorer, men framförallt på 
hur du presterar. Ju bättre du presterar desto fler människor känner till vem du är. Meijer 
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förklarar också att det är ett krav från Nike att hon ska prestera och hon menar även att ju bättre 
hon presterar desto mer kan hon kräva i deras avtal. I Otterlings fall är prestationen en väsentlig 
del och det är enligt honom ett motiv till varför Adidas i det här fallet väljer att sponsra honom. 
Vi anser att det är först vid en uppnådd prestationsnivå som en elitaktiv är aktuell för sponsring. 
Företag vill bli ihopkopplade med bra prestationer för att på så sätt få positiva associationer till 
varumärket. De olika författarna beskriver olika motiv till varför företag väljer att sponsra en 
individ eller ett event. Roos och Algotsson (1996), Jobber (2007), Grönkvist (1999) samt Jiffer 
och Roos (1999) beskriver association som ett motiv och mål med sponsring. Både Henrik, 
Mia och Peter förklarar att av alla motiv som finns i A-ERIK modellen är det svårt att säga att 
det ena motivet är av mer vikt än det andra. Mia menar dock att association är en variabel som 
de har jobbat längst med och som hon också anser är ett av det viktigaste motivet i A-ERIK 
modellen. Mia förklarar att Atea vill associeras med idrottare för att på så sätt få positiv 
publicitet. Både Grönkvist (1999) och Jiffer och Roos (1999) menar att association är det 
viktigaste men att exponering är det vanligaste motivet till varför ett företag väljer att sponsra 
en individ eller ett event. Hur kommer det sig att det viktigaste motivet inte är det vanligaste? 
 
En tankegång kring detta är att alla delarna i modellen påverkar varandra. Har du en bra och 
positiv association till varumärket kan det resultera i att det exponeras mer och exponeras 
varumärket mer kan det också få en mer positiv association. Exponeras varumärket på ett bättre 
sätt kan också relationerna förbättras och tvärt om. Detta är något som går i linje med Peter på 
Future Eyewear som anser att den viktigaste variabeln är relationer. Han förklarar att har du bra 
relationer påverkas även de andra variablerna i modellen till det bättre. I och med att dessa 
begrepp hänger ihop och påverkar varandra kan det vara svårt att bara ta ut en variabel som är 
av mest vikt. Därav kan det vara en del av förklaringen till varför Grönkvist (1999) och Jiffer 
och Roos (1999) menar att association är det viktigaste men att exponering är det vanligaste 
motivet till varför ett företag väljer att sponsra en individ eller ett event. Även här kan storleken 
på företaget ha betydelse, är det ett stort och väletablerat företag kanske de inte behöver jobba 
lika mycket med exponering i jämförelse med ett litet företag som få känner till.  
 
6.2	Slutsats	
Det finns olika motiv som både författarna och våra intervjupersoner nämner till varför företag 
väljer att sponsra en individ eller ett event. Det finns också flera motiv som har nämnts av olika 
författare och även av våra intervjupersoner, slutsatsen vi drar av det är att dessa motiv väger 
tyngre. De motiv som flest har betonat är association och exponering. Företag vill associeras 
med idrott och idrottsstjärnor för att på så sätt få positiv publicitet men också för att nå ut till 
fler människor med sitt varumärke, det vill säga exponering. Flertalet av dessa motiv hänger 
också ihop och påverkar varandra, associeras ett varumärke med en idrottsstjärna exponeras 
också varumärket mer. Future Eyewear betonar relationer som det viktigaste motivet, men 
menar samtidigt att finns bra relationer så får du association och exponering. Prestation är även 
ett motiv som företagen och de aktiva nämner. Presterar sponsringsobjekten bättre resulterar 
det till ett bättre förhandlingsläge för den aktiva och associationen till varumärket får en mer 
positiv betydelse.   
  



 42 

Utifrån olika författare, våra intervjuer och diskussioner framgår det vilken betydande roll och 
inverkan det personliga varumärket har. Har du ett starkt och utvecklat personligt varumärke är 
du mer attraktiv för en sponsor. Det handlar inte enbart om prestation längre, eventuella 
undantag för stora och etablerade företag, utan personligheten och det personliga varumärket 
påverkar hur attraktiv du är för olika sponsorer. Dock verkar det personliga varumärket spela 
en större roll vid en större produkt och inte som i Future Eyewears fall där själva personliga 
varumärket inte har så stor betydelse. 
 
6.3	Bidrag	och	framtida	rekommendationer		
Denna studie bidrar med en ytterligare förståelse för individuell sponsring, med vilka motiv det 
är som har betydelse för företagen när de väljer att sponsra en individuell idrottare på elitnivå. 
Det ger även en inblick i vilka fördelar och nackdelar som finns samt vilka risker det kan vara 
jämfört med sponsring av ett helt lag, något som vi anser inte har lyfts fram i de få tidigare 
studier som har genomförts.  
 
Studier inom sponsring på individnivå anser vi är något som borde studeras och fokuseras mer 
på än enbart på lag och event. En intressant vidareutveckling av denna studie skulle vara att 
istället studera med en elitidrottares huvudsponsor, vilka likheter och skillnader som finns där. 
Om det är så att vissa vinklar i avtalen uppfattas olika, eller är förväntningarna desamma. 
Utifrån det resultatet vi kommit fram till i denna uppsats att motivet association som bland 
annat Grönkvist (1999) och Jiffer och Roos (1996) lyfter fram som det viktigaste inte är de som 
företagen prioriterar mest. Därför skulle det vara intressant att göra en djupare studie om detta, 
om det finns en förklaring till detta? Eller om det kan vara så enkelt att det har på 20 år sedan 
Grönkvist och Jiffer och Roos böcker skrevs har förändrats, att numera är exponering viktigare 
än association?  
 
Eftersom sponsring är ett komplext begrepp med många olika definitioner och syften är det 
svårt att konkret mäta sponsring, vad den egentligen bidrar med. Det kan vara en intressant 
vinkel att forska vidare på, att tydligare ta reda på vilken påverkan och hur mycket ett 
sponsringsarbete egentligen bidrar med. På så sätt skulle det vara lättare för företag att välja ut 
sponsringsobjekt som är gynnsamma för just dem och vilka samarbeten som de eventuellt ska 
avsluta.   
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7.	Egna	reflektioner 
Artiklar, böcker och även tidiga uppsatser är väldigt fokuserade på hur sponsring kan se ut på 
ett lag eller ett event. Det finns väldigt lite information om just sponsring på individnivå och 
den information som finns är väldigt tunn. Det som också har märkts av är vilka år som 
böckerna eller artiklarna är publicerade, mycket är från slutet av 1990-talet eller början av 2000-
talet. Ett exempel på detta är i Fyrberg och Söderman (2009) diskuterar författarna om 
eventuella avtalskrockar som kan uppstå om en elitidrottare har en egen sponsor medan 
föreningen har en annan, de menar också att idrotten har en del att jobba med för att förhindra 
det. Efter att ha intervjuat tre aktiva elitidrottare om hur de olika avtalen ser ut och ifall en 
eventuell krock kan uppstå så anser de att ett sådant problem inte finns. Elitidrottarnas egna 
sponsorer är väl medvetna om att deras förening samt landslag kan ha en annan sponsor och att 
de då måste ha andra klädmärken. 2009 när artikeln skrevs så fanns det troligtvis detta problem, 
hur samarbetet mellan de olika klädmärkena kunde se ut, dock så verkar inte det vara samma 
problem i dagsläget. Då företagen nu verkar vara medvetna om dessa eventuella krockar som 
kan uppstå. Kritik kan därför riktas när studier inom området sponsring ska genomföras 
eftersom mycket information kan vara upp till 20 år gammal. Mycket kan tyda på att de studier 
som genomfördes i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet fortfarande är aktuella då nya 
studier hela tiden jämför tillbaka till de gamla. Dock är studier av individuell sponsring 
fortfarande relativt outforskat och individuell idrott är mer aktuellt i dagsläget än det var för 20 
år sedan. Så att särskilja och utveckla på studier av lag och individuella kan bara vara en fördel 
för både företagen och elitidrottarna som söker sponsorer.  
 
Vi anser att mycket av det som finns i dagsläget om just individuell sponsring är att det skrivs 
om vilka risker som finns och inte så mycket om fördelarna. För företagen borde det vara 
intressant av att sponsra en individuell idrottare då det är lättare att bygga upp en värdefull 
relation. Det är lättare att vara en individ till lags och komma överens om krav respektive 
motkrav än att ha en kontakt med ett helt lag. Även fast det finns risker med att sponsra en 
individuell idrottare så finns samma risker med ett lag och ibland kan skadan bli större om det 
är ett lag som hamnar i blåsväder.   
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Bilaga	1:	Intervjuguide	till	elitidrottare	
Personliga frågor 

• Berätta kort om din karriär? (när började du, elitnivå, när kände du att du ville satsa 
osv).  

• Hur länge har du varit med i landslaget?  
 
Sponsring 

• Vad är sponsring för dig?  
• Vilka/vem är du sponsrad av idag? Hur länge? Har du flera sponsorer idag?   
• Har du tidigare varit sponsrad? I så fall vilka?   
• Hur ser det ut med sponsorer för dig, din förening (förening) och landslag?  
• Finns det tillfällen då avtalen krockar? Hur löser man i sådana fall en eventuell krock?  
• Är du beroende av sponsorer för din idrott? I så fall på vilket sätt?  
• Olika i olika idrotter?  
• Procentuellt: landslaget, förening och sponsor?  
• Tror du att det skulle göra någon skillnad om ni fick ha ert sponsrade märke även på 

de största tävlingarna? I sådana fall på vilket sätt?       
• Varför tror du att du är attraktiv för en sponsor?   
• Har ni ett avtal? Hur länge binder det sig? Hur mycket fick du chansen att påverka?  
• Vad förväntar sig din sponsor av dig? och vad förväntar du dig av dem?  
• Vad finns det för fördelar och nackdelar med att sponsra en individuell idrottare?  

 
Varumärke 

• Vad är ett varumärke för dig?  
• Ser du dig själv som ett varumärke? På vilket sätt?  
• Hur framställer du dig själv på sociala medier? Hur öppen är du? 

 

• Tror du att din sponsor ser dig som ett varumärke? På vilket sätt? 
• Hur vill sponsorn att du framställer deras varumärke? Har du fått några direktiv?   
• Hur tror du att man marknadsför ett varumärke på bästa sätt?  

 

Avslutning 
• Om du fick drömma, vilket företag hade du helst velat bli sponsrad av? Varför det? 
• Vad tror du skulle krävas för att bli upptäckt av dem?  
 
 

 
 
 

 



 

 

Bilaga	2:	Intervjuguide	till	företag		
Personliga frågor 

• Anställning (arbetsuppgifter idag) 
• Erfarenheter inom området.   

 
Sponsring  

• Vad är sponsring för dig?  
• Vilka sponsrar ni i dagsläget? (eventuellt skillnad att sponsra landslaget och en 

individuell idrottare?)  
• Vad finns det för fördelar och nackdelar med att sponsra en individuell idrottare? 
• Vilka syften/målsättningar vill ni uppnå genom era sponsringsinsatser?   
• Vad får ni av sponsringsojektet och vad ger ni tillbaka? (ömsesidigt utbyte? Motkrav?) 
• Vilka krav ställer ni på de som ni sponsrar? Olika för olika individer?  
• Generella krav? Sociala medier? Hur lång tid sträcker sig avtalet?  
• Vilka egenskaper och personlighetsdrag värdesätter ni hos den som blir sponsrad?  
• Hur noga är ni med val av sponsringsobjekt? Grundlig undersökning av individen? 
• I ett flertal fall har sponsringsobjektet flera sponsorer, har det någon påverkan på ert 

samarbete med individen? I sådana fall på vilket sätt?  
• Vad vill ni förmedla med er sponsring?  
• Vilka av variablerna association, exponering, relationer och kommunikation 

värdesätter ni högst i samband med sponsring?  
• Hur ställer ni er till om sponsringsobjektet hamnar i någon form av skandal, 

långtidsskada eller formsvacka?   
 
Varumärke 

• Vad är ett varumärke för dig?  
• Ser ni sponsringsobjekten som ett varumärke? På vilket sätt?  
• Hur vill ni att kunderna ska känna när de tänker på ert varumärke?  
• Hur vill ni att sponsringsobjektet ska framställa ert varumärke?  
• Har ett sponsoravtal påverkat ert varumärke negativt?  
• Vilken kanal anser ni är bäst lämpad för att framställa ert varumärke på bästa sätt?  

 
Event 

• Sponsrar ni event också och inte bara individuella idrottare? Vilka event i sådana fall? 
• Är aktiva idrottare med på vissa event? Varför?  
• Vad finns det för skillnader sett till exponering?  
• Fördelar och nackdelar?  
• Vad lägger ni mest energi på i sådana fall?  

 
Avslutning  

• Är sponsring något som ni kommer lägga mer tid och resurser på i framtiden? Varför? 
varför inte?  

 


